
ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #417
02//07//17

www.freesunday.gr

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

ΠΑΝΟΣ 
ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ 
«Χίλιοι καλοί 
χωράνε… 
και κάνα δυο µέτριοι» και κάνα δυο µέτριοι» 

σελ. 38σελ. 37

ΡΟ∆Η ΚΡΑΤΣΑ 

«Το Ινστιτούτο υπηρετεί 
τον στόχο της µετάλλαξης 
της χώρας µας σε χώρα 
ανταγωνιστική»

σελ. 6

ΜΕΤ’ ΕΜΠΟ∆ΙΩΝ 
ΤΑ ΜΠΑΝΙΑ 
ΤΟΥ ΛΑΟΥ

σελ. 3, 4, 8-9, 12, 18-19

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
ΚΟΚΚΙΝΑ ∆ΑΝΕΙΑ

Ρυθµιστής 
για την ανάπτυξη 
η διαχείρισή τους

σελ. 20-23

σελ. 13-28

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΣΟΥΡΑΚΗΣ 

«Καιρός για ανάπτυξη 
της βιοµηχανίας!»

σελ. 7

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
ΚΟΚΚΙΝΑ ∆ΑΝΕΙΑ

Ρ
για την ανάπτυξη 
η διαχείρισή τους
για την ανάπτυξη 
η διαχείρισή τους
για την ανάπτυξη 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕΤΡΑΕΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ 
ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
ΑΠΟΚΤΑ ΞΑΝΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣΑΠΟΚΤΑ ΞΑΝΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

σελ. 3, 4, 8-9, 12, 18-19

σελ. 37

ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΤΣΑΚΙΡΗΣ 
«Η σηµερινή 
πραγµατικότητα απαιτεί 
τη γύµνια της ειλικρίνειας»  Η ευτυχία του να βλέπεις 

τους Αντετοκούνµπο σελ. 31

σελ. 3, 4, 8-9, 12, 18-19

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΚΟΥΛΩΜΑ 
ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ 
ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ



ΘΕΜΑΤΑ

03 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Οι δηµοσκοπήσεις 
αρχίζουν να δείχνουν «γαλάζια» αυτοδυναµία
04 // ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ∆. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Αναζητώντας αφήγηµα
05 // ΚΟΣΜΟΣ Γ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ Οµίχλη 
στο Αµβούργο
06 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΡΟ∆Η ΚΡΑΤΣΑ «Θεώρησα 
πολύ σηµαντικό να υποστηρίξει το Ινστιτούτο 
τη διαδικασία µετάλλαξης της χώρας µας 
σε χώρα ανταγωνιστική»
07 // ΑΠΟΨΗ Μ. ΜΑΣΟΥΡΑΚΗΣ Καιρός 
για ανάπτυξη της βιοµηχανίας!
08 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Τέλος η απεργία, 
παραµένουν οι εκκρεµότητες
10 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Λ. ΑΡΣΟΦΣΚΙ «Να δούµε 
πού βρίσκεται ο συµβιβασµός στο όνοµα»
11 // ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Το πόκερ Σόρος-
Τραµπ, οι Φιλιάτες και η µειονότητα στην Αλβανία
12 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Η κυβέρνηση µειώνει 
τις συντάξεις χωρίς να λύνει το ασφαλιστικό
13 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Β. ΞΥΠΟΛΥΤΑΣ «Τα χρόνια των 
άσκοπων διαπραγµατεύσεων χάσαµε 
26 δισ. εθνικού πλούτου»
14 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Ανοµία στο ΑΠΘ
15 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Στην τελική ευθεία η διαδικασία 
των Πανελλαδικών
17 // ΚΟΣΜΟΣ Καµπάνα-µαµούθ της Επιτροπής 
στην Google

02 περιεχόµενα

σελ. 20-23
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 
∆ηµήτρης Γκέλµπουρας,
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jk@free-sunday.gr
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ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS ΑΕΒΕ
∆ιανέµεται ∆ωρεάν

www.freesunday.gr

*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, 
η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή 
περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή 
διασκευή απόδοσης του περιεχοµέ-
νου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε 
τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φω-
τοτυπικό, ηχογραφήσεως ή άλλον, 
χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του 
εκδότη. Νόµοι 238/ 1970, 4301/1979, 
Ν. 100/1975, Ν∆ 3565/1956 και 4254, 
1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ι-
καίου.

FREE TIME
33 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώµενα 
της εβδοµάδας
34 // WINE FILES Μακεδονίτικο Λευκό
35 // TRAVEL Οι 10 αρχαιολογικοί χώροι 
που πρέπει να επισκεφτείς µέχρι τα 40 σου
36 // CINEMA Τι θα δούµε 
στις κινηµατογραφικές αίθουσες
37 // ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 
«Η σηµερινή πραγµατικότητα απαιτεί 
τη γύµνια της ειλικρίνειας»
38 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ 
«Χίλιοι καλοί χωράνε… και κάνα δυο µέτριοι»
39 // ΕΥΕΞΙΑ Αν θες να είσαι σε φόρµα κατά 
την περίοδο της κύησης, γυµνάσου µόνο 
µε ένα ring!

Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!

AUTO

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

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!

Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 

BlueHDI 100
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στη Λακωνία 
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AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 12

AUTO
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 10

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

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

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

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

AUTO
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 9

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

ΝΕΟ MITSUBISHI 
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• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

SUZUKI 
IGNIS

AUTO
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 10

AUTO
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La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

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

ΝΕΟ 
CITROEN C3

18 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ «Καυτή» για την τσέπη η βουτιά 
στη θάλασσα
24 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Πάρνηθα: ∆έκα χρόνια µετά
25 // TWITTER Με ποιητική διάθεση

SPORTS
29 // ΠΑΟ  Ένα δύσκολο καλοκαίρι
30 // ΣΤΟΙΧΗΜΑ  Έγκυρες προτάσεις 
από το Betarades.gr
31 // ΜΠΑΣΚΕΤ Η ευτυχία του να βλέπεις
τους Αντετοκούνµπο

ΘΕΜΑΤΑ

03 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Οι δηµοσκοπήσεις 
αρχίζουν να δείχνουν «γαλάζια» αυτοδυναµία

σελ. 20-23

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
ΚΟΚΚΙΝΑ ∆ΑΝΕΙΑ

Ρυθµιστής 
για την ανάπτυξη 
η διαχείρισή τους
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ανάλυση
www.kyrtsos.gr  George Kirtsos   @GiorgosKyrtsos

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Α
ν κρίνουμε από τα αποτελέσματα των τε-
λευταίων δημοσκοπήσεων, η ΝΔ μπορεί 
να διεκδικήσει, με σοβαρές πιθανότητες 
επιτυχίας, την αυτοδυναμία στις επόμε-
νες βουλευτικές εκλογές. Οι δημοσκο-
πήσεις χωρίζονται σε δύο βασικές κατη-
γορίες. Σε αυτές που δίνουν ένα άνετο 

προβάδισμα, της τάξης των 10 μονάδων, στη ΝΔ έναντι του 
ΣΥΡΙΖΑ και σε αυτές που της δίνουν διπλάσιο ή και υπερδι-
πλάσιο εκλογικό ποσοστό σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η πρόγνωση του εκλογικού αποτελέσματος δεν είναι εύ-
κολη, εφόσον πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την προεκλο-
γική συσπείρωση των ψηφοφόρων του που θα επιχειρήσει 
ο ΣΥΡΙΖΑ, την προσπάθεια μαζικής εξαγοράς ψηφοφόρων 
με τη μέθοδο που εφαρμόστηκε με τα γνωστά αποτελέσματα 
στους συμβασιούχους εργαζόμενους στην αποκομιδή των α-
πορριμμάτων, αλλά και τη διάθεση του εκλογικού σώματος 
να τιμωρήσει μια κυβέρνηση που εντυπωσιάζει συνεχώς με 
την ασυνέπεια και την αναποτελεσματικότητά της.

Το άνοιγμα της ψαλίδας
Την περασμένη Κυριακή η εφημερίδα «Το Βήμα» δημοσί-
ευσε έρευνα της Κάπα Research που εμφανίζει τη ΝΔ με 
ποσοστό 23,2% έναντι 16,2% του ΣΥΡΙΖΑ. Η διαφορά των 
7 μονάδων φτάνει τις 9,6 μονάδες με την απλή κατανομή 
της αδιευκρίνιστης ψήφου, εφόσον η ΝΔ ανεβαίνει στο 
31,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 22,2%, ενώ την τρίτη θέση κα-
ταλαμβάνει η Χρυσή Αυγή με 9%, την τέταρτη η Δη-
μοκρατική Συμπαράταξη με 8,8% και την πέμπτη 
το ΚΚΕ με 8,3%. Σύμφωνα με την ίδια δημοσκό-
πηση, οι ΑΝΕΛ και η Ένωση Κεντρώων περνούν 
το όριο του 3% και θα εκπροσωπηθούν στην επό-
μενη Βουλή, ενώ δεν τα καταφέρνουν το Ποτάμι, 
η Λαϊκή Ενότητα και διάφορα μικρά κόμματα. Στο 
σύνολο των ερωτηθέντων 12,3% δηλώνουν αναπο-
φάσιστοι, ενώ 14,7% κρατάνε αποστάσεις από το 
πολιτικό σύστημα, εφόσον προβληματίζονται με-
ταξύ αποχής και λευκού ή άκυρου.

Ενδιαφέρον εμφανίζει η διαχρονική ανάλυση 
των δημοσκοπήσεων της Κάπα Research. Μέχρι τα 
τέλη του 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ είχε άνετο προβάδισμα, της 
τάξης των 3,5 μονάδων, έναντι της ΝΔ, εκμεταλλευόμε-
νος και τα εσωκομματικά της προβλήματα. Η επικράτηση 
Μητσοτάκη στη μάχη της ηγεσίας έβαλε τέλος σε μια περί-
οδο εσωστρέφειας και ηττοπάθειας της ΝΔ, με αποτέλεσμα 
να αρχίσουν να φαίνονται πιο καθαρά, στην αντίληψη της 
κοινής γνώμης, τα προβλήματα της κυβέρνησης Τσίπρα και 
να πάρει από το ξεκίνημα του 2016 μικρό προβάδισμα η ΝΔ 
έναντι του ΣΥΡΙΖΑ. Η δημοσκοπική ψαλίδα ανοίγει σταδι-
ακά υπέρ της ΝΔ και από τον Απρίλιο του 2017 εμφανίζεται 
γύρω στις 7 μονάδες, οι οποίες με την απλή κατανομή της α-
διευκρίνιστης ψήφου μετατρέπονται σε διαφορά που πλησι-
άζει τις 10 μονάδες.

Πρόκειται για μία εντυπωσιακή πολιτική ανατροπή, εφό-
σον η ΝΔ έχασε τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 με 
διαφορά 8 μονάδων. Σε ένα διάστημα μικρότερο της διετίας 
έχει αντιστραφεί η ισορροπία δυνάμεων, με μεγάλο κερδι-
σμένο τη ΝΔ και μεγάλο χαμένο τον ΣΥΡΙΖΑ.

Το προβάδισμα της ΝΔ είναι πολύ δύσκολο να αμφισβη-
τηθεί γιατί ο κ. Μητσοτάκης και το κόμμα της αξιωματικής α-
ντιπολίτευσης έχουν αποκτήσει πλεονέκτημα και στα λεγό-
μενα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Η παράσταση νίκης είναι σε 
ποσοστό 61,5% υπέρ της ΝΔ, ενώ μόνο 20% των ερωτηθέντων 
θεωρούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έβγαινε πρώτο κόμμα αν είχαμε 
εκλογές αυτή την περίοδο. Εντύπωση προκαλεί και το προ-
βάδισμα του κ. Μητσοτάκη έναντι του κ. Τσίπρα στα λεγό-
μενα πρωθυπουργικά χαρακτηριστικά. 30,5% των ερωτηθέ-
ντων θεωρούν ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι καταλληλότερος για 
πρωθυπουργός, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τον κ. Τσί-
πρα είναι 22,5%. Είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που ο αρ-

ΟΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 
ΑΡΧΙΖΟΥΝ  

ΝΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ «ΓΑΛΑΖΙΑ» 
ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η Ελλάδα χρειάζεται 
καθαρή πολιτική λύση  
με Μητσοτάκη.

χηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει… 
πρωθυπουργικότερη εικόνα από τον πρωθυπουργό, γιατί συ-
νήθως ο εκάστοτε πρωθυπουργός προηγείται λόγω του αξι-
ώματός του στα λεγόμενα πρωθυπουργικά χαρακτηριστικά, 
χωρίς αυτό να δεσμεύει τις εξελίξεις.

Οι δημοσκοπήσεις, σαν αυτή της Κάπα Research, που 
δίνουν άνετο προβάδισμα στη ΝΔ, χωρίς όμως να καταγρά-
φουν αποτελέσματα που οδηγούν στην αυτοδυναμία, προσ-

Σε λιγότερο από δύο χρόνια υπήρξε δραστική 
αλλαγή του συσχετισμού δυνάμεων υπέρ 
της ΝΔ και σε βάρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Μια αυτοδύναμη κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι 
η καλύτερη εγγύηση για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των προβλημάτων.

διορίζουν τη στρατηγική του Μαξίμου. Ο πρωθυπουργός και 
οι συνεργάτες του δεν θεωρούν ότι μπορεί να εξασφαλίσουν 
την πρωτιά στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, εκτιμούν 
όμως ότι αν περιορίσουν το εύρος της ήττας του ΣΥΡΙΖΑ και 
στη συνέχεια αξιοποιήσουν την προεδρική εκλογή και το σύ-
στημα της απλής αναλογικής που έχει ψηφιστεί για τις με-
θεπόμενες βουλευτικές εκλογές, θα μπορέσουν να διεκδική-
σουν τη γρήγορη επιστροφή του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, στην 
ηγεσία ενός πολυκομματικού κυβερνητικού συνασπισμού.

Κίνδυνος βύθισης
Άλλες δημοσκοπήσεις, με χαρακτηριστική αυτήν που έκανε 
το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο του Πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού 
ΣΚΑΪ, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η ΝΔ μπορεί να βρίσκε-
ται πολύ κοντά στην αυτοδυναμία.

Το βασικό χαρακτηριστικό αυτών των δημοσκοπήσεων 
είναι η μεγάλη αποδυνάμωση του ΣΥΡΙΖΑ. Η τελευταία δη-
μοσκόπηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διενεργήθηκε 
το τριήμερο 21-23 Ιουνίου, όταν πλέον ήταν γνωστό το περιε-
χόμενο της συμφωνίας για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολό-
γησης του τρίτου προγράμματος-μνημονίου. Το ποσοστό του 
ΣΥΡΙΖΑ έπεσε στο 15%, από 16,5% που ήταν στην έρευνα 
του Μαΐου. Αντίθετα, το ποσοστό της ΝΔ ανέβηκε ελαφρά, 
από 32,5% στην έρευνα του Μαΐου σε 33% στην έρευνα του 
Ιουνίου. Τρίτο έρχεται το ΚΚΕ με 7,5%, ακολουθούμενο από 
τη Χρυσή Αυγή με 7% και τη Δημοκρατική Συμπαράταξη 

με 6%. Όλα τα άλλα κόμματα κινούνται κάτω από το όριο 
του 3% που εξασφαλίζει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.

Με βάση την εκτίμηση της πρόθεσης ψήφου που 
κάνει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, η ΝΔ βρίσκε-
ται κοντά στην αυτοδυναμία εξαιτίας του συνδυασμού 
της μεγάλης πτώσης του ΣΥΡΙΖΑ και της εισόδου στη 
Βουλή μόνο πέντε κομμάτων.

71,5% των ερωτηθέντων εκτιμούν ότι η Ελλάδα στο 
τελευταίο Eurogroup δεν πήρε αυτά που διεκδίκησε 
και ότι τελικά η κυβέρνηση πέρασε κάτω από τον πήχη. 

Μόνο 13% των ερωτηθέντων έχουν την αντίθετη άποψη. 
Επίσης, 77,5% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι η κυβέρ-

νηση δεν διαπραγματεύεται αποτελεσματικά την ουσια-
στική μείωση του δημόσιου χρέους και μόνο 16,5% των ε-

ρωτηθέντων εκτιμούν ότι τη διαπραγματεύεται αποτελεσμα-
τικά.

Οι αρνητικές εκτιμήσεις για τους οικονομικούς χειρι-
σμούς της κυβέρνησης Τσίπρα δείχνουν πόσο δύσκολη είναι 
η δημοσκοπική και πολιτική της ανάκαμψη. Το 2017 αναμέ-
νεται βελτίωση της γενικής κατάστασης της οικονομίας και α-
νάπτυξη της τάξης του 2%, ταυτόχρονα όμως προβλέπεται να 
μεγαλώσουν οι οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες που α-
ντιμετωπίζουν εκατομμύρια συμπολίτες μας εξαιτίας της πο-
λιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση Τσίπρα.

Αν κρίνουμε από τις πιο πρόσφατες δημοσκοπήσεις αλλά 
και από τις τάσεις που εκδηλώνονται διαχρονικά στη διαμόρ-
φωση της κοινής γνώμης, ο ελληνικός λαός θα έχει να επιλέ-
ξει –πιθανότατα μέχρι το φθινόπωρο του 2018– μεταξύ της 
άνετης επικράτησης της ΝΔ, αλλά σε συνθήκες που μπορεί 
να θέσουν σε αμφισβήτηση τη σταθερότητα της κυβέρνησης 
Μητσοτάκη, και της καθοριστικής επικράτησης της ΝΔ σε 
συνθήκες που θα εξασφαλίσουν την αυτοδυναμία και την κυ-
βερνητική σταθερότητα, χωρίς να είναι υποχρεωτικά μονο-
κομματική η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Ο ισχυρότερος σύμμαχος της ΝΔ είναι το πάθημα του 
ελληνικού λαού εξαιτίας της εμπιστοσύνης που έδειξε στον 
ΣΥΡΙΖΑ. Χάσαμε την αναπτυξιακή διετία 2015-2016, βυθί-
στηκε το τραπεζικό σύστημα σε φοβερή κρίση, παρατάθηκαν 
τα μνημονιακά μέτρα μέχρι το 2020 και σχεδόν όλα έγιναν 
πιο δύσκολα και επώδυνα. Μια αυτοδύναμη κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη δεν είναι τόσο κέρδος για τη ΝΔ όσο για τη χώρα, αν 
κρίνουμε απ’ όσα μεσολάβησαν από τον Ιανουάριο του 2015, 
οπότε επικράτησε πολιτικά ο ΣΥΡΙΖΑ.
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πολιτική

Σ
την αναζήτηση νέου αφηγήματος έχει αποδυθεί η 
κυβέρνηση, μετά την αποτυχία να λάβει «εδώ και 
τώρα» τα μεσοπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του 
χρέους, τα οποία παραπέμπονται για μετά το τέλος 
του τρέχοντος προγράμματος προσαρμογής. Έτσι, 
το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση μοιάζει να υι-

οθετεί μια διπλή στρατηγική για να πείσει ότι οι υποχωρήσεις της 
έναντι των απαιτήσεων των δανειστών και τα σκληρά μέτρα λιτότη-
τας που συνεχίζουν να ταλαιπωρούν τους πολίτες άξιζαν τον κόπο.

Το «τέλος των μνημονίων»
Το πρώτο μέρος του αφηγήματος αφορά το τέλος των μνημονίων 
και της επιτροπείας της χώρας, ρητορική που έχει υιοθετηθεί από 
την πρώτη στιγμή μετά την ολοκλήρωση του Eurogroup της 15ης 
Ιουνίου. Το αφήγημα αυτό επανέλαβε ο ίδιος ο πρωθυπουργός 
Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο συνέδριο του 
«Economist» (με τον εύγλωττο τίτλο «Η Ευρώπη διαλύεται – Η 
Ελλάδα ξεμπλέκει»), όπου τόνισε ότι η χώρα αφήνει σταδιακά πίσω 
της την ύφεση και διαμορφώνει τις συνθήκες για έξοδο από την 
επιτροπεία, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα προετοιμάζεται για την 
επιστροφή στην κανονικότητα με δικό της οδικό χάρτη και σχέ-
διο. Ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι η χώρα «δεν θα βγει τώρα στις αγο-
ρές προστατευμένη σε μια υγειονομική ζώνη για επικοινωνιακούς 
και μόνο λόγους. Θα βγει με το σπαθί της και με όρους βιώσιμης 
προοπτικής» και ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν θα αναζητήσει σε 
έναν χρόνο από σήμερα (οπότε τελειώνει το πρόγραμμα) πιστω-
τική γραμμή στήριξης με νέες δεσμεύσεις, αλλά θα αποχαιρετή-
σει οριστικά τα μνημόνια.

Κατά τον κ. Τσίπρα, «ήρθε και το κλείσιμο της δεύτερης αξι-
ολόγησης για να τερματίσει οριστικά μια περίοδο αβεβαιότητας, 
δίνοντας περισσότερη σαφήνεια γύρω από τα απαραίτητα μέτρα 
ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, για τα οποία πια δεσμεύονται 
οι εταίροι μας να τα υλοποιήσουν αμέσως μετά τη λήξη του προ-
γράμματος, δηλαδή περίπου σε έναν χρόνο από σήμερα» , ωστόσο 
ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι «το πιο σημαντικό όμως στο κλεί-
σιμο της αξιολόγησης και την απόφαση του Eurogroup ήταν η ι-

σχυρή δέσμευση των εταίρων μας ότι θα πράξουν ό,τι χρειαστεί 
προκειμένου η Ελλάδα σε έναν χρόνο από σήμερα να τερματίσει 
οριστικά τα προγράμματα στήριξης».

Κάλεσμα σε επενδυτές
Το δεύτερο επίπεδο του νέου κυβερνητικού αφηγήματος βρίσκε-
ται σε μια λέξη που μέχρι τώρα αποτελούσε προνομιακό πεδίο για 
την αξιωματική αντιπολίτευση: τις επενδύσεις. Και πάλι διά στό-
ματος του πρωθυπουργού από το βήμα του «Economist» υπήρξε 
πρόσκληση προς επενδυτές στην Ελλάδα, με τον κ. Τσίπρα να το-
νίζει ότι «οι αγορές υποδέχτηκαν πολύ θετικά τη συμφωνία του 
Ιουνίου και αυτό φάνηκε στα επίπεδα των επιτοκίων των ελληνι-
κών ομολόγων, που βρέθηκαν στα χαμηλότερα επίπεδά τους από 
το 2009. Πρόσφατα αναβαθμιστήκαμε από τον οίκο αξιολόγησης 
Moody’s και οι προοπτικές της οικονομίας μας άλλαξαν σε θετι-
κές. Το επενδυτικό ενδιαφέρον γύρω από την Ελλάδα, που είναι 
έντονο εδώ και αρκετό καιρό, έγινε ακόμη εντονότερο. Πλέον οι 
επενδυτές έχουν μάθει να “διαβάζουν” και να σταθμίζουν πολιτικά 
τις αποφάσεις των Eurogroup και άρα είναι έτοιμοι να επανέλθουν 
δυναμικά στην ελληνική αγορά». Ο πρωθυπουργός είπε, μάλιστα, 
ότι «από τις επαφές μας γνωρίζουμε ότι το επενδυτικό ενδιαφέ-
ρον αποκρυσταλλώνεται πλέον σε συγκεκριμένα αιτήματα, ειδικά 
στους τομείς όπου διαθέτουμε φυσικά πλεονεκτήματα, όπως η ε-
νέργεια και οι ανανεώσιμες πηγές, οι μεταφορές και το διαμετα-
κομιστικό εμπόριο, η πρωτογενής παραγωγή και η μεταποιητική 
βιομηχανία, ο τουρισμός και τα ερευνητικά μας κέντρα και το ε-
ξειδικευμένο ανθρώπινο κεφάλαιο». Κάλεσε δε «την επενδυτική 
κοινότητα να έρθει στην Ελλάδα. Οι επενδυτές να αξιοποιήσουν 
τις ευκαιρίες που προσφέρει. Να επενδύσουν και να στηρίξουν τη 
μεγάλη προσπάθειά μας. Τώρα. Και όχι στο μέλλον. Διότι, ξέρετε, 
αν αναμένουμε διαρκώς το μέλλον, τότε κινδυνεύουμε να χάσουμε 
το παρόν. Και το παρόν μας, το “εδώ και τώρα”, μας δείχνει ότι η 
πορεία της χώρας στο εξής θα είναι μόνο ανοδική».

Μπροστά τα δύσκολα
Πάντως, παρά την αισιοδοξία που αποπνέει το νέο αυτό αφήγημα 

 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΌΠΌΥΛΌΣ

της κυβέρνησης, τα δύσκολα παραμένουν μπροστά, καθώς από 
το φθινόπωρο αρχίζει η τρίτη αξιολόγηση του προγράμματος, η 
οποία θα περιλαμβάνει καυτά ζητήματα, όπως αποκρατικοποιή-
σεις, το υπερταμείο και νέες παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας 
και στον συνδικαλιστικό νόμο. Μάλιστα, δεδομένης της παραμο-
νής του ΔΝΤ –έστω και χωρίς χρηματοδότηση– στο πρόγραμμα, 
υπάρχουν ανησυχίες μήπως επανέλθουν στο τραπέζι της αξιολό-
γησης οι ακραίες προτάσεις του Ταμείου για την αγορά εργασίας, 
προκαλώντας νέο μπλοκάρισμα στη διαπραγμάτευση. Επίσης, στα 
προαπαιτούμενα των δανειστών περιλαμβάνονται και νέες παρεμ-
βάσεις στις συντάξεις, η ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ και άλλα δύ-
σκολα μέτρα που η κυβέρνηση θα κληθεί να διαπραγματευτεί όσο 
το δυνατόν πιο γρήγορα, αν όντως επιδιώκει το «τέλος των μνημο-
νίων» εντός του 2018.

Η απάντηση Μητσοτάκη
Απαντώντας εμμέσως στον πρωθυπουργό, ο πρόεδρος της ΝΔ 
Κυριάκος Μητσοτάκης, επίσης από το βήμα του συνεδρίου του 
«Economist», έστειλε το δικό του μήνυμα, υπογραμμίζοντας ότι 
«προεξοφλώντας την πολιτική αλλαγή που αργά ή γρήγορα θα έρθει, 
καλώ τον κόσμο της αγοράς από τώρα: ετοιμαστείτε να επενδύσετε 
στην Ελλάδα. Φέρτε κεφάλαια, δουλειές, τεχνογνωσία στη χώρα 
μας. Και εγώ θα εγγυηθώ ένα πλαίσιο σταθερότητας, χαμηλότερης 
φορολογίας, ανόθευτου ανταγωνισμού, λιγότερης γραφειοκρατίας. 
Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε όσα χρειάζεται για να πάρει η οικονο-
μία μας μπροστά. Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να πετύχουμε». 
Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε τους πέντε άξονες του σχεδίου δια-
κυβέρνησης της ΝΔ [«1) Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις α-
γορές με την εφαρμογή της Συμφωνίας Αλήθειας, του δικού μας 
δηλαδή Εθνικού Σχεδίου για την οριστική έξοδο από την κρίση. 2) 
Βελτίωση της ρευστότητας της οικονομίας, μέσω δράσεων για την 
επιστροφή καταθέσεων, τη διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων 
Δανείων και την άρση των κεφαλαιακών ελέγχων. 3) Εμπροσθοβα-
ρής εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην κατεύθυνση 
της αύξησης της εξωστρέφειας και των επενδύσεων. 4) Αλλαγή 
του μείγματος της δημοσιονομικής πολιτικής, με μείωση φόρων 
και δαπανών και αποτελεσματικότερο Κράτος, με ταυτόχρονη δι-
εκδίκηση τη μείωση των στόχων για πρωτογενή πλεονάσματα από 
τώρα, όχι από το 2023. 5) Αποσαφήνιση των παρεμβάσεων μείωσης 
του δημοσίου χρέους, ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητά του με 
μεσοπρόθεσμα πρωτογενή πλεονάσματα στο 2% του ΑΕΠ, όχι στο 
3,5% του ΑΕΠ, που έχει αποδεχθεί η σημερινή κυβέρνηση»] και 
κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δέσμευσε τη χώρα «για 43 χρόνια 
λιτότητας, που προστίθενται στην τεράστια προσπάθεια προσαρ-
μογής που κάνει η χώρα από την αρχή της τρέχουσας δεκαετίας».

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε 
ότι «το πιο σημαντικό όμως στο 
κλείσιμο της αξιολόγησης και 
την απόφαση του Eurogroup 
ήταν η ισχυρή δέσμευση των 
εταίρων μας ότι θα πράξουν 
ό,τι χρειαστεί προκειμένου η 
Ελλάδα σε έναν χρόνο από 
σήμερα να τερματίσει οριστικά 
τα προγράμματα στήριξης».

ΑΝΑΖΗΤΏΝΤΑΣ ΑΦΗΓΗΜΑ
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κόσμος

Οι ηγέτες των 20 μεγαλύτερων οικονομιών 
στον κόσμο ετοιμάζονται να συναντηθούν 
στο Αμβούργο, στη βαριά σκιά δύο 
επιλογών σκληρού απομονωτισμού και 
περιχαράκωσης: του νέου Προέδρου των 
ΗΠΑ και της καγκελαρίου Μέρκελ.

Η G-20, δηλαδή η ομάδα των είκοσι μεγα-
λύτερων οικονομιών στον κόσμο, συνέρ-
χεται σε σύνοδο κορυφής στο Αμβούργο 
στις 7 και 8 Ιουλίου με εξαιρετικά μειωμέ-
νες προσδοκίες. Η ομάδα, που ιδρύθηκε το 

1999 με πυρήνα την G-8, που έγινε ξανά G-7 από την άνοιξη 
του 2014, μετά την αποπομπή της Ρωσίας λόγω της προσάρτη-
σης της Κριμαίας και της στήριξης από τη Μόσχα της ανταρ-
σίας στην Ανατολική Ουκρανία, υιοθέτησε τις συνόδους κο-
ρυφής το 2008.

Σήμερα η G-20, άτυπο αλλά βαρύνον φόρουμ, δίνει την 
ευκαιρία συνεχών διαβουλεύσεων είτε στο πλαίσιο της προ-
καθορισμένης ατζέντας είτε στο περιθώριο της συνάντησης 
ενός διαλόγου Δύσης - Ρωσίας, χωρίς καμιά από τις δύο πλευ-
ρές να θεωρηθεί ότι υποχώρησε.

Φέτος όμως η σύνοδος, με οικοδέσποινα την καγκελάριο 
Μέρκελ, καθώς η Γερμανία ασκεί την ετήσια προεδρία της ο-
μάδας, είναι εκ των πραγμάτων σύνοδος μειωμένων προσδο-
κιών.

Παράγοντας αβεβαιότητας
Την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές ο υπουργός Εξωτε-
ρικών της Ρωσίας Λαβρόφ μόλις είχε δηλώσει ότι θα ήταν πα-
ράλογο στη σύνοδο κορυφής του Αμβούργου να μη συναντη-
θούν οι Τραμπ-Πούτιν, ενώ την ίδια στιγμή δεν υπήρχε καμία 
ένδειξη από αμερικανικής πλευράς αν ο Λευκός Οίκος είναι 
έτοιμος να αναλάβει τους κινδύνους και το κόστος μιας πα-
ρόμοιας συνάντησης. Ποιος άλλωστε έχει ξεχάσει ότι την πιο 
πρόσφατη επίσκεψη Λαβρόφ στην Ουάσινγκτον ακολούθησε 
ορυμαγδός αποκαλύψεων-καταγγελιών για τα απόρρητα στοι-
χεία σχετιζόμενα με την τζιχαντιστική τρομοκρατία τα οποία 
ο Τραμπ διέρρευσε είτε με πρόθεση είτε λόγω επιπολαιότη-
τας στον επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας.

Σήμερα, μία εβδομάδα πριν από τη σύνοδο κορυφής στο 
Αμβούργο, μπορούμε να φανταστούμε κοινή συνέντευξη 
Τύπου Τραμπ-Πούτιν όπου οι ερωτήσεις δεν θα αφορούν 
τις διμερείς σχέσεις, την Ουκρανία και τη Συρία, αλλά την ε-
μπλοκή, εικαζόμενη ή πραγματική, του Κρεμλίνου στην προ-
εκλογική εκστρατεία του 2016 στις ΗΠΑ υπέρ του σημερινού 
Προέδρου!

Ο παράγων αβεβαιότητας Τραμπ δεν περιορίζεται στις 
σχέσεις Ουάσινγκτον-Μόσχας, καθώς μετά την αποχώρηση 
των ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού για τη διαχείριση 
της κλιματικής αλλαγής ουδείς μπορεί σήμερα να εγγυηθεί 

ότι δεν θα υπάρξει κάποιος αιφνιδιασμός από τον ένοικο του 
Λευκού Οίκου σε ό,τι αφορά το διεθνές εμπόριο με μέτρα 
προστατευτισμού που θα θίγουν κυρίως τους Ευρωπαίους.

Αναξιοποίητη ευκαιρία
Είναι σαφές ότι τα παραπάνω από μόνα τους θα αρκούσαν για 
να καταστήσουν προκαταβολικά τη σύνοδο κορυφής στο Αμ-
βούργο μια δύσκολη πρόκληση για την προεδρεύουσα της ο-
μάδας, καγκελάριο Μέρκελ. Την καθιστούν ακόμη δυσκολό-
τερη μια προεκλογική εκστρατεία στη Γερμανία σε πλήρη κο-
ρύφωση και η στόχευση να δοθούν μεν οι εντυπώσεις ότι μετά 
τις γερμανικές εκλογές του Σεπτεμβρίου βαδίζουμε σε επα-
νεκκίνηση της πορείας για εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ολο-
κλήρωσης, χωρίς όμως να υπάρχει η αίσθηση ότι το Βερολίνο 
υποχωρεί στην πίεση του Μακρόν για πολιτικοποίηση της δι-
αχείρισης των δημοσιονομικών ισορροπιών στην Ευρωζώνη!

Με δυο λόγια, αν το βραχυκύκλωμα και η μετεκλογική 
πολιτική σύγκρουση στην Ουάσινγκτον δίνουν, σχεδόν έξι 
μήνες μετά την αλλαγή φρουράς στον Λευκό Οίκο, την ευκαι-
ρία να προβάλουν η Γερμανία και η Μέρκελ ότι αναλαμβά-
νουν τις ευθύνες ηγετικού ρόλου στη Δύση, αν υπάρξει πα-
ρόμοια ευκαιρία, θα παραμείνει αναξιοποίητη και ανεκμε-
τάλλευτη, ως μια έμπρακτη διάψευση των προσδοκιών που 
γεννήθηκαν στο δείπνο τετ-α-τετ τον περασμένο Νοέμβριο 
του αποχωρούντος Ομπάμα με την καγκελάριο, το οποίο πα-
ρουσιάστηκε σαν παράδοση σκυτάλης παγκόσμιων ευθυνών 
από τον πρώτο στη δεύτερη.

Δίχτυ ασφαλείας
Και βέβαια, στο περιθώριο της κεντρικής αβεβαιότητας 
που συνθέτουν τα παραπάνω, χώρες όπως η Ινδία, η Κίνα, 
η Τουρκία, η Αργεντινή, η Σαουδική Αραβία και η Βρετα-
νία θα κάνουν ό,τι μπορούν για να βελτιώσουν τη διαπραγ-
ματευτική τους ισχύ μέσα στην παγκόσμια ρευστότητα και 
αβεβαιότητα.

Υποτίθεται ότι και χωρίς να υπάρχουν οι προϋποθέσεις 
για στρατηγικό συντονισμό σε περιφερειακό, διαπεριφερει-
ακό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, οι συναντήσεις, οι σύνο-
δοι κορυφής από μόνες τους θέτουν ένα πλαίσιο, δημιουρ-
γούν ένα δίχτυ ασφαλείας που εκ των πραγμάτων οριοθε-
τεί την επιδείνωση μιας διεθνούς αβεβαιότητας και έντασης.

Αυτός άλλωστε ήταν και ο στόχος του Προέδρου της Γαλ-
λίας Ζισκάρ ντ’ Εστέν, που συγκάλεσε για πρώτη φορά τη σύ-
νοδο κορυφής της G-7 στο Ραμπουγιέ την άνοιξη του 1975, 
σε μια πρώτη προσπάθεια συντονισμού των στρατηγικών 
στοχεύσεων της Δυτικής Ευρώπης, της Ιαπωνίας και της Βό-
ρειας Αμερικής. Στην ίδια λογική έγινε δεκτή στη Λέσχη των 
Επτά η μετασοβιετική Ρωσία μετά τις ανατροπές της περιό-
δου 1989-1991 και στην ίδια λογική καθιερώθηκαν οι σύνο-
δοι κορυφής της G-20 μετά το 2008.

Δεν λύνουν τα προβλήματα
Σήμερα οι ηγέτες των 20 μεγαλύτερων οικονομιών στον 
κόσμο ετοιμάζονται να συναντηθούν στο Αμβούργο, στη 
βαριά σκιά δύο επιλογών σκληρού απομονωτισμού και πε-
ριχαράκωσης: του νέου Προέδρου των ΗΠΑ, που πολιορ-
κημένος από το πολιτικό σύστημα στην Ουάσινγκτον οχυ-
ρώνεται πίσω από το προεκλογικό του σύνθημα «Πρώτα η 
Αμερική!», και της καγκελαρίου Μέρκελ, που πιο διακρι-
τικά, αλλά με την ίδια αν όχι περισσότερη βαρύτητα από τον 
Τραμπ, είναι από την έναρξη της παγκόσμιας χρηματοπιστω-
τικής κρίσης, το φθινόπωρο του 2008, περιχαρακωμένη στο 
σύνθημα «Πρώτα η Γερμανία!».

Άλλωστε από μόνες τους οι συναντήσεις κορυφής ηγετών 
δεν λύνουν προβλήματα, ούτε εκτονώνουν αυτόματα εντά-
σεις, όπως διδάσκει η Ιστορία: Στα χρόνια που προηγήθη-
καν του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, την περίοδο 1910-1914, οι 
μονάρχες της Ρωσίας τσάρος Νικόλαος Β΄, της Γερμανίας κά-
ιζερ Γουλιέλμος Β΄ και της Μεγάλης Βρετανίας Γεώργιος Ε΄, 
που ήταν όλοι τους συγγενείς, περνούσαν με τα σκάφη τους 
κοινές θερινές διακοπές και προσφωνούσαν ο ένας τον άλλο 
με τα χαϊδευτικά Νίκι, Βίλι και Τζορτζ…

  ΓΙΏΡΓΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΜΙΧΛΗ ΣΤΟ ΑΜΒΟΥΡΓΟ
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Τ
η σημασία του ρόλου του Ινστιτούτου 
Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καρα-
μανλής στην υπεράσπιση δημοκρα-
τικών αξιών και στη διαμόρφωση 
πολιτικών θέσεων υπογραμμίζει η 
πρόεδρός του και τέως αντιπρόε-

δρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρόδη Κρά-
τσα. Παράλληλα, τονίζει ότι η κυβέρνηση έλαβε 
πολύ λίγα και με μεγάλη καθυστέρηση κατά τη δι-
απραγμάτευσή της με τους δανειστές της χώρας.

Θα ήθελα να αρχίσουμε αυτή τη συζήτηση με 
την απόφαση του Eurogroup της 15ης Ιου-
νίου. Θα ήθελα να μου πείτε, με βάση την ε-
μπειρία σας από τα ευρωπαϊκά πράγματα, πώς 
την κρίνετε.
Ήταν μία απογοητευτική συμφωνία, τόσο για τις 
επιδόσεις της κυβέρνησης όσο και για την προ-
οπτική της χώρας. Κατέρρευσε το πολιτικό αφή-
γημα του πρωθυπουργού για διευθέτηση του ζη-
τήματος του χρέους και για ένταξη στην ποσοτική 
χαλάρωση, ενώ η χώρα στην ουσία δεσμεύτηκε 
με ένα τέταρτο μνημόνιο και ρόλο στο ΔΝΤ για τη 
διαμόρφωση της δημοσιονομικής πολιτικής. Η κυ-
βέρνηση πήρε ό,τι της έδωσαν χωρίς να μπορέ-
σει να αναστρέψει το κλίμα της 22ας Μαΐου υπέρ 
μιας συνολικής συμφωνίας για τη χώρα.

Θεωρείτε ότι η κυβέρνηση έχει δίκιο που τη 
θεωρεί επιτυχία και πρώτο βήμα για έξοδο 
της χώρας από τα μνημόνια;
Η τεράστια καθυστέρηση της ολοκλήρωσης της 
αξιολόγησης το μόνο που έφερε ήταν βαρύ κό-
στος για τους πολίτες (ασύγκριτο με το mail Χαρ-
δούβελη) χωρίς προοπτική εξόδου από τα μνη-
μόνια, αφού η χώρα δεσμεύτηκε με μέτρα έως 
το 2022 και με επίτευξη υψηλών πλεονασμάτων. 
Όσο για την έξοδο στις αγορές, η κυβέρνηση λέει 
τη μισή αλήθεια. Μπορεί να γίνει μια δοκιμαστική 
έξοδος, αυτό όμως δεν σημαίνει δυνατότητα ου-
σιαστικής εξόδου, δηλαδή χρηματοδότησης της 
οικονομίας χωρίς μνημόνιο. Η επιστροφή στις 
αγορές απαιτεί συνθήκες που δεν διαφαίνονται: 
άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, 
ικανοποιητική βαθμολόγηση από διεθνείς οίκους 
αξιολόγησης. Η Ελλάδα θεωρείται ακόμη χώρα 
υψηλού ρίσκου.

Από την άλλη, συμφωνείτε με την άποψη της 
αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση έδωσε τα 
πάντα και πήρε ψίχουλα;
Σίγουρα πήρε ψίχουλα. Η δόση των 8,5 δισ. ευρώ 
είναι πολύ χαμηλότερη από τις ανάγκες της οικο-
νομίας, αφού μόνο τα 1,6 δισ. θα κατευθυνθούν 
στην αγορά για την εξόφληση οφειλών προς ιδι-
ώτες. Μην ξεχνάμε ότι η χώρα έχασε τις δόσεις 
του προγραμματισμού χρηματοδότησης του τρί-
του μνημονίου, καθώς μέχρι το τέλος Ιουνίου θα 
έπρεπε να έχει λάβει 22,9 δισ. ευρώ. Γι’ αυτούς 
τους λόγους σχεδόν 60% των συμπολιτών μας 
κρίνουν αυτή τη συμφωνία αρνητικά και μάλ-
λον αρνητικά, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα.

Επικαλούμενος και πάλι την εμπειρία σας, θα 
ήθελα να μου πείτε τι περιμένετε από δω και 
πέρα από τους Ευρωπαίους εταίρους και δα-
νειστές μας.
Περιμένω να τεθεί σοβαρά στο τραπέζι η ελά-
φρυνση του χρέους, συζήτηση που ξεκίνησε το 
2012 και σήμερα η αναγκαιότητά της γίνεται επι-

Ο ρόλος του Ινστιτούτου 
Δημοκρατίας Κωνσταντίνος 
Καραμανλής στις σημερινές 
συνθήκες είναι πολύ σημαντικός 
για την υπεράσπιση αξιών και 
πολιτικών που δικαιώθηκαν 
ιστορικά.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Ρόδη Κράτσα, τέως αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, πρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοκρατίας 

Κωνσταντίνος Καραμανλής

τακτική, μετά τα γεγονότα του 2015, που αύξη-
σαν πολύ τις δανειακές ανάγκες της χώρας. Με 
δεδομένο ότι η ελάφρυνση του χρέους θα πάρει 
κυρίως τη μορφή μείωσης επιτοκίων και μετά-
θεσης των ημερομηνιών λήξης των ελληνικών 
δανείων, οι πιστώτριες χώρες θα παρέμεναν με 
τις παρούσες συνθήκες για μεγάλο χρονικό διά-
στημα εκτεθειμένες στον κίνδυνο ενός πιστωτι-
κού γεγονότος και για τον λόγο αυτόν θα αναζη-
τήσουν εγγυήσεις και κίνητρα που θα αποτρέπουν 
τις ελληνικές κυβερνήσεις από δημοσιονομικούς 
εκτροχιασμούς. Γι’ αυτό πιστεύω ότι απαιτείται τά-
χιστα αλλαγή στην Ελλάδα. Χρειάζεται κυβέρνηση 
που θα πιστεύει σε μια αναπτυξιακή πολιτική και 
θα πείθει γι’ αυτό, όπως μπορεί να το εγγυηθεί ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης.

Για να αλλάξουμε «σελίδα», θα ήθελα να μι-

Εισαγάγαμε συστηματικά θέματα στον δημόσιο 
διάλογο πολύ σημαντικά για τη χώρα, που ξε-
χνιούνται στη μονοδιάστατη καθημερινότητα της 
διαπραγμάτευσης και της δόσης, όπως το δημο-
γραφικό ζήτημα, το προσφυγικό, ο συμμετοχικός 
ρόλος της τοπικής κοινωνίας και αυτοδιοίκησης 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη, η σημασία του οικονο-
μικού αλφαβητισμού για την ευημερία των πο-
λιτών και την προστασία από τον λαϊκισμό, η νέα 
απειλή του θρησκευτικού ριζοσπαστισμού.

Αξιοποιήσαμε μεγάλα γεγονότα, όπως την 
επέτειο της ένταξης της Ελλάδας στις ευρωπαϊ-
κές κοινότητες και το σχέδιο Μάρσαλ, για να α-
ναδείξουμε την ιστορική διαδρομή της χώρας 
στον δυτικό κόσμο και τις προκλήσεις για την 
ομαλή της πορεία.

Παράλληλα, αναδεικνύουμε σύγχρονα πο-
λιτικά γεγονότα και τη σημασία τους για τη χώρα 
μας, όπως το Brexit και οι ερχόμενες γερμανι-
κές εκλογές.

Ποιος θεωρείτε ότι θα έπρεπε να είναι ο ρόλος 
των think tanks;
Think tanks υπάρχουν πολλών ειδών και σκο-
πών, είτε συνδεδεμένα με κυβερνήσεις, κόμ-
ματα, πανεπιστήμια, οικονομικούς φορείς είτε 
ανεξάρτητα. Όλα έχουν έναν σημαντικό ρόλο να 
παίξουν, γιατί η γνώση σήμερα είναι εξειδικευ-
μένη, τα γεγονότα τρέχουν γρήγορα, η πληροφο-
ρία και η ανάλυση είναι πολύτιμες για να μπορεί 
κανείς να αντιληφθεί την πολύπλοκη πραγματι-
κότητα, να προλάβει κινδύνους και να συνδια-
μορφώσει τις εξελίξεις.

Από τότε που αναλάβατε πρόεδρος του Ινστι-
τούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμαν-
λής, ποιο ήταν το ζήτημα ή τα ζητήματα στα 
οποία θεωρήσατε ότι θα πρέπει να δοθεί με-
γαλύτερη έμφαση;
Θεώρησα ότι είναι πολύ σημαντικό να υποστη-
ρίξει το Ινστιτούτο τη διαδικασία μετάλλαξης της 
χώρας μας σε χώρα ανταγωνιστική, με αξιώσεις 
και προοπτικές μέσα στην ευρωπαϊκή κανονι-
κότητα και στο παγκόσμιο, ταχύτατα εξελισσό-
μενο περιβάλλον, με τη συνευθύνη και συμμε-
τοχή των πολιτών. Υπηρετούμε αυτόν τον στόχο 
με ποικιλία προγραμμάτων, όπως ανέφερα, και 
με συνεργασίες τόσο στην Ευρώπη όσο και στην 
Αμερική, αξιοποιώντας τη γεωπολιτική σημασία 
της χώρας και την ευρωπαϊκή της εμπειρία. Ο-
φείλω επίσης να επισημάνω ότι όλη η λειτουρ-
γία και οι προσφερόμενες υπηρεσίες γίνονται με 
εθελοντική εργασία.

«Θεώρησα πολύ σημαντικό 
να υποστηρίξει το Ινστιτούτο τη 

διαδικασία μετάλλαξης της χώρας 
μας σε χώρα ανταγωνιστική»

λήσουμε για το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κων-
σταντίνος Καραμανλής. Ποιος θεωρείτε ότι 
είναι ο ρόλος του στα πολιτικά πράγματα της 
χώρας;
Ο ρόλος του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντί-
νος Καραμανλής στις σημερινές συνθήκες είναι 
πολύ σημαντικός για την υπεράσπιση αξιών και 
πολιτικών που δικαιώθηκαν ιστορικά και όμως 
πλήττονται στη χώρα μας από τις ιδεοληψίες των 
κυβερνώντων, όπως ο φιλελευθερισμός στην οι-
κονομία και στην κοινωνία με βάση τη δικαιοσύνη 
και την αξιοκρατία, η συμμετοχή στην καρδιά της 
Ενωμένης Ευρώπης για την ασφάλεια και την ευ-
ημερία, η δημοκρατία ως θεσμοί, ως έκφραση 
του τρόπου ζωής και διακυβέρνησης.

Ποια είναι τα κυριότερα ζητήματα με τα οποία το 
Ινστιτούτο ασχολήθηκε το τελευταίο διάστημα;
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ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ!

 ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΜΑΣΟΥΡΑΚΗ*

Ε
ίναι κοινός τόπος ότι για την ανάπτυξη 
της ελληνικής οικονοµίας απαιτείται η 
αξιοποίηση της γεωγραφικής µας θέσης 
(µεταφορές, τουρισµός, ναυτιλία, γεωρ-
γία, ενέργεια). Εκµεταλλευόµαστε τον 
ήλιο και τη θάλασσα. Και καλά κάνουµε. 

Αυτό, όµως, δεν φτάνει. Τα φυσικά πλεονεκτήµατα είναι 
ευχή και κατάρα. ∆ηµιουργούν πρόσοδο. Είναι σαν το ε-
νοίκιο που εισπράττεις από ένα κτήµα που έχεις στην κα-
τοχή σου. ∆εν χρειάζεται να δουλέψεις και να επενδύσεις 
τόσο πολύ όσο χρειάζεται για να φτιάξεις κάτι νέο, καινο-
τόµο και ανταγωνιστικό στην παγκόσµια οικονοµία. Η ελ-
ληνική οικονοµία είναι σήµερα εγκλωβισµένη σε χαµη-
λής παραγωγικότητας απασχόληση, αποτέλεσµα της δι-
αχρονικής έµφασης στην προστασία του µικρού και του 
ντόπιου από τον ανταγωνισµό, που διογκώνει τους παρα-
δοσιακούς κλάδους, τις υπηρεσίες βασικά, και συρρικνώ-
νει τους εξωστρεφείς κλάδους, κυρίως τη βιοµηχανία. Για 
να συµµετέχεις, λοιπόν, ως οικονοµία, µε αξιώσεις στον 
παγκόσµιο καταµερισµό εργασίας, χρειάζονται περισσό-
τερες, µεγαλύτερες και πιο ανταγωνιστικές βιοµηχανικές 
επιχειρήσεις. Η βιοµηχανία έχει την ικανότητα να δηµι-
ουργεί καλοπληρωµένες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδί-
κευσης και να απορροφά τους νέους µε αυξηµένα προσό-
ντα που σήµερα φεύγουν στο εξωτερικό.

Η βιοµηχανία µας απευθύνεται στην παγκόσµια και 
στην ελληνική αγορά (εξαγωγές και υποκατάσταση εισα-
γωγών), στη βάση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Και 
αυτό είναι που πρέπει να ενισχύσουµε. ∆εν µπορούµε να 
έχουµε από τους υψηλότερους διεθνώς φόρους εισοδήµα-
τος, ασφαλιστικές εισφορές, ειδικούς φόρους κατανάλω-
σης κ.ο.κ. και να απορούµε γιατί δεν επεκτείνεται η εγ-
χώρια βιοµηχανία µας. Πώς µπορεί να λειτουργήσει αντα-
γωνιστικά η βιοµηχανία όταν συγκριτικά το ενεργειακό 
κόστος είναι τεράστιο; Όταν δεν υπάρχει τραπεζική χρη-
µατοδότηση, και όπου υπάρχει, παρέχεται µε επιτόκια 
τέσσερις φορές υψηλότερα απ’ ό,τι στους ανταγωνιστές 
µας στην υπόλοιπη Ευρώπη; Όταν υπάρχουν τεράστιες κα-
θυστερήσεις στην αδειοδότηση νέων βιοµηχανικών µονά-
δων και ένα πολύπλοκο και δυσκίνητο χωροταξικό πλαί-
σιο; Εάν το σύστηµα δεν βοηθά, αργά ή γρήγορα η βιοµη-

χανία συρρικνώνεται. Το κράτος και η δηµόσια διοίκηση 
πρέπει να διευκολύνουν τις επενδύσεις, όπως γίνεται σε 
όλο τον κόσµο. Όχι να φέρνουν εµπόδια.

Η υπερφορολόγηση σκοτώνει τις επενδύσεις. Οδηγεί 
τις επιχειρήσεις στη µαύρη οικονοµία και δεν τις αφήνει 
να µεγαλώσουν. Το υψηλό µη µισθολογικό κόστος δεν ευ-
νοεί την επιχειρηµατικότητα και την απασχόληση. Έτσι, 
λοιπόν, απαιτείται µείωση στους φορολογικούς συντελε-
στές στο εισόδηµα και στις ασφαλιστικές εισφορές. Αυτό, 
όµως, δεν µπορεί να γίνει χωρίς άµεση πάταξη της φοροδι-
αφυγής και δηµιουργία δηµοσιονοµικού χώρου που θα ε-
πιτρέπει τη µείωση του φορολογικού βάρους χωρίς να δι-
αταράξει τη δηµοσιονοµική πειθαρχία. Σήµερα υπάρχουν 
τα µέσα. Ηλεκτρονικά και άλλα. Ετοιµάζεται και το περι-
ουσιολόγιο για διασταύρωση στοιχείων εισοδήµατος και 
πλούτου. Η πάταξη της φοροδιαφυγής πρέπει να αφορά το 
µέλλον και να έχει αποτρεπτικό χαρακτήρα. ∆εν χρειάζε-
ται κυνήγι µαγισσών προς τα πίσω, σε µια Ελλάδα όπου το 
35% φοροδιαφεύγει.

Οι ιδιωτικές επενδύσεις γίνονται µόνο όταν υπάρχει 
κέρδος για τον επενδυτή. Για να έρθουν επενδυτικά κεφά-
λαια, η χώρα πρέπει να διαθέτει ένα φιλικό προς την επι-
χειρηµατικότητα περιβάλλον (αδειοδοτικό, χωροταξικό, 
ανταγωνιστικό, ταχείας απονοµής δικαιοσύνης, σταθερού 
φορολογικού και ρυθµιστικού πλαισίου κ.ο.κ.). Επίσης, 
ένα υπερβολικά κεντροποιηµένο πλαίσιο συλλογικών δια-
πραγµατεύσεων και ένα σύστηµα µονοµερούς προσφυγής 
στη διαιτησία που δεν λαµβάνει υπόψη τις διεθνείς συµ-
βάσεις εργασίας παρεµποδίζουν τις επιχειρήσεις να εκ-
συγχρονίζονται και να προσαρµόζονται στις ανταγωνιστι-
κές συνθήκες που επικρατούν διεθνώς στον κλάδο τους.

Σήµερα υπάρχουν τεράστιες επενδυτικές δυνατότη-
τες και ευκαιρίες σε µια Ελλάδα φιλική προς την επιχει-
ρηµατικότητα. Κατ’ αρχάς, δεν χρειάζεται να περιµένουµε 
να ολοκληρωθούν οι µεταρρυθµίσεις που γίνονται µε µισή 
καρδιά. Πρέπει συν Αθηνά και χείρα κίνει. Η κυβέρνηση, 
σε συνεργασία µε διεθνείς και εγχώριους επιχειρηµατίες 
και συµβουλευτικές εταιρείες/επενδυτικές τράπεζες, µπο-
ρούν να διαµορφώσουν και να προκρίνουν 5-10 εµβληµα-
τικά αναπτυξιακά έργα. Τα έργα αυτά θα πρέπει να προ-
ετοιµαστούν (νοµικά, αδειοδοτικά, χωροταξικά, περιβαλ-

λοντικά κ.ο.κ.), ώστε να παρουσιαστούν στους ιδιώτες 
επενδυτές που επιθυµούν να τα χρηµατοδοτήσουν. Ευ-
καιρίες υπάρχουν παντού.

Παραδείγµατα έργων σύµπραξης δηµόσιου και ιδιω-
τικού τοµέα, ή αποκλειστικά ιδιωτικών επενδύσεων, θα 
µπορούσαν, µεταξύ άλλων, να περιλαµβάνουν: λιµάνια, 
µαρίνες, αεροδρόµια, υδατοδρόµια, σιδηροδρόµους, δια-
σύνδεση ηλεκτρικών δικτύων, ελληνικό ψηφιακό κόµβο 
για την ανάλυση δεδοµένων µεγάλου όγκου σε υγεία, ε-
νέργεια, µεταφορές-logistics, παιδεία κ.λπ., ενεργειακά 
πάρκα, δίκτυα οπτικών ινών, βιοµηχανικά πάρκα θεµα-
τικού χαρακτήρα, πάρκα εφοδιαστικής αλυσίδας, ψη-
φιακές υπηρεσίες παντού, τεχνοπόλεις για την εγκατά-
σταση εταιρειών υψηλής τεχνολογίας και ερευνητικών 
κέντρων ιατρικής τεχνολογίας και φαρµάκου, επενδύ-
σεις σε ύδρευση - αποχέτευση - άρδευση - διαχείριση α-
ποβλήτων - επεξεργασία λυµάτων, αξιοποίηση ορυκτού 
πλούτου και υδρογονανθράκων, αξιοποίηση του αρχαιο-
λογικού πλούτου της χώρας (Μουσείο ∆ηµοκρατίας, Ε-
µπορίου, Μεταποίησης, Μουσικής, Ιατρικής, Φιλοσο-
φίας κ.λπ.), ευρείας κλίµακας αναπλάσεις των ιστορικών 
κέντρων Αθήνας και Θεσσαλονίκης και ανάπλαση αστι-
κών οικιστικών και εµπορικών περιοχών σε παρακµή, 
αξιοποίηση παραλιακών περιοχών υψηλής εµπορικής 
αξίας, παραθεριστική κατοικία, υποδοµές εναλλακτικού 
τουρισµού, οικιστικά χωριά για συνταξιούχους κ.ο.κ. Θα 
µπορούσε κανείς να σκεφτεί ακόµη και τη µεταφορά της 
ακτοπλοΐας από τον Πειραιά στο λιµάνι του Λαυρίου και 
επέκταση του εµπορικού λιµανιού του Πειραιά στα Μέ-
γαρα, αλλά και την ανάπτυξη του Πειραιά ως διεθνούς 
ναυτιλιακού/χρηµατοοικονοµικού κέντρου διαµετακο-
µιστικού εµπορίου, ναυπηγοεπισκευαστικής βιοµηχα-
νίας κ.ο.κ. Να γίνει ο Πειραιάς η Σιγκαπούρη της Με-
σογείου.

Τα έργα αυτά δηµιουργούν ζήτηση για τις ελληνικές 
επιχειρήσεις, για την ελληνική βιοµηχανία, δουλειές και 
εισοδήµατα για όλους µας. ∆εν έχουµε την πολυτέλεια 
να βλέπουµε τα τρένα να περνούν. Πρέπει να δράσουµε.

*Ο Μιχάλης Μασουράκης είναι επικεφαλής οικονοµολόγος του 
Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ).
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  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΤΕΛΟΣ Η ΑΠΕΡΓΙΑ, 
ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ

Μετά από έντεκα ηµέρες κινητοποιήσεων, µε 
τόνους σκουπιδιών να αποσυντίθενται στους 
δρόµους, µε την κυβέρνηση και την αντιπο-
λίτευση να επιδίδονται σε πόλεµο αλληλο-
κατηγοριών για την κατάσταση, µε τους δή-

µους να βρίσκονται σε κατάσταση συναγερµού και µε την κοινω-
νία να υφίσταται νέα ταλαιπωρία, το απόγευµα της περασµένης 
Πέµπτης η ΠΟΕ-ΟΤΑ αποφάσισε την αναστολή των κινητοποι-
ήσεών της για τους συµβασιούχους στον τοµέα της καθαριότητας 
και από το ίδιο βράδυ άρχισε εκ νέου η αποκοµιδή των σκουπι-
διών, τα οποία, σε συνδυασµό µε τις υψηλές θερµοκρασίες, είχαν 
δηµιουργήσει αφόρητη κατάσταση, ιδίως στην Αθήνα.

Ανοιχτό το µέτωπο
Πάντως, αν η απεργία αυτή έληξε, το «µέτωπο» της ΠΟΕ-ΟΤΑ 
µε την κυβέρνηση για το ζήτηµα των συµβασιούχων παραµένει 
ανοιχτό, καθώς η οµοσπονδία των εργαζοµένων στους ΟΤΑ ξε-
καθάρισε ότι «ο αγώνας για την παραµονή των εργαζοµένων στην 
εργασία και για ενιαία µόνιµη σχέση εργασίας στην τοπική αυ-
τοδιοίκηση είναι µακρύς, συνεχής και δύσκολος» και ότι η Ε-
κτελεστική Επιτροπή της «αποφάσισε οµόφωνα πως πρέπει το 
επόµενο χρονικό διάστηµα να ενταθεί και να κλιµακωθεί, µε 
άλλες όµως µορφές δράσης, σεβόµενοι και την κοινωνία, που 
µέχρι σήµερα στήριξε τον δίκαιο αγώνα µας. Το αµέσως επόµενο 
χρονικό διάστηµα θα συγκληθεί το Γενικό Συµβούλιο της ΠΟΕ-
ΟΤΑ προκειµένου να εξειδικεύσει το διεκδικητικό πλαίσιο δρά-
σης, προσαρµοσµένο στις νέες συνθήκες, στο νέο τοπίο που δια-
µορφώνεται µετά την ψήφιση της διάταξης του υπουργού Εσω-
τερικών κ. Πάνου Σκουρλέτη, προκειµένου καµία απόλυση να 
µη γίνει».

Επίσης, σηµείωσε ότι «οι ευθύνες πλέον βαραίνουν την κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Το επόµενο χρονικό διάστηµα πολλοί 
συµβασιούχοι µε παρατάσεις θα απολυθούν, αφού είναι στη δια-
κριτική ευχέρεια των δηµάρχων το εάν θα προκηρύξουν µόνιµες 
προσλήψεις, ενώ κανείς δεν εγγυάται πως οι νέες συµβάσεις θα 
εγκριθούν από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Θα βρεθούµε επίσης α-

πέναντι σε φαινόµενα απλήρωτης εργασίας, αφού ακόµη και σή-
µερα οι εργαζόµενοι παρατασιούχοι εργάζονται χωρίς τη βεβαι-
ότητα ότι θα πληρωθούν, αφού η απόφαση του Ελεγκτικού Συ-
νεδρίου τους θεωρεί ήδη απολυµένους».

Η τροπολογία Σκουρλέτη
Υπενθυµίζεται ότι ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης 
–µετά από συνάντηση της ΠΟΕ-ΟΤΑ µε τον ίδιο τον πρωθυ-
πουργό Αλέξη Τσίπρα– είχε καταθέσει στη Βουλή τροπολογία 
η οποία προβλέπει ότι οι συµβασιούχοι, µέσω νέων συµβάσεων, 
παραµένουν στις θέσεις τους έως τη δηµοσίευση των προσωρι-
νών πινάκων των διαγωνισµών του ΑΣΕΠ και το αργότερο έως 
31/03/2018. Επίσης, η τροπολογία αναφέρει ότι οι υποψήφιοι 
µοριοδοτούνται µε 17 µόρια ανά µήνα και έως 24 µήνες προϋπη-
ρεσίας σε ανταποδοτικές υπηρεσίες ΟΤΑ ή Νοµικών Προσώπων 
τους, ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχουν όρια ηλικίας συµµετοχής 
στον διαγωνισµό του ΑΣΕΠ και, στηριζόµενη στην απόφαση της 
Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, υπογραµµίζει ότι, καθώς 
µε την τροπολογία παρέχεται στους δήµους η δυνατότητα για ά-
µεσες προσλήψεις µόνιµου προσωπικού στον τοµέα καθαριότη-
τας, «οι ΟΤΑ οφείλουν να παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές µε ίδια 
µέσα». Από την άλλη πλευρά, πάντως, επικρατεί ασάφεια σχε-
τικά µε το τι θα γίνει µε όσους συµβασιούχους-παρατασιούχους 
δεν απορροφηθούν από τους διαγωνισµούς. Σύµφωνα µε τον κ. 
Σκουρλέτη, τα αιτήµατα των δήµων φτάνουν τις 2.500 θέσεις, 
ενώ το σύνολο των συµβασιούχων-παρατασιούχων των δήµων υ-
πολογίζεται από το υπουργείο στους 6.183 (η ΠΟΕ-ΟΤΑ µιλά για 
περίπου 10.000). Το υπουργείο ανέφερε ότι αναµένει και νέα αι-
τήµατα των δήµων, όµως αν τα συνολικά αιτήµατα είναι λιγότερα 
από 6.183, αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι οι υπόλοιποι παρατασιού-
χοι θα απολυθούν.

Πόλεµος κυβέρνησης-Ν∆
Εν τω µεταξύ, στο αµιγώς πολιτικό επίπεδο, η απεργία της ΠΟΕ-
ΟΤΑ προκάλεσε πραγµατικό «πόλεµο» µεταξύ κυβέρνησης και 
Ν∆. Και αυτό διότι την περασµένη Τρίτη, µετά τη συνάντηση της 

ΠΟΕ-ΟΤΑ µε τον κ. Τσίπρα και παρά τη διαφαινόµενη διάθεση 
αποκλιµάκωσης, η οµοσπονδία αποφάσισε παράταση των κι-
νητοποιήσεών της. Ο κ. Σκουρλέτης, µιλώντας στον Alpha, είχε 
σηµειώσει ότι «η απόφαση για τη συνέχιση της κινητοποίησης 
είναι µια λάθος απόφαση, αλλά οφείλουµε να πούµε ότι υπάρ-
χουν συγκεκριµένες ευθύνες για την απόφαση της ΠΟΕ-ΟΤΑ. 
Θέλω να γνωρίζει ο κόσµος ότι παρόλο που η κυβέρνηση κατέ-
θεσε µια τροπολογία η οποία δροµολογεί µέσω ενός διαγωνι-
σµού του ΑΣΕΠ µόνιµες θέσεις στην καθαριότητα, ταυτόχρονα 
εξασφαλίζει για το µεσοδιάστηµα την απασχόληση των εργαζο-
µένων συµβασιούχων, παρ’ όλα αυτά, µε την ψήφο της γαλάζιας 
∆ΑΚΕ, της παράταξης δηλαδή της Ν∆, επιλέγεται οι τόνοι των 
σκουπιδιών να παραµείνουν στους δρόµους χάριν επιχειρηµατι-
κών συµφερόντων. Νοµίζω ότι είναι ένα σχέδιο σε εξέλιξη. Την 
κύρια ευθύνη την έχει η Ν∆ και ο κ. Μητσοτάκης, οι οποίοι, ό-
µηροι της ιδεοληψίας τους, προωθούν ένα σχέδιο για να δηµι-
ουργήσουν µια περαιτέρω αναστάτωση. ∆εν νοιάζονται για τη 
δηµόσια υγεία και εξυπηρετούν ιδιωτικά συµφέροντα». Σε γε-
νικές γραµµές, η κυβέρνηση υιοθέτησε τη ρητορική περί στό-
χου της Ν∆ για ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας στους δήµους, 
ενώ, από την πλευρά του, το κόµµα της µείζονος αντιπολίτευσης, 
διά στόµατος του αρχηγού του Κυριάκου Μητσοτάκη, είχε τονί-
σει ότι «πρέπει να πληρωθούν άµεσα τα δεδουλευµένα των εργα-
ζοµένων συµβασιούχων που εξαπατήθηκαν από την κυβέρνηση. 
Πρέπει, όµως, να πούµε στους εργαζόµενους την αλήθεια. ∆εν 
µπορεί να γίνει καµία µονιµοποίηση εκτός του συνταγµατικού 
πλαισίου και των δηµοσιονοµικών δυνατοτήτων. Πρέπει να συ-
ναφθούν νέες συµβάσεις ορισµένου χρόνου για την άµεση αντι-
µετώπιση της σηµερινής κατάστασης, σύµφωνα πάντα µε τα ο-
ριζόµενα στο Σύνταγµα. Τέλος, πρέπει να στραφούµε σε εναλ-
λακτικές και πιο οικονοµικές µορφές παροχής υπηρεσιών στον 
τοµέα της καθαριότητας. Και αυτό µπορεί να γίνει µέσα από συ-
µπράξεις του ∆ηµοσίου µε ιδιωτικούς φορείς, ενώ πρέπει να πρι-
µοδοτηθεί σε αυτούς η απασχόληση όσων έχουν σχετική εργα-
σιακή εµπειρία. Έτσι, θα προστατευτούν αυτοί που εργάζονται 
ήδη στον κλάδο». Απαντώντας στον κ. Σκουρλέτη, η Ν∆ υπο-
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Το ζήτηµα των συµβασιούχων στους ΟΤΑ και ιδίως 
σε τοµείς κρίσιµους για την καθηµερινότητα, όπως η 
καθαριότητα, είναι διαχρονικό µε συγκυριακές υφέσεις και 
παροξύνσεις.

KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

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

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

Λ. Κηφισίας 53, Αμπελόκηποι 
τηλ. 210-69.93.527

www.gethealthier.gr

γράµµισε ότι «η κυβέρνηση, η οποία έχει την 
πολύ µεγάλη ευθύνη για τη σηµερινή χαοτική 
κατάσταση, ας µην προσπαθεί να µεταφέρει 
αλλού τις δικές της βαριές ευθύνες. Είναι προ-
φανές ότι κανείς δεν την πιστεύει, καθώς έχει 
απολέσει κάθε στοιχειώδη αξιοπιστία στον δι-
άλογό της µε τους ίδιους τους εργαζόµενους».

∆ιαχρονικό το πρόβληµα
Ωστόσο, το ζήτηµα των συµβασιούχων στους 
ΟΤΑ και ιδίως σε τοµείς κρίσιµους για την κα-
θηµερινότητα, όπως η καθαριότητα, είναι δια-
χρονικό µε συγκυριακές υφέσεις και παροξύν-
σεις. Όπως χαρακτηριστικά σηµείωσε το Πο-
τάµι, «το πρόβληµα ξεκίνησε τον Οκτώβρη του 
2016, όπου, σε άσχετο νοµοσχέδιο, ο τότε α-
ναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και ∆ιοι-
κητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορος Βερ-
ναρδάκης έφερε τροπολογία που παρέτεινε 
όλες τις συµβάσεις µέχρι τις 31/12/2017. Μάλι-
στα, σαν να µην έφτανε η παράταση των συµ-
βάσεων µε άσχετη τροπολογία, λίγα λεπτά πριν 
από την ψηφοφορία έφερε ο κ. Βερναρδάκης 
“νοµοτεχνική βελτίωση” µε την οποία έσβησε 
από την τροπολογία τη φράση “λαµβανοµέ-
νων υπόψη των διαθέσιµων πιστώσεων στους 
οικείους προϋπολογισµούς”. Συνεπώς, και να 
ήθελε κάποιος δήµος να αρνηθεί την ανανέ-
ωση των συµβάσεων επικαλούµενος έλλειψη 
πόρων, δεν µπορούσε να το κάνει», προσθέτο-
ντας ότι «η συγκεκριµένη ιστορία των παρατά-
σεων των συµβάσεων ξεκινάει τον Απρίλιο του 
2013, που η τότε κυβέρνηση της Ν∆ περνάει δι-
άταξη “σκούπα”, σύµφωνα µε την οποία παρα-
τείνει τις συµβάσεις καθαριότητας σε ∆ΟΥ και 
κτηµατικές υπηρεσίες από τις 31/12/2012, που 
έληγαν, κατά έναν χρόνο, ώστε να λήγουν στις 
31/12/2013. Έκτοτε, υπήρξαν διαρκείς παρατά-
σεις, µέχρι και τον Μάιο του 2015, οπότε η κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ήρθε για να το “απο-
γειώσει”: Πέρα από το γεγονός ότι παρέτεινε κι 
αυτή µε τη σειρά της τη διάρκεια των συµβά-
σεων µέχρι 31/12/2015, επέκτεινε και το πεδίο 
εφαρµογής, λέγοντας ότι η παράταση των συµ-
βάσεων αφορά όλους τους εργαζόµενους στην 
καθαριότητα (και όχι µόνο αυτούς των ∆ΟΥ 
και των κτηµατικών υπηρεσιών)! Οι παρατά-
σεις συνεχίστηκαν βέβαια και για το 2016 και 
για το 2017, οπότε και προέκυψε το θέµα µε 
την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου». Το 
Ποτάµι συµπλήρωσε ότι «οι προσλήψεις συµ-
βασιούχων διενεργούνται εκτός ΑΣΕΠ. Το 
ΑΣΕΠ έρχεται µεταγενέστερα και κάνει δειγ-
µατοληπτικό έλεγχο νοµιµότητας για τις προ-
σλήψεις αυτές. Όπερ µεθερµηνευόµενον εστί 

ότι ο κάθε δήµαρχος µπορεί να προσλάβει ό-
ποιον θέλει, αρκεί να το έχει κάνει νόµιµα. 
Αλλά ακόµα κι έτσι, η πλειονότητα των περι-
πτώσεων προσλήψεων συµβασιούχων που έ-
λεγξε το ΑΣΕΠ κατά το 2016 βρέθηκε να έχουν 
κάποια παρατυπία».

Τριάντα χρόνια… φαγούρα
Το ζήτηµα των συµβασιούχων στον δηµό-
σιο και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα αποτε-
λεί σηµείο τριβής εδώ και σχεδόν τριάντα χρό-
νια. Από τους αναπληρωτές στα σχολεία µέχρι 
τους συµβασιούχους στον τοµέα καθαριότη-
τας των δήµων, δεκάδες χιλιάδες εργαζόµενοι 
κατά καιρούς έχουν βρεθεί «επί ξύλου κρεµά-
µενοι», παρά το γεγονός ότι, όπως υποστηρί-
ζουν οι ίδιοι, αλλά και όπως συχνά τεκµαίρε-
ται από τα γεγονότα, καλύπτουν πάγιες και δι-
αρκείς ανάγκες. Από την άλλη, οι κυβερνήσεις 
διαχρονικά επιχειρούσαν να καλύψουν τις ανά-
γκες αυτές µε πιο «ελαστικούς» εργαζόµενους, 
αλλά και να φροντίσουν την εκλογική πελα-
τεία τους, προσλαµβάνοντας κατά χιλιάδες αν-
θρώπους, οι οποίοι, ωστόσο, αργά ή γρήγορα 
έφταναν σε… αδιέξοδο. Στα τέλη της δεκαε-
τίας του 1990, επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, οι υ-
πουργοί Εσωτερικών Κώστας Σκανδαλίδης και 
Βάσω Παπανδρέου επιχείρησαν να δώσουν µια 
λύση, µονιµοποιώντας περίπου 30.000 συµβα-
σιούχους. Ωστόσο, η συνταγµατική αναθεώ-
ρηση έκανε τέτοιες κινήσεις πολύ πιο δύσκο-
λες και έπρεπε να φτάσουµε στο 2005 και στον 
«νόµο Παυλόπουλου» (στην πραγµατικότητα, 
Προεδρικό ∆ιάταγµα 164/2004), οπότε δό-
θηκε µια δεύτερη ευκαιρία. Τότε, στη διαδικα-
σία έλαβαν µέρος 72.000 συµβασιούχοι και για 
τους 32.000 οι συµβάσεις από ορισµένου χρό-
νου µετατράπηκαν σε αορίστου υπό την επο-
πτεία του ΑΣΕΠ και την έγκριση του Συµβου-
λίου της Επικρατείας.

Για την παρούσα κρίση θα πρέπει να ση-
µειωθεί ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο ήδη από 
το 2016 είχε αρχίσει να κρίνει αντισυνταγµα-
τικές τις παρατάσεις των συµβάσεων, µε αποτέ-
λεσµα οι κατά τόπους επίτροποί του να απορρί-
πτουν τα εντάλµατα πληρωµής των συµβασιού-
χων, οι οποίοι, µε τη σειρά τους, προχωρούσαν 
σε κινητοποιήσεις και προσφυγές κατά των δη-
µάρχων, οι οποίοι, από την πλευρά τους, κιν-
δύνευαν να βρεθούν κατηγορούµενοι για απι-
στία και παράβαση καθήκοντος εάν εκταµίευαν 
µόνοι τους εντάλµατα µισθοδοσίας. Για την 
ώρα, το θέµα δείχνει να βρίσκεται σε ύφεση, 
ωστόσο, αργά ή γρήγορα, θεωρείται βέβαιο ότι 
θα οξυνθεί και πάλι.
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Μ
ία λύση αλά ελληνικά στο πρό-
βλημα του ονόματος, χωρίς αλ-
λαγή του συνταγματικού ονόμα-
τος της χώρας, προτείνει ο βετε-
ράνος διπλωμάτης και πρώτος 
επικεφαλής του Γραφείου Συν-

δέσμου της ΠΓΔΜ στην Αθήνα Λιούπτσο Άρσοφκι, 
ο οποίος επισημαίνει ότι το θέμα του ονόματος είναι 
σοβαρό και ευαίσθητο και για τις δύο πλευρές και 
πρέπει να αντιμετωπιστεί με τον προσήκοντα σε-
βασμό. «Το συνταγματικό όνομα της Ελλάδας είναι 
Ελληνική Δημοκρατία, όμως στο εξωτερικό, στην 
οργάνωσή σας, όπου κάθεται κάποιος επίσημος 
από τη χώρα σας, έχετε επιγραφές με Greece, Ελ-
λάδα, Hellas κ.λπ. Εγώ εκεί βλέπω τη φόρμουλα. 
Εμείς δεν θα αλλάξουμε το Σύνταγμά μας και θα 
βρούμε λύση με τον ίδιο τρόπο» λέει ο κ. Άρσοφκι, ο 
οποίος χαρακτηρίζει τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ 
στο Βουκουρέστι «ναυάγιο» για τη χώρα του, για το 
ΝΑΤΟ και για το διεθνές δίκαιο, ενώ επισημαίνει ότι 
θέμα Μεγάλης Αλβανίας δεν θα υπάρχει όταν όλες 
οι χώρες που έχουν αλβανικής καταγωγής πολίτες 
στην επικράτειά τους ενταχθούν σε Ε.Ε. και ΝΑΤΟ.

Ήσασταν στο Βουκουρέστι το 2008, όταν ναυά-
γησε η προσπάθεια της χώρας σας να ενταχθεί 
στο ΝΑΤΟ. Υπήρχε περίπτωση να αρθούν οι ελ-
ληνικές ενστάσεις;
Η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι 
ήταν ένα ναυάγιο. Οργανωμένο ναυάγιο για τη χώρα 
μου, όμως ναυάγιο και για το ΝΑΤΟ και για το δι-
εθνές δίκαιο. Ναυάγιο για πολλά κράτη, ανάμεσα 
στα οποία και η «μεγάλη φίλη» μας… Εκεί είδαμε 
ότι υπάρχει μόνο ενδιαφέρον. Την ενδιάμεση συμ-
φωνία δεν ήθελε κανείς να τη διαβάζει. Μερικά χρό-
νια αργότερα, με την απόφαση από το Διεθνές Δι-
καστήριο της Χάγης, αποδείχθηκε ότι είχαμε δίκιο.

Στην Ελλάδα η ελληνική στάση στο Βουκουρέστι 
θεωρήθηκε απόδειξη της επιθυμίας της να βρε-
θεί λύση. Εσείς πώς την εκλάβατε;
Έχουμε φτιάξει έναν κατάλογο με 350 ονόματα, μα 
είμαστε καλά ως κράτη στη γειτονία. Αυτές τις μέρες, 
με την πρώτη επίσκεψη του κ. Ντιμιτρόφ, ακούσαμε 
πάλι προτάσεις για κάποιο που να περιέχει τον όρο 
Βαρδάρσκα. Θυμάμαι καλά ότι το όνομα Βαρντάρ η 
Ελλάδα δεν ήθελε ούτε να το γράφει, ούτε το ανα-
γνώριζε, παρά το γεγονός ότι Βαρδάρης είναι και 
ο άνεμος που φυσάει από τα βόρεια. Το πρόβλημα 
πρέπει να το συζητήσουν οι αρμόδιοι από τις δύο 
χώρες, με μια ευχή να βρουν λύση με σεβασμό 
και στην πράξη να γίνει ό,τι γίνεται με τα ονόματα. 
Το συνταγματικό όνομα της Ελλάδας είναι Ελλη-
νική Δημοκρατία, όμως στο εξωτερικό, στην ορ-
γάνωσή σας, όπου κάθεται κάποιος επίσημος από 
τη χώρα σας, έχετε επιγραφές με Greece, Ελλάδα, 
Hellas κ.λπ. Εγώ εκεί βλέπω τη φόρμουλα. Εμείς 
δεν θα αλλάξουμε το Σύνταγμά μας και θα βρούμε 
λύση με τον ίδιο τρόπο. Θέλει όμως προσοχή και 
κυρίως –επισημαίνω– σεβασμό.

Συμμερίζεστε την άποψη ότι ενδεχόμενο έντα-
ξης της χώρας στο ΝΑΤΟ θα μπορούσε να λει-
τουργήσει αποτρεπτικά για την κρίση που βιώ-
σατε ως λαός τον τελευταίο χρόνο;
Από τα πρώτα χρόνια ανεξαρτησίας στη Βουλή μας 
αποφασίσαμε να έχουμε ευρωατλαντικό προσανα-
τολισμό. Από τότε, βήμα βήμα, κάναμε πολλά. Από 
το 2006, με την κυβέρνηση Γκρούεφσκι, νομίζω ότι 
είπανε πολλά και κάνανε λίγα. Τώρα είμαστε μεταξύ 

Λιγότερος εθνικισμός και στις 
δύο χώρες είναι κάτι απαραίτητο. 
Όμως θα χρειαστεί πολλή 
δουλειά για να φτάσουμε 
σε επίπεδο εμπιστοσύνης. 
Τα κόμματα εξουσίας και 
στις δύο χώρες θα πρέπει να 
ανακοινώσουν την καλή τους 
θέληση και να κάνουν καλά 
βήματα.

 ΣΤΟΝ ΧΡΉΣΤΟ ΜΑΤΉ

Λιούπτσο Άρσοφκι, πρώην υπουργός,  
πρώτος πρέσβης της ΠΓΔΜ στην Αθήνα

τριών χωρών του ΝΑΤΟ (Ελλάδα, Βουλγαρία και 
Αλβανία) και είναι λογικό για λόγους σταθερότη-
τας να είμαστε κι εμείς στην ίδια «οικογένεια». Η 
χώρα μας έχει και μειονότητες και είναι βέβαιο 
ότι όλοι θέλουν να είναι στην Ευρώπη, τόσο στην 
Ε.Ε. όσο και στο ΝΑΤΟ.

Υπήρχε περίπτωση να βρεθεί λύση στη διαδι-
κασία για το όνομα υπό την αιγίδα του ΟΉΕ;
Εγώ δεν ήμουν στις συνομιλίες για το όνομα, ε-
πειδή από το 1996 ήρθα στην Αθήνα ως πρώτος 
πρέσβης - επικεφαλής του Γραφείου Συνδέσμου. 
Η άποψή μου ήταν με καλή δουλειά, με εμπιστο-
σύνη, να κάνουμε καλά βήματα στο εμπόριο, στις 
πολιτικές σχέσεις, με πολιτισμό να κάνουμε φι-
λική την ατμόσφαιρα, όπως πρέπει να είναι με-
ταξύ γειτονικών χωρών. Όταν υπάρχει τέτοια α-
τμόσφαιρα, τα προβλήματα δεν φαίνονται μεγάλα. 
Το πρόβλημα του ονόματος είναι σοβαρό και ευ-
αίσθητο και για τις δύο χώρες. Να δούμε πού βρί-
σκεται ο συμβιβασμός.

τεύουσά μας για πρώτη φορά μετά από ολόκληρη 
δεκαετία. Κρίμα να μην υπάρχει καθόλου συνερ-
γασία για σχεδόν δέκα χρόνια. Βέβαια υπήρχαν 
συναντήσεις υπουργών κάπου αλλού, στις Βρυ-
ξέλλες, στη Νέα Υόρκη… Όμως δεν είναι το ίδιο. Ο 
κόσμος καταλάβαινε ότι οι δύο κυβερνήσεις είναι 
πολύ μακριά. Αυτές τις μέρες νομίζω ότι θα ανοί-
ξουμε καινούργια σελίδα, όμως πρέπει να τη δια-
βάσουμε προσεκτικά.

Ανησυχήσατε περισσότερο για το ενδεχόμενο 
να συνθλιβεί η χώρα στα πρώτα της βήματα ή 
να διαλυθεί το 2001;
Εκείνη την περίοδο ήμουν στην Αθήνα. Κατά τη 
γνώμη μου, ο λεγόμενος «πόλεμος» ήταν ένα με-
γάλο παιχνίδι. Ευτυχώς, τελείωσε, αν και με πολύ 
πικρή συμφωνία. Αν χρειάστηκε συμφωνία, κά-
ποιος φταίει για τον «πόλεμο» και για τα νέα παι-
διά που σκοτώθηκαν για το τίποτα. Θα ήθελα να το 
ξεχάσω, δεν μπορώ όμως και δεν θέλω να γίνει 
πουθενά αλλού.

Μπορεί να βρεθεί πολιτική λύση χωρίς εθνικές 
ταπεινώσεις και χωρίς ανατροπή της εθνικής ι-
στορικής πεποίθησης και στις δύο χώρες;
Δεν υπάρχει πρόβλημα που να είναι χωρίς λύση. 
Λύση υπάρχει για όλα. Για το ζήτημα στο οποίο α-
ναφέρεται η Ελλάδα, η λύση είναι πάλι στην Ελλάδα. 
Λιγότερος εθνικισμός και στις δύο χώρες είναι κάτι 
απαραίτητο. Όμως θα χρειαστεί πολλή δουλειά για 
να φτάσουμε σε επίπεδο εμπιστοσύνης. Τα κόμματα 
εξουσίας και στις δύο χώρες θα πρέπει να ανακοι-
νώσουν την καλή τους θέληση και να κάνουν καλά 
βήματα. Αυτές τις μέρες γίνονται τα πρώτα βήματα, 
να δούμε τα επόμενα…

Πώς μπορεί να υπάρξει σταθερότητα στα Βαλ-
κάνια όταν ένας λαός, οι Αλβανοί, είναι δια-
σκορπισμένοι σε πέντε χώρες;
Όταν όλοι οι Αλβανοί θα είναι στην Ε.Ε. και στο ΝΑΤΟ, 
δεν νομίζω ότι θα υπάρχει ανάγκη για μια Μεγάλη 
Αλβανία. Όλοι θέλουν ειρήνη, δουλειές και καλή 
ζωή. Όλοι και για πάντα. Η νεολαία που έρχεται στα 
Βαλκάνια θέλει ελευθερία και ειρήνη. Πιστεύω ότι 
είμαστε πιο σοφοί απ’ ό,τι κατά το πικρό παρελθόν, 
το οποίο, ευτυχώς, είναι πίσω μας και λέγεται Ιστο-
ρία. Η Ιστορία είναι ο καλύτερος δάσκαλος.

«Να δούμε πού βρίσκεται  
ο συμβιβασμός στο όνομα»

Υπηρετήσατε στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. 
Πότε δημιουργήθηκε εμπιστοσύνη ανάμεσα στις 
δύο πλευρές και πόση ήταν αυτή;
Στη Θεσσαλονίκη ήμουν πρόξενος της Γιουγκοσλα-
βίας. Μέσα σε πέντε χρόνια προσπάθησα να δημι-
ουργήσω φιλικές σχέσεις, όχι μόνο ανάμεσα στη 
Γιουγκοσλαβία και στην Ελλάδα, αλλά προσπάθησα 
να βρω τρόπους συνεργασίας Μπίτολα με Φλώ-
ρινα, Γευγελή, Πολύκαστρο και άλλα μέρη, Κιλκίς, 
Σέρρες, Δράμα. Όλοι ήταν ευχαριστημένοι και από 
τις δύο πλευρές. Δέκα χρόνια αργότερα, ως πρώ-
τος διπλωμάτης στην Αθήνα, ο οποίος έκανε και 
διαπραγματεύσεις στην αρχή –πώς θα ανοίξουμε 
τα γραφεία μας, πώς θα περνάει ο κόσμος, πώς 
θα πάει το εμπόριο και τα εμπορεύματα μέσω του 
λιμανιού της Θεσσαλονίκης–, κατάλαβα ότι το να 
χτίζεις μια γέφυρα είναι το καλύτερο. Με κάλεσαν 
πολλές φορές στα μέσα ενημέρωσης και άρχισε 
να υπάρχει μια καλή ατμόσφαιρα. Μα, έτσι πρέ-
πει να είναι. Ευτυχώς, πριν από δύο χρόνια ένας 
δικός σας υπουργός Εξωτερικών ήρθε στην πρω-
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«Ήταν ένα θαύµα που δεν ολοκληρώθηκε». Με 
αυτή τη δήλωση ο Αλβανός πρωθυπουργός 
Έντι Ράµα σχολίασε το εκλογικό αποτέλε-
σµα της κάλπης της προηγούµενης Κυρια-

κής, το οποίο έδωσε στο Σοσιαλιστικό Κόµµα, του οποίου η-
γείται, την απόλυτη πλειοψηφία στην αλβανική Βουλή (74 στις 
150 έδρες), αύξηση 7 εκατοστιαίων µονάδων στα ποσοστά του 
(από 41,3% σε 48,3%), καθώς και αύξηση 48.000 ψήφων (από 
713.000 σε 761.000). Το θαύµα ολοκλήρωσε η ήττα των αντιπά-
λων του –του ∆ηµοκρατικού Κόµµατος–, οι οποίοι είχαν επιλέ-
ξει µία εκστρατεία ακραίας πόλωσης, αλλά έχασαν 2 ποσοστι-
αίες µονάδες και περίπου 70.000 ψήφους.

Παρά ή ενδεχοµένως και εξαιτίας της πόλωσης, οι εκλογές 
είχαν τη χαµηλότερη συµµετοχή από το 1992 και µετά, καθώς 
συµµετείχε µόλις το 46,7%, δηλαδή 1,6 εκατοµµύρια ψηφοφό-
ροι σε περίπου 3,5 εκατοµµύρια εγγεγραµµένους. Οι εγγεγραµ-
µένοι εκλογείς αυξήθηκαν κατά περίπου 180.000 σε σύγκριση 
µε το 2013, όταν είχαν ψηφίσει περίπου 150.000 περισσότεροι, 
δηλαδή το 53,5%. Ψηφίζουµε όπως σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές 
χώρες, σχολίασαν Αλβανοί πολιτικοί παρατηρητές όταν τέθηκε 
ζήτηµα νοµιµοποίησης µετά το αποτέλεσµα.

Η στήριξη του Σόρος
Το επίδικο ζήτηµα της πόλωσης ήταν η δικαστική µεταρρύθ-
µιση, η οποία αποτέλεσε το κύριο επιχείρηµα του Λουλζίµ 
Μπάσα, του αρχηγού του ∆ηµοκρατικού Κόµµατος, ο οποίος 
φιλοδοξούσε να διαδεχτεί τον Ράµα στην πρωθυπουργία, όπως 
τον είχε διαδεχτεί και στη δηµαρχία των Τιράνων το 2011.

Ο Μπάσα, ο οποίος από τον Φεβρουάριο είχε στήσει ένα α-
ντίσκηνο µπροστά από το πρωθυπουργικό γραφείο στα Τίρανα 
ζητώντας εκλογές, είχε απειλήσει να µποϊκοτάρει τις κάλπες, 
όταν αυτές ανακοινώθηκαν για τις 18 Ιουνίου, και δέχτηκε να 
συµµετάσχει µόνο µετά από ευρωπαϊκή παρέµβαση. Το βασικό 
του επιχείρηµα ήταν ότι η µεταρρύθµιση στη ∆ικαιοσύνη που 
προωθούσε η σοσιαλιστική κυβέρνηση ήταν πρόσχηµα για την 
άλωση όχι µόνο της ∆ικαιοσύνης αλλά συνολικά της Αλβανίας 
από τον Αµερικανό µεγαλοεπενδυτή Τζορτζ Σόρος.

Σύµφωνα µε τον Ράµα, στόχος της µεταρρύθµισης είναι να 
αντιµετωπιστεί η ευρεία έλλειψη εµπιστοσύνης, οι σοβαρές πα-
ραβιάσεις της διάκρισης των εξουσιών, συστηµατικές προσπά-
θειες να υπονοµευτούν δίκες και η διαφθορά των δικαστών. Η 
προσπάθεια αυτή, η οποία χρηµατοδοτήθηκε από ίδρυµα Open 
Society του Τζορτζ Σόρος, ενισχύθηκε πολιτικά από τον Αµε-
ρικανό πρέσβη Ντόναλντ Λου (φωτό), ο οποίος µάλιστα ανακά-
λεσε τις βίζες για Αµερική επτά στελεχών του ∆ηµοκρατικού 
Κόµµατος µε απόφαση στο τέλος Ιανουαρίου.

Η «Washington Times» στις 17 Φεβρουαρίου συνέδεε το 

«Το µολυσµένο από τον Σόρος Στέιτ 
Ντιπάρτµεντ παίζει πολιτικά παιχνίδια 
στην Αλβανία» έγραφαν φιλικοί στον 
Τραµπ αναλυτές, αλλά ο υφυπουργός 
Εξωτερικών των ΗΠΑ διαβεβαιώνει ότι 
η πολιτική στα Βαλκάνια δεν θα αλλάξει.

θέµα µε τη διαδοχή Οµπάµα από τον Τραµπ σε ένα άρθρο µε 
τίτλο «Το µολυσµένο από τον Σόρος Στέιτ Ντιπάρτµεντ παίζει 
πολιτικά παιχνίδια στην Αλβανία», στο οποίο ανέφερε: «Υπάρ-
χουν συγκαλυµµένοι συµπαθούντες στο µετα-Οµπάµα υπουρ-
γείο Εξωτερικών που προωθούν µία µυστική ατζέντα που είναι 
είτε αντιρεπουµπλικανική είτε αντι-Τραµπ. Τώρα κάποιοι από 
αυτούς αποκαλύπτονται. ∆εν έχουν κανένα πρόβληµα να ακυ-
ρώνουν βίζες για όσους αντιτίθενται στις νεοµαρξιστικές τους 
πολιτικές, αλλά µε προθυµία κλείνουν το µάτι στις καταχρή-
σεις του ιρανικού καθεστώτος, της Χαµάς ή της Παλαιστινια-
κής Αρχής».

Ελληνικές προειδοποιήσεις
Εκτός από την ενδεχόµενη επιφυλακτικότητα της Ουάσινγκτον, 
η νέα θητεία του Ράµα ξεκίνησε µε υπενθύµιση του διαρκούς 
και ευαίσθητου πεδίου των σχέσεων µε την Ελλάδα. Πριν καλά 
καλά επιβεβαιωθεί η αυτοδυναµία του Ράµα, το ελληνικό υ-
πουργείο Εξωτερικών, τη ∆ευτέρα το πρωί, µε ανακοίνωσή του 
καταδίκασε «την τοποθέτηση, στην ανακαινισµένη κεντρική 
πλατεία των Τιράνων, λίθων προερχόµενων από διάφορες περι-
οχές των Βαλκανίων, συµπεριλαµβανοµένης της ελληνικής πε-
ριοχής των Φιλιατών». «Οι λίθοι αυτοί, επί των οποίων έχουν 
χαραχτεί τα ονόµατα των περιοχών προέλευσής τους, συνθέ-
τουν έργο που συµβολίζει την “ενότητα των αλβανικών εδα-
φών” και πρόκειται καταφανώς για µία κρατική ενέργεια που 
καλλιεργεί και υποκρύπτει αλυτρωτισµό» ανέφερε το ελληνικό 
ΥΠΕΞ.

Η ανακοίνωση αφορούσε την απόφαση του σοσιαλιστή δι-
αδόχου του Μπάσα στη δηµαρχία των Τιράνων, Έριον Βελιάι, 
να επιφέρει µικρές αλλαγές στο σχέδιο της ανάπλασης της πλα-
τείας Σκεντέρµπεη στο κέντρο της πόλης και τη δηµιουργία 
ενός µνηµείου µε «πέτρες απ’ όλες τις γωνιές της Αλβανίας και 
εδαφών που κατοικούνται από Αλβανούς».

Το µνηµείο είχε εγκαινιαστεί 17 ηµέρες πριν από τις εκλο-
γές αλλά, όπως ανέφερε στην ανακοίνωσή του, το ελληνικό υ-
πουργείο Εξωτερικών «σεβόµενο την εκλογική διαδικασία στη 
γείτονα χώρα, δεν εξέδωσε, µέχρι σήµερα, καµία δηµόσια ανα-
κοίνωση που θα µπορούσε να παρερµηνευτεί και διαστρεβλω-
θεί ως παρέµβαση στην προεκλογική διαδικασία».

Ο αναπτυσσόµενος εθνικισµός 
των Τσάµηδων
Ουσιαστικά το µνηµείο ήταν µια απάντηση στην αυξανόµενη ε-
πιρροή που έδειχνε να έχει στην αλβανική κοινωνία το Κόµµα 
για τη ∆ικαιοσύνη, την Ενσωµάτωση και την Ενότητα (Κ∆ΕΕ), 
το οποίο είναι εθνικιστικό και εκπροσωπεί κυρίως την κοινό-
τητα των Τσάµηδων, των αλβανικής καταγωγής κατοίκων της 

Θεσπρωτίας που εκδιώχθηκαν µετά τη συνεργασία τους µε τις 
δυνάµεις κατοχής στον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο.

Το Κ∆ΕΕ, από 0,95% το 2009, πήγε στο 2,61% συνεργαζό-
µενο µε το ∆ηµοκρατικό Κόµµα το 2013 και έφτασε στις εκλο-
γές της προηγούµενης Κυριακής αυτόνοµα στο 4,8% µε 3 έδρες, 
αν και ο αρχηγός του Σπετίµ Ιντρίζι δεν κατάφερε να εκλεγεί.

Το 2012 ο Ιντρίζι είχε παρουσιάσει στην αλβανική Βουλή 
έκθεση στην οποία υπολογίζει τις επανορθώσεις που η Αλβανία 
πρέπει να ζητήσει από την Ελλάδα για την εκδίωξη των Τσάµη-
δων σε 10 δισ. ευρώ.

Τη ∆ευτέρα το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών κατέληγε 
µε τον συνήθη σε αυτές τις περιπτώσεις τρόπο του, προειδοποι-
ώντας και υπενθυµίζοντας ότι µπορεί να εµποδίσει την ευρω-
παϊκή πορεία της Αλβανίας. «∆υστυχώς, ακόµα και σήµερα επι-
κίνδυνες και ξεπερασµένες νοοτροπίες του περασµένου αιώνα 
υπονοµεύουν την πρόοδο και την ευηµερία της περιοχής και 
δηµιουργούν ένα πέτρινο εµπόδιο στο ευρωπαϊκό µέλλον της 
Αλβανίας» ανέφερε η ανακοίνωση.

Η υποχώρηση της µειονότητας
Ωστόσο ο Ράµα πρόβληµα µειονότητας δεν έχει να αντιµετωπί-
σει, παρά το γεγονός ότι στη νέα Βουλή υπάρχουν πέντε ελλη-
νικής καταγωγής βουλευτές, κανένας από τους οποίους δεν ε-
ξελέγη µε το Κόµµα για το Μέλλον της Ελληνικής Μειονότη-
τας, που κατέβηκε στις εκλογές αυτόνοµο και πήρε µόλις 2.283 
ψήφους (0,14%). Το 2013 είχε πάρει 3.305 ψήφους και ποσο-
στό 0,19% συµµετέχοντας στον συνασπισµό του ∆ηµοκρατικού 
Κόµµατος.

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τα ποσοστά συµµετοχής στις 
περιοχές που κατοικούνται από την ελληνική µειονότητα ήταν 
πολύ κάτω από τον γενικό µέσο όρο: 31% στη Χιµάρα και 21% 
στη Φοινίκη. Ανάµεσα στους πέντε, στα ψηφοδέλτια του ∆ηµο-
κρατικού Κόµµατος εξελέγη ο πρόεδρος του Κόµµατος της Έ-
νωσης των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, Βαγγέλης Ντούλες, ο ο-
ποίος το 2013 είχε εκλεγεί µε το Σοσιαλιστικό Κόµµα. Σε εκεί-
νες τις εκλογές, ενώ ο Ντούλες συµµετείχε στον συνασπισµό 
των Σοσιαλιστών, στον συνασπισµό του ∆ηµοκρατικού Κόµµα-
τος µαζί µε το Κόµµα για το Μέλλον της Ελληνικής Μειονότη-
τας συµµετείχε και η Μακεδονική Συµµαχία για την Ευρωπα-
ϊκή Ενσωµάτωση, που πήρε 1.229 ψήφους, δηλαδή 0,07%.

Οι σχέσεις µε τα Σκόπια
Πάντως, το «µακεδονικό µέτωπο» για τον Ράµα έχει κλείσει 
µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καθώς το πρώην κυβερνητικό 
VMRO-DPMNU στα Σκόπια κατηγορεί την κυβέρνηση Ζάεφ 
ότι «έχει αποδεχτεί την πλατφόρµα των Τιράνων, που υπέγρα-
ψαν τα αλβανικά κόµµατα της ΠΓ∆Μ, υποτάσσοντας τη χώρα 
στις διαθέσεις των Αλβανών».

Σύµφωνα µε τον Γκρούεφσκι, αυτή είναι η προσέγγιση που 
υποστηρίζει ο Σόρος. Μένει να φανεί αν ο υφυπουργός Εξωτε-
ρικών των ΗΠΑ για την περιοχή, Μπράιαν Χόιτ Γι, είχε δίκιο 
όταν πριν από τρεις µήνες διαβεβαίωνε στα Σκόπια ότι η πολι-
τική των ΗΠΑ στα Βαλκάνια δεν έχει αλλάξει µετά την εκλογή 
Τραµπ.

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ

ΤΟ ΠΟΚΕΡ ΣΟΡΟΣ-ΤΡΑΜΠ, ΟΙ ΦΙΛΙΑΤΕΣ 
ΚΑΙ Η ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ
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Η κυβέρνηση Τσίπρα έχει προκαλέσει µεγάλες 
µειώσεις στις συντάξεις, ενώ έχει προγραµ-
µατίσει κι άλλες. Επειδή όµως κάνει τις περι-
κοπές µε µικροπολιτικό και αντιπαραγωγικό 
τρόπο, προετοιµάζει ένα ακόµη χειρότερο µέλ-

λον για τους συνταξιούχους, εφόσον τιµωρεί τους ασφαλισµένους 
που δηλώνουν µεσαίο ή υψηλό εισόδηµα και χρηµατοδοτούν τα 
ασφαλιστικά ταµεία µε τις εισφορές τους για 35-40 χρόνια.

Είναι τέτοιο το αδιέξοδο που δηµιούργησε στο ασφαλιστικό-
συνταξιοδοτικό η κυβέρνηση Τσίπρα, µε έναν συνδυασµό εντυ-
πωσιακών υποσχέσεων και δρακόντειων µέτρων, ώστε το πιθανό-
τερο είναι να θελήσει να µετρήσει τις δυνάµεις της σε πρόωρες 
βουλευτικές εκλογές µέχρι το φθινόπωρο του 2018 και προτού 
µπούµε στην τελική ευθεία της µείωσης των παλαιών κύριων συ-
ντάξεων από 1ης Ιανουαρίου 2019, όπως συµφώνησαν πρόσφατα 
ο κ. Τσίπρας και ο κ. Τσακαλώτος µε τους «σκληρούς» του ∆ΝΤ.

Σκόπιµη καθυστέρηση
Ένας από τους τρόπους µε τους οποίους επιτυγχάνει η κυβέρ-
νηση τον προσωρινό περιορισµό των δηµοσίων δαπανών είναι 
η καθυστέρηση στην έκδοση των νέων συντάξεων. Έχουµε φτά-
σει στο σηµείο να πιέζουν οι εκπρόσωποι των Ευρωπαίων εταί-
ρων και των πιστωτών για την έκδοση τουλάχιστον 10% των νέων 
συντάξεων, για αιτήσεις που κατατέθηκαν από τον Μάιο έως τον 
∆εκέµβριο του 2016, προκειµένου να ολοκληρωθεί ένα από τα 
πολλά προαπαιτούµενα της δεύτερης αξιολόγησης και να εκταµι-
ευτεί η δόση των 7,7 δισ. ευρώ από τον ESM.

Σύµφωνα µε την Έκθεση Συµµόρφωσης (Compliance 
Report, Ιούνιος 2017), το κόστος των ληξιπρόθεσµων υποχρε-
ώσεων του ΕΦΚΑ για 139.000 κύριες συντάξεις που εκκρεµούν 
έχει φτάσει στα 1,4 δισ. ευρώ.

Η ουρά των επικουρικών συντάξεων ξεπερνάει τις 127.000, µε 
οφειλές των ασφαλιστικών ταµείων γύρω στα 650 εκατ. ευρώ, ενώ 
υπάρχει και η ουρά µε τους 63.000 που περιµένουν το εφάπαξ 
και για να ικανοποιηθούν θα πρέπει να βρεθούν 900 εκατ. ευρώ. 
Το κωµικοτραγικό είναι ότι ο ΕΦΚΑ, ο οποίος δεν εκπληρώ-
νει τις υποχρεώσεις του σε ό,τι αφορά τις νέες κύριες συντάξεις, 
κάνει λόγο για… πλεόνασµα 91,4 εκατ. ευρώ το πρώτο πεντάµηνο 
του 2017. Στην πράξη, βέβαια, δεν υπάρχει πλεόνασµα, εφόσον ο 
ΕΦΚΑ είναι βαριά επιδοτούµενος από τον κρατικό προϋπολογι-
σµό, δηλαδή τους φορολογούµενους πολίτες, ούτε υπάρχει κα-
λύτερη επίδοση σε σχέση µε τον προγραµµατισµό, γιατί απλού-
στατα δεν καταβλήθηκαν οι κύριες συντάξεις.

Όπως πολύ εύστοχα παρατήρησε ο αρµόδιος τοµεάρχης της 
Ν∆ κ. Βρούτσης, τολµούν και µιλούν για πλεόνασµα στον ΕΦΚΑ 
όταν οφείλουν 3 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για µία γενικευµένη µέθοδο, την οποία χρησιµο-
ποιεί η κυβέρνηση Τσίπρα για να ετεροχρονίζει τις δηµόσιες δα-
πάνες. Από τη µια αυξάνει τις δηµόσιες δαπάνες που έχουν σχέση 
µε την ανάπτυξη του κοµµατικού κράτους και από την άλλη ετε-
ροχρονίζει δηµόσιες δαπάνες, εµφανίζοντας έτσι τις δηµόσιες δα-
πάνες µικρότερες απ’ ό,τι πραγµατικά είναι.

Έθεσα το ζήτηµα των ληξιπρόθεσµων οφειλών του ∆ηµοσίου, 
οι οποίες κατά την εκτίµηση του οικονοµικού Τύπου µπορεί να 
ξεπερνούν τα 8 δισ. ευρώ, στον υπουργό Οικονοµικών κ. Τσακα-
λώτο κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στην Αθήνα αποστολής ευ-
ρωβουλευτών της οµάδας εργασίας που παρακολουθεί την εκτέ-
λεση του τρίτου προγράµµατος-µνηµονίου για λογαριασµό του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με διαβεβαίωσε ότι οι ληξιπρόθε-
σµες οφειλές δεν επηρεάζουν τη διαµόρφωση του πρωτογενούς 
δηµοσιονοµικού πλεονάσµατος, αλλά δεν µπήκε σε µια ουσι-
αστική συζήτηση για το ποιο ακριβώς είναι το ύψος τους, ποιο 
είναι το χρονοδιάγραµµα περιορισµού τους και αν τελικά τα σχε-
τικά κονδύλια που θα δοθούν από τον ESM θα περάσουν απευ-
θείας στο χρέος χωρίς να εµφανιστούν στον κρατικό προϋπολο-
γισµό.

Ανεξάρτητα από την προσπάθεια ωραιοποίησης των στοι-
χείων του κρατικού προϋπολογισµού από την κυβέρνηση, το 
γεγονός είναι ότι οι υποχρεώσεις προς τους νέους συνταξιού-
χους έχουν αυξηθεί στα 3 δισ. ευρώ, επηρεάζοντας µε δραµατικό 
τρόπο την καθηµερινότητά τους.

την κάλυψή του. Να πώς παρουσιάζει τη µεθόδευση η «Εφηµε-
ρίδα των Συντακτών» (26 Ιουνίου 2017): «Έτσι, έως το 2016 η επι-
βάρυνση του κράτους προς τα ασφαλιστικά ταµεία για τον κλάδο 
συντάξεων (τριµερής χρηµατοδότηση, προνοιακά επιδόµατα 
ΕΚΑΣ, κρατικές επιβαρύνσεις ΟΓΑ-ΝΑΤ-∆ΕΚΟ) ήταν 10,083 
δισ. συν άλλα 5,370 δισ. ευρώ για συντάξεις των δηµοσίων υπαλ-
λήλων, σύνολο 15,453 δισ. ευρώ. Από το 2017 και εφεξής, µε βάση 
τον νέο νόµο περί ΕΦΚΑ, η συµµετοχή του κράτους καθορίζεται 
από το ύψος της λεγόµενης εθνικής σύνταξης. Όµως και εδώ υ-
πάρχει πρόβληµα, αφού µε τη χρήση απλών κανόνων αριθµητι-
κής φαίνεται να προκύπτει µικρότερη κρατική συµµετοχή κατά 
5,4 δισ. ευρώ».

Με προγραµµατισµένη τη µεγάλη µείωση της κρατικής στή-
ριξης στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό σύστηµα και µε την κυ-
βέρνηση να έχει δεχτεί ότι από 1ης Ιανουαρίου του 2019 θα µει-
ωθούν οι παλαιές κύριες συντάξεις µέσω της κατάργησης της λε-
γόµενης προσωπικής διαφοράς για να εξοικονοµηθεί ένα ποσό 
που θα αναλογεί στο 1% του ΑΕΠ, αντιλαµβανόµαστε ότι έχουµε 
να κάνουµε µε µία κοινωνική και πολιτική ωρολογιακή βόµβα.

Ένας από τους λόγους για τους οποίους κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ 
τις εκλογές του Ιανουαρίου και του Σεπτεµβρίου του 2015 είναι η 
µεγάλη αύξηση που πέτυχε στα ποσοστά του µεταξύ των συντα-
ξιούχων. Τώρα κινδυνεύει από την πολιτική εκδίκηση των εξαπα-
τηθέντων συνταξιούχων, γι’ αυτό είναι εξαιρετικά πιθανό να πάει 
σε εκλογές εντός του 2018 και σε απόσταση ασφαλείας από τη 
µείωση των παλαιών κύριων συντάξεων που θα πραγµατοποιηθεί 
την 1η Ιανουαρίου του 2019.

Η δικαιολογηµένη οργή των συνταξιούχων 
µπορεί να επιταχύνει τις πολιτικές εξελίξεις.

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Οι υποχρεώσεις του ∆ηµοσίου προς 
τους νέους συνταξιούχους έχουν φτάσει 
τα 3 δισ. ευρώ.

Με τη µέθοδο Κατρούγκαλου 
τιµωρούνται σκληρά όσοι είχαν µεγάλες 
ασφαλιστικές εισφορές για 30 έως 40 
χρόνια .

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 
ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΛΥΝΕΙ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

∆ύο νέα χτυπήµατα
Εν τω µεταξύ, οι συνταξιούχοι δέχονται δύο νέα οικονοµικά χτυ-
πήµατα από την πλευρά της κυβέρνησης Τσίπρα.

Πρώτον, οι νέες συντάξεις που δίνονται υπολογίζονται µε 
βάση τον λεγόµενο νόµο Κατρούγκαλου, ο οποίος προβλέπει ση-
µαντικές µειώσεις, µε τις µεγαλύτερες απώλειες να τις υφίστανται 
οι ασφαλισµένοι µε µισθό άνω των 1.000 ευρώ και περισσότερα 
από 30 έτη ασφάλισης. Υπονοµεύεται έτσι η προοπτική του α-
σφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος, γιατί γίνεται φανερό 
σε όλους ότι όσο υψηλότερος είναι ο µισθός σου και όσο περισ-
σότερα χρόνια χρηµατοδοτείς µε τις εισφορές σου το σύστηµα, 
τόσο περισσότερα χρήµατα θα χάσεις.

Η εφηµερίδα «Τα Νέα» δηµοσίευσε (∆ευτέρα 26 Ιουνίου 
2017) παραδείγµατα συντάξεων πριν και µετά την εφαρµογή του 
νόµου Κατρούγκαλου. Ασφαλισµένος στον ΟΑΕΕ µε µέσο όρο α-
ποδοχών 1.322 ευρώ και 35 έτη ασφάλισης έπαιρνε σύνταξη µε 
βάση το προηγούµενο σύστηµα 1.184 ευρώ, ενώ µε βάση το νέο 
σύστηµα θα περιοριστεί στα 880 ευρώ. Πρόκειται για µια απώ-
λεια της τάξης των 301 ευρώ, κάτι λιγότερο από το 25% της πα-
λαιάς σύνταξης. Μεγάλες απώλειες καταγράφουν, µε βάση τα πα-
ραδείγµατα της εφηµερίδας, υπάλληλοι δευτεροβάθµιας εκπαί-
δευσης µε 35ετία στο ∆ηµόσιο ή υπάλληλοι πανεπιστηµιακής 
εκπαίδευσης µε 40 χρόνια στο ∆ηµόσιο.

Με βάση ένα άλλο παράδειγµα, ασφαλισµένος στο ΙΚΑ µε 
15 έτη ασφάλισης και µέσο όρο αποδοχών 840 ευρώ έπαιρνε σύ-
νταξη µε βάση το προηγούµενο σύστηµα 486 ευρώ, ενώ µε βάση 
τον νόµο Κατρούγκαλου θα πάρει σύνταξη 442 ευρώ. Οι πιο συ-
νεπείς ασφαλισµένοι που έχουν µεγάλες κρατήσεις για τρεις ή 
τέσσερις δεκαετίες υφίστανται τις µεγαλύτερες απώλειες, ενώ 
αυτοί που έχουν πιο χαλαρή σχέση µε το σύστηµα χάνουν µικρό-
τερο µέρος της σύνταξής τους σε σχέση µε το παρελθόν. Αυτό ση-
µαίνει πως δεν υπάρχει πλέον κίνητρο να έχεις υψηλές ασφαλι-
στικές εισφορές για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Πολλοί ασφαλι-
σµένοι θα περιοριστούν στη λεγόµενη εθνική σύνταξη, η οποία 
ανέρχεται σε 384 ευρώ µε 20ετία και σε 345 ευρώ µε 15ετία και 
θα αποφύγουν µεγάλες ασφαλιστικές εισφορές σε βάθος χρόνου, 
οι οποίες τις περισσότερες φορές δεν οδηγούν σε ουσιαστική αύ-
ξηση της σύνταξης.

Ωρολογιακή βόµβα
Η κυβέρνηση Τσίπρα φόρτωσε τον ΕΦΚΑ µε όλα τα ελλείµµατα 
των ταµείων τα οποία συγχωνεύτηκαν χωρίς να έχει εξασφαλίσει 
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συνέντευξη

Σ
κληρή κριτική στα αποτελέσματα 
του τελευταίου Eurogroup για την 
Ελλάδα κάνει ο Βασίλης Ξυπολυ-
τάς, γραμματέας Παραγωγικών 
Τομέων της ΝΔ. Ο κ. Ξυπολυτάς, 
από τους στενούς συνεργάτες του 

προέδρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη, ο ο-
ποίος σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι υπο-
ψήφιος στη Β΄ Αθηνών στις επόμενες εκλογές, 
υπογραμμίζει ότι η κυβέρνηση απέτυχε και ότι 
ο ΣΥΡΙΖΑ, σε αντίθεση με τη ΝΔ, δεν πιστεύει 
στις μεταρρυθμίσεις.

Πώς κρίνετε το αποτέλεσμα της συνεδρίασης 
του Eurogroup της 15ης Ιουνίου;
Είναι εκπληκτικό το πώς αποτυγχάνει συνεχώς 
αυτή η κυβέρνηση. Δυστυχώς, δεν έγινε ρύθμιση 
του χρέους, δεν θα ενταχθούμε στο πρόγραμμα 
ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, ούτε καν μας 
δίνεται ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί 
στην προηγούμενη συμφωνία της ίδιας κυβέρ-
νησης. Για μια ακόμη φορά προσπάθησαν να 
εξαπατήσουν τους Έλληνες πολίτες. Σκεφτείτε 
μόνο ότι είχαν εξαγγείλει όλα τα παραπάνω για 
να μπορέσουν να ψηφίσουν ένα τέταρτο μνημό-
νιο με μέτρα 5,1 δισ. και μη επιτεύξιμα, υψηλά 
πρωτογενή πλεονάσματα.

Τελικά, θεωρείτε ότι η μεγάλη καθυστέρηση 
στην ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγη-
σης ωφέλησε ή έβλαψε την Ελλάδα;
Στα θετικά του κλεισίματος της αξιολόγησης συ-
γκαταλέγονται το ότι δεν χρεοκοπούμε, το ότι πα-
ραμένουμε στο ευρώ και το ότι θα ακολουθή-
σει μια σύντομη περίοδος σταθερότητας. Αυτό 
όμως που πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι ότι 
τα περισσότερα από τα μέτρα που πάρθηκαν 
δεν θα ήταν απαραίτητα. Τα χρόνια των άσκο-
πων διαπραγματεύσεων χάσαμε 26 δισ. εθνι-
κού πλούτου. Τρία χαμένα χρόνια για την Ελ-
λάδα. Και συνολικά 14,2 δισ. πρόσθετα βάρη για 
όλους μας. Αυτός είναι ο συνολικός λογαρια-
σμός του κλεισίματος της αξιολόγησης. Αλλά, 
ξέρετε, η ζημιά δεν είναι μόνο οικονομική. Δυ-
στυχώς, τα χρόνια αυτά η Ελλάδα πρόβαλε στον 
υπόλοιπο κόσμο τον χειρότερο εαυτό της. Την 
ίδια στιγμή, δε, η κοινωνία δηλητηριάστηκε από 
την έκπτωση όλων αυτών των αξιών τις οποίες 
η πατρίδα μας αναδείκνυε κάθε φορά που κα-
τάφερνε να ορθοποδήσει.

Η ΝΔ, σχεδόν από την έναρξη της θητείας 
του κ. Μητσοτάκη ως προέδρου του κόμμα-
τος, ζητά εκλογές. Γιατί;
Ζητήσαμε εκλογές για πρώτη φορά την άνοιξη 
του 2016 – σκεφτείτε πόσα θα είχε γλιτώσει η 
χώρα αν είχε γίνει κυβερνητική αλλαγή! Πό-
σους λιγότερους φόρους… Πόσα ψέματα… Το 
κόστος των εκλογών –διότι κάθε εκλογική δι-
αδικασία έχει κι ένα κόστος– είναι πολύ μικρό 
μπροστά στην τεράστια ζημιά την οποία κάνει 
η παραμονή του κ. Τσίπρα στην εξουσία. Προ-
σωπικά, πιστεύω ότι οι εκλογές δεν είναι πρό-
βλημα, είναι μέρος της λύσης στο πρόβλημα 
της χώρας. Η χώρα έχει ανάγκη από μια κυ-
βέρνηση που θα λειτουργεί ορθολογικά και με 
αστική λογική, έτσι ώστε να μπορέσει να βγά-
λει τη χώρα από την κρίση.

Η αντιπολίτευση έχει ανεβάσει το θέμα των 

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πιστεύει 
στις μεταρρυθμίσεις. Εμείς 
στοχεύουμε να εφαρμόσουμε 
βαθιές τομές και σημαντικές 
μεταρρυθμίσεις πέρα και πάνω 
από το πρόγραμμα. Με τον 
τρόπο αυτόν θα πείσουμε τους 
δανειστές ότι είμαστε αξιόπιστοι.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Βασίλης Ξυπολυτάς, 
γραμματέας Παραγωγικών Τομέων της ΝΔ

συνομιλιών του κ. Καμμένου με τον προφυ-
λακισμένο Γιαννουσάκη. Πιστεύετε ότι κάτι 
υπάρχει;
Η ιστορία αυτή ξεπερνάει κάθε λογική και κάθε 
αξιοπρέπεια. Πότε ξανά υπουργός επικοινωνεί 
και συναλλάσσεται με ναρκέμπορα που έχει κα-
ταδικαστεί σε ισόβια; Πώς είναι δυνατόν να συμ-
βαίνει κάτι τέτοιο και ο υπουργός να παραμένει 
στη θέση του; Ξέρετε, είναι άλλο να μιλάμε για 
την οικονομική κρίση και άλλο για την ηθική κα-
τάντια του πολιτικού μας συστήματος. Γι’ αυτό 
το θέμα τι μπορεί κάποιος να πει; Πώς μπορείς 
να επιχειρηματολογείς… είναι ξεπεσμός. Αυτή 
η ιστορία προσωπικά με ξεπερνάει.

Ποια η άποψή σας για τις απεργίες των  

αντισυνταγματική. Όσο απαράδεκτη κι αν είναι 
μια τέτοια απεργία, η σημερινή κατάσταση ήταν 
απόλυτα προβλέψιμη και η κυβέρνηση όφειλε 
να είχε ενεργήσει νωρίτερα, και όχι να μας… 
προκύψει τη χειρότερη δυνατή στιγμή, μέσα στο 
καλοκαίρι, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούμα-
στε, να απειλείται η δημόσια υγεία και να αμαυ-
ρώνεται το ξεκίνημα της τουριστικής περιόδου.

Τι διαφορετικό θα μπορούσε να κάνει ως κυ-
βέρνηση η ΝΔ, δεδομένων των περιορισμών 
που θέτει το μνημόνιο;
Κατ’ αρχάς, αν δεν είχε πέσει η προηγούμενη 
κυβέρνηση της ΝΔ, δεν θα είχαν υπογραφεί το 
τρίτο και τέταρτο μνημόνιο. Αν θυμάστε, πριν 
από τρία χρόνια είχε δοθεί στην Ελλάδα πιστω-
τική γραμμή εκτός μνημονίων, η χώρα είχε βγει 
στην ανάπτυξη, είχαμε τραπεζικό σύστημα, δεν 
είχαμε χάσει περισσότερα από 85 δισ. λόγω της 
χρεοκοπίας των τραπεζών και, τέλος, κλείναμε 
τον μνημονιακό κύκλο με μέτρα 900 εκατ., δη-
λαδή 15 φορές λιγότερα απ’ όσα έχει πάρει μέχρι 
τώρα η σημερινή κυβέρνηση. Πάντως, ακόμη 
και τώρα, με κυβέρνηση ΝΔ μπορεί πολύ γρή-
γορα να στρίψει η οικονομία. Πρώτον, γιατί θα 
ασχοληθούμε με τις δομικές μεταρρυθμίσεις 
που χρειάζεται η οικονομία. Και όταν μιλάω για 
τέτοιες μεταρρυθμίσεις, κυρίως αναφέρομαι σε 
αλλαγές που καθιστούν πιο φιλελεύθερη την 
οικονομία, προάγουν τον ανταγωνισμό, μειώ-
νουν τη φορολογία, μειώνουν το γραφειοκρα-
τικό βάρος και βελτιώνουν την αποτελεσματι-
κότητα του κρατικού μηχανισμού. Μιλάμε, δη-
λαδή, για μια φιλελεύθερη ατζέντα. Η μεγάλη 
διαφορά της ΝΔ από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι εμείς 
πιστεύουμε σε αυτή την ατζέντα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν 
πιστεύει στις μεταρρυθμίσεις. Εμείς στοχεύ-
ουμε να εφαρμόσουμε βαθιές τομές και σημα-
ντικές μεταρρυθμίσεις πέρα και πάνω από το 
πρόγραμμα. Με τον τρόπο αυτόν θα πείσουμε 
τους δανειστές ότι είμαστε αξιόπιστοι. Πιστεύ-
ουμε στη μεταρρυθμιστική μας ατζέντα και πι-
στεύουμε ότι η εφαρμογή της είναι προς όφελος 
της Ελλάδας. Από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ αδυνατεί 
να ταυτιστεί με τη μεταρρυθμιστική ατζέντα και 
γι’ αυτό έχουμε υποχώρηση και πισωγύρισμα 
σε πολλούς τομείς.

«Τα χρόνια των άσκοπων 
διαπραγματεύσεων χάσαμε 
26 δισ. εθνικού πλούτου»

υπαλλήλων Καθαριότητας της τοπικής αυτο-
διοίκησης;
Έχω προσωπική άποψη για το θέμα, καθώς 
έχω υπηρετήσει σε έναν από τους μεγαλύτε-
ρους δήμους της Αττικής επί τρία χρόνια ως 
αντιδήμαρχος Καθαριότητας. Ξέρετε ότι όλα τα 
προηγούμενα χρόνια υπήρχαν απεργίες, και 
κάποιες από αυτές για πολύ μεγαλύτερα δια-
στήματα, αλλά ποτέ δεν είχαν σωρευτεί τέτοιοι 
όγκοι απορριμμάτων στους δρόμους, καθώς οι 
υπηρεσίες λειτουργούσαν με προσωπικό ασφα-
λείας; Σήμερα έχει παραλύσει πλήρως η αυτο-
διοίκηση, καθώς η κυβέρνηση χειρίστηκε το 
θέμα των συμβασιούχων με μεγάλη ανευθυ-
νότητα και σκοπίμως εξαπάτησε τους συμβασι-
ούχους, τάζοντάς τους μονιμότητα η οποία ήταν 
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ρεπορτάζ

Εισαγγελική παρέµβαση προκάλεσε η επιστολή 
που υπογράφουν 471 φοιτητές του Αριστοτελείου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), µε την 
οποία περιγράφουν την κατάσταση που επικρατεί 
στους εξωτερικούς χώρους του ιδρύµατος.

Με έγγραφη παραγγελία προς τον διευθυντή Ασφάλειας 
Θεσσαλονίκης, ο προϊστάµενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών 
Θεσσαλονίκης Λάµπρος Τσόγκας ζητεί να γίνουν επιτόπιοι έλεγ-
χοι στους χώρους του ΑΠΘ, στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης προα-
νάκρισης, ώστε να διαπιστωθεί η τέλεση πράξεων κακουργηµα-
τικού χαρακτήρα, όπως διακίνηση ναρκωτικών, διακεκριµένες 
κλοπές ή βιασµοί, αδικήµατα που καταγγέλλονται στην επιστολή 
των φοιτητών.

Αίσθηση µόνιµης ανασφάλειας και φόβου
Στην επιστολή που συνέταξαν προπτυχιακοί, µεταπτυχιακοί και 
διδακτορικοί φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου τονί-
ζουν µεταξύ άλλων ότι καθηµερινά αντικρίζουν «χρήστες ναρκω-
τικών, ανθρώπους “άρρωστους”, που αγωνιούν για τη δόση τους 
και στην αγανάκτησή τους µπορεί και να ληστέψουν». Η επι-
στολή έχει αποσταλεί στον κοσµήτορα της Πολυτεχνικής Σχο-
λής Κωνσταντίνο-Βασίλειο Κατσάµπαλο –καθώς εκεί είναι ε-
ντονότερο το πρόβληµα– και στον πρύτανη του ΑΠΘ Περικλή 
Μήτκα, οι οποίοι ενηµέρωσαν τις τοπικές αρχές. Επιπλέον, έγινε 
σύσκεψη για το θέµα µε φορείς της πόλης για αύξηση των µέ-
τρων φύλαξης και υπογράφηκε σύµφωνο συνεργασίας µε τον 
ΟΚΑΝΑ για από κοινού δράση για το πρόβληµα. Στην επιστολή 
τους οι 471 φοιτητές αναφέρουν ότι «η παραβατικότητα, οι κλο-
πές, τα ναρκωτικά, η πορνεία και η βία είναι πλέον καθηµερινό-
τητα για όσους περνάµε ένα µεγάλο µέρος της ηµέρας σε αυτούς 
τους χώρους, ιδιαίτερα στην περιοχή της Πολυτεχνικής Σχολής. 
Από τα πιο απλά περιστατικά –όπως η διαρκής παρουσία µεγά-
λου αριθµού χρηστών ναρκωτικών σε χώρους του ιδρύµατος, π.χ. 
στο κυλικείο της σχολής– έως τα σοβαρά, δηλαδή την παράνοµη 
διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στους χώρους του πανεπιστηµίου, 
και τα ακόµη κρισιµότερα, όπως ο θάνατος ανθρώπων εντός του 
πανεπιστηµίου, όλα δηµιουργούν αίσθηση µόνιµης ανασφάλειας 
και φόβου για το σύνολο της ακαδηµαϊκής κοινότητας καθ’ όλη 
τη διάρκεια της ηµέρας».

Ιδιωτική εταιρεία φύλαξης
Η εγκληµατικότητα στους χώρους του πανεπιστηµίου έχει α-
πασχολήσει τόσο τις πρυτανικές όσο και τις αστυνοµικές αρχές 
της Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 2016 η Σύγκλητος είχε 
εκδώσει ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι «το πανεπιστήµιο 
προσπαθεί στο πλαίσιο των αριθµητικών και επιχειρησιακών δυ-
νατοτήτων του να διαχειριστεί το πρόβληµα. Χωρίς όµως την ου-
σιαστική συνδροµή της αστυνοµίας, που είναι ο µόνος νόµιµος 
και επιχειρησιακά ικανός φορέας της πολιτείας για την αντιµετώ-

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

ΑΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΑΠΘ
πιση αυτών των θεµάτων, η ριζική αντιµετώπιση του προβλήµα-
τος είναι αδύνατη».

Πλέον το ΑΠΘ έχει µισθώσει ιδιωτική εταιρεία φύλαξης, µε 
τους υπαλλήλους να κάνουν συνεχείς περιπολίες. Ωστόσο, στην 
ανακοίνωση των φοιτητών τονίζεται ότι «τα µέτρα που ανακοινώ-
θηκαν πρόσφατα ότι ελήφθησαν φαίνεται να µην έχουν κανένα 
αποτέλεσµα µέχρι στιγµής, καθώς το προσωπικό ασφαλείας αδυ-
νατεί να ελέγξει την κατάσταση. […] Αρνούµαστε να προσερχόµα-
στε για µάθηµα σε έναν χώρο όπου “ανθίζει” το εµπόριο ναρκω-
τικών, γεµάτο χρησιµοποιηµένες σύριγγες».

Φοιτητές µε τους οποίους επικοινώνησε η FS ανέφεραν ότι 
γίνονται διαρρήξεις σε γραφεία καθηγητών, αλλά και σε σταθ-
µευµένα αυτοκίνητα, κυρίως τις βραδινές ώρες. Πρόσθεσαν δε 
ότι οι καθηγητές τούς συµβουλεύουν να είναι ιδιαίτερα προσε-
κτικοί και κατά τις βραδινές ώρες να µην αποχωρούν µόνοι τους 
από το πανεπιστήµιο.

Ανησυχία και από τον Σύλλογο 
∆ιδασκόντων
Την ανησυχία του για όσα διαδραµατίζονται στους χώρους του 
ΑΠΘ εκφράζει σε ανακοίνωσή του ο Ενιαίος Σύλλογος ∆ιδακτι-
κού και Ερευνητικού Προσωπικού του ιδρύµατος (ΕΣ∆ΕΠ). Ο 
σύλλογος ζητά από την πολιτεία να προβεί σε όλες τις ενέργειες 
που θα προστατεύουν τις ζωές των ανθρώπων και τις ακαδηµα-
ϊκές εγκαταστάσεις. Παράλληλα, ρίχνει το βάρος των ευθυνών 
στην πολιτεία «για την αδράνεια που επιδεικνύει στην πρόληψη 
και αντιµετώπιση των φαινοµένων παραβατικότητας στα πανεπι-
στήµια».

«Το άσυλο δεν πρέπει να δίνει πρόσφορο έδαφος στην εµ-
φάνιση αυτών των φαινοµένων και να δηµιουργεί εµπόδια στην 
αντιµετώπισή τους. Για τον λόγο αυτόν το ∆.Σ. του ΕΣ∆ΕΠ έχει 
ήδη εκφράσει την ανησυχία του από την επαπειλούµενη επανα-
φορά της έννοιας του ασύλου στο νοµοσχέδιο του υπουργείου 
Παιδείας για την ανώτατη εκπαίδευση και ζητά να µη νοµοθετη-
θεί µια διάταξη αυτής της µορφής» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το ∆.Σ. του ΕΣ∆ΕΠ ζητά και από την Πρυτανεία του ΑΠΘ 
να δώσει άµεση προτεραιότητα στο ζήτηµα της παρεµπόδισης 
της διακίνησης ναρκωτικών και άλλων µορφών παραβατικότητας 
στους χώρους του πανεπιστηµίου και ιδιαίτερα της Πολυτεχνι-
κής Σχολής και να καταβάλει τις προσπάθειες που απαιτούνται 
για ένα τόσο σοβαρό ζήτηµα.

Γαβρόγλου: «Αρµόδια για την 
περιφρούρηση η εκπαιδευτική κοινότητα»
Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Γα-
βρόγλου απέδωσε την κατάσταση στην απουσία «ρωµαλέου φοι-
τητικού κινήµατος». «Στα πανεπιστήµια αυτά τα θέµατα λύνονται 
από µέσα, αν υπάρχει ένα ρωµαλέο φοιτητικό κίνηµα και σύλλο-
γος καθηγητών. Αν κάποιοι καλοθελητές θέλουν να το παρουσιά-

Για «απαξίωση» από την κυβέρνηση κάνει λόγο η οµο-
σπονδία των πανεπιστηµιακών (ΠΟΣ∆ΕΠ), η οποία πραγ-
µατοποίησε παράσταση διαµαρτυρίας στο γραφείο του υ-

πουργού Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτου, αλλά ο ίδιος… α-
πουσίαζε.

Σε ανακοίνωσή της η ΠΟΣ∆ΕΠ υπογραµµίζει ότι «η κυβέρ-
νηση όχι µόνο αρνήθηκε να εφαρµόσει την απόφαση του ΣτΕ για 
τις αντισυνταγµατικές περικοπές στις αποδοχές των καθηγητών 
πανεπιστηµίου που είχαν γίνει το 2012 αλλά επιπλέον νοµοθέτησε 
νέες αντισυνταγµατικές µειώσεις στις αποδοχές των καθηγητών 
και παράλληλα εξουθενώνει φορολογικά όλους τους πανεπιστη-
µιακούς».

Η οµοσπονδία κατηγορεί παράλληλα την κυβέρνηση για «ο-
λοµέτωπη επίθεση» στα πανεπιστήµια, η οποία, σύµφωνα µε την 
ΠΟΣ∆ΕΠ, «επεκτείνεται και στο θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των 
πανεπιστηµίων, διαλύει τα Μεταπτυχιακά Προγράµµατα, αυξάνει 
τη γραφειοκρατία στους ΕΛΚΕ και τη διαχείριση των ερευνητικών 
προγραµµάτων επιβάλλοντας σε όλους τους πανεπιστηµιακούς να 
υποβάλλουν δήλωση πόθεν έσχες. Η υποκρισία της κυβέρνησης 
δεν έχει όρια. Η υποµονή και οι αντοχές µας εξαντλήθηκαν».

ΟΡΓΗ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ 
ΓΙΑ ΤΑ ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ

σουν ως κανόνα, τι να πω. Ποτέ δεν έχει φέρει λύση η αντιµετώ-
πιση µε αστυνοµικούς τρόπους» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, τάχθηκε κατά των αστυνοµικών µέτρων στους πα-
νεπιστηµιακούς χώρους, λέγοντας ότι µόνη αρµόδια να περι-
φρουρήσει τους χώρους είναι η εκπαιδευτική κοινότητα. Τέτοια 
προβλήµατα, είπε, δεν λύνονται µε αστυνοµικά µέτρα και, εν 
πάση περιπτώσει, αν διαπιστώνονται κακουργηµατικές πράξεις, 
ο πρύτανης είναι ο µόνος αρµόδιος να καλέσει την αστυνοµία.

Ν∆: «Ας αναλάβει η κυβέρνηση τις ευθύνες 
της»
«Στο πανεπιστήµιο δεν µπορεί οποιοσδήποτε να κάνει ό,τι θέλει, 
χωρίς να λογοδοτεί» σχολίασε η Ν∆, επικρίνοντας τις δηλώσεις 
του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου.

Η τοµεάρχης Παιδείας του κόµµατος Νίκη Κεραµέως, σχε-
τικά µε την απάντηση του υπουργού Παιδείας, τόνισε ότι «τα νέα 
παιδιά, οι αυριανοί επιστήµονες της χώρας, αποφάσισαν µε θάρ-
ρος να ζητήσουν να ληφθούν µέτρα για την αντιµετώπιση παρα-
βατικών φαινοµένων, τα οποία έχουν λάβει διαστάσεις επιδη-
µίας». «Σε αυτά τα νέα παιδιά», σηµειώνει η κ. Κεραµέως, «ο αρ-
µόδιος υπουργός για την Παιδεία απαντά πως ο ίδιος, καθώς και 
το σύνολο της κυβέρνησης στη χώρα µας, δεν φέρουν καµία ευ-
θύνη για την κατάσταση που παρουσιάζουν τα ιδρύµατα ανώτα-
της εκπαίδευσης. Και αυτό, την ώρα που ο ίδιος προωθεί προς 
ψήφιση οπισθοδροµική και επικίνδυνη ρύθµιση για το άσυλο, 
που θα εντείνει τα προβλήµατα βίας και ανοµίας στα ιδρύµατα 
της χώρας. Ας αναλάβουν όλοι οι εµπλεκόµενοι τις ευθύνες τους. 
Πρωτίστως, όµως, η κυβέρνηση».

«Κινδυνολογούµε για το άσυλο, λέει ο κ. Γαβρόγλου. Και εγώ 
και οι φοιτητές που καταγγέλλουν ανοµίες. Όλοι σαµποτάρουν 
τους αγνούς ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ» σχολίασε µέσω Twitter ο επικεφα-
λής του Ποταµιού Σταύρος Θεοδωράκης.

Με αφορµή τα κρούσµατα παραβατικότητας στο ΑΠΘ, αντι-
προσωπεία της ΟΝΝΕ∆ συναντήθηκε µε το ∆.Σ. της Ένωσης Α-
στυνοµικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης. «Η έλλειψη πολιτικής 
βούλησης, αλλά και ενός νοµοθετικού πλαισίου που θα επιτρέ-
πει την παρέµβαση των αστυνοµικών δυνάµεων στα πανεπιστη-
µιακά ιδρύµατα, για την επίλυση αξιόποινων πράξεων, εµποδί-
ζουν την οµαλή λειτουργία των πανεπιστηµίων» επισηµάνθηκε 
από την πλευρά της ΟΝΝΕ∆, ενώ οι αστυνοµικοί υπάλληλοι 
τόνισαν πως η έλλειψη πόρων και υλικοτεχνικού εξοπλισµού, 
καθώς και η απασχόληση µε πάρεργα τα οποία δεν άπτονται της 
αρµοδιότητάς τους, δεν επιτρέπουν τη διεκπεραίωση του έργου 
της αστυνοµίας και την άµεση επέµβασή της.
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Αυτό που προτείνεται είναι οι 
υποψήφιοι να εκτυπώσουν ή και να 
αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους 
το οριστικοποιηµένο µηχανογραφικό 
που θα έχει αποκτήσει αυτόµατα και 
αριθµό πρωτοκόλλου, ώστε ανά πάσα 
στιγµή να µπορούν να δουν τις τελικές 
προτιµήσεις τους.

Έως την Παρασκευή 14 Ιουλίου θα µπορούν οι 
υποψήφιοι για την τριτοβάθµια εκπαίδευση 
να υποβάλουν το µηχανογραφικό τους δελτίο 
µε τις σχολές προτίµησής τους. Οι ενδιαφερό-
µενοι γνωρίζουν ήδη τις βαθµολογίες τους από 

το µεσηµέρι της περασµένης Παρασκευής, ενώ σύµφωνα µε τις 
πρώτες εκτιµήσεις των εκπαιδευτικών ερευνητών αναµένεται 
άνοδος των βάσεων στα παιδαγωγικά τµήµατα, πτώση στα πο-
λυτεχνικά και διατήρηση των ιατρικών σχολών σε υψηλά επί-
πεδα. Ωστόσο, οι επιλογές των υποψηφίων θα καθορίσουν και 
την πορεία των βάσεων εισαγωγής, οι οποίες αναµένεται να α-
νακοινωθούν στο τέλος Αυγούστου.

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι 
υποψήφιοι
Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να υποβάλουν µηχανογρα-
φικό δελτίο θα πρέπει να απευθύνονται στο λύκειό τους για 
να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). Με 
αυτόν τον προσωπικό κωδικό θα µπορούν να επισκέπτονται 
την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr, να 
µελετούν το µηχανογραφικό δελτίο και σε πρώτο στάδιο να δη-
λώνουν κάποιες προσωρινές προτιµήσεις (Προσωρινή Αποθή-
κευση).

Αφού µάθουν τις βαθµολογίες τους, θα πρέπει να κλειδώ-
σουν το τελικό τους µηχανογραφικό επιλέγοντας «οριστικο-
ποίηση». Μετά την οριστικοποίηση το µηχανογραφικό κατα-
χωρίζεται στη βάση του υπουργείου Παιδείας και καµία τροπο-
ποίηση από τους υποψηφίους δεν είναι πλέον δυνατή χωρίς τη 
µεσολάβηση της σχολικής µονάδας.

Αυτό που προτείνεται είναι οι υποψήφιοι να εκτυπώσουν 
ή και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το οριστικοποι-
ηµένο µηχανογραφικό που θα έχει αποκτήσει αυτόµατα και 
αριθµό πρωτοκόλλου, ώστε ανά πάσα στιγµή να µπορούν να 
δουν τις τελικές προτιµήσεις τους.

Σηµειώνεται ότι η προθεσµία είναι αποκλειστική και µετά 
την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα µπορεί να ορι-
στικοποιήσει το µηχανογραφικό του δελτίο.

Υπενθυµίζεται ότι οι υποψήφιοι που παραπέµπονται στις 
επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις του Σεπτεµβρίου κατα-
θέτουν µηχανογραφικό µε τις προτιµήσεις τους µαζί µε τους υ-
ποψηφίους (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) της τακτικής εξεταστικής περιό-
δου, δηλαδή 21 Ιουνίου µε 14 Ιουλίου.

Μηχανογραφικό µπορούν να υποβάλουν και όσοι από-
φοιτοι συµµετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ηµερη-
σίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ τα έτη 2015 ή 2016, διεκδικώντας φέτος 
το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση. Όσοι από-

φοιτοι είναι υποψήφιοι για το 10% συµµετέχουν στη διαδικα-
σία επιλογής µε τα µόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία 
τους εξέταση.

Συµβουλές για τη συµπλήρωση του Μηχανο-
γραφικού
Η συµπλήρωση του µηχανογραφικού δελτίου είναι ένας µι-
κρός «πονοκέφαλος» για τους υποψηφίους και τις οικογένειές 
τους, καθώς για την επιλογή των σχολών θα πρέπει να λη-
φθούν υπόψη παράγοντες όπως οι προτιµήσεις, η επαγγελµα-
τική αποκατάσταση, αλλά και η απόσταση από την οικία του 
µελλοντικού φοιτητή, ειδικά τα τελευταία χρόνια της κρίσης.

Εκπαιδευτικοί ερευνητές µε τους οποίους επικοινώνησε 
η FS προτείνουν µεταξύ άλλων την επιλογή σχολών µε γενικό 
περιεχόµενο και όχι µε εξειδικευµένο αντικείµενο. Όπως ε-
πισήµαναν, η εξειδίκευση θα αποκτηθεί µε ένα µεταπτυχιακό 
πρόγραµµα, το οποίο αποτελεί πλέον απαραίτητο κοµµάτι των 
σπουδών.

Παράλληλα, εµµένουν στην άποψη ότι η επιλογή των υ-
ποψηφίων θα πρέπει να στηρίζεται στις πραγµατικές τους ε-
πιθυµίες και όχι στην επαγγελµατική αποκατάσταση, καθώς 
είναι άγνωστο τι θα επικρατεί στην αγορά εργασίας όταν θα 
έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους. Χαρακτηριστικό πα-
ράδειγµα το πάγωµα των προσλήψεων στον δηµόσιο τοµέα. 
Ποιος δεν θυµάται την εκτόξευση στις βάσεις των παιδαγωγι-
κών τµηµάτων στις αρχές του 2000 λόγω των προσλήψεων στα 
ολοήµερα σχολεία;

Οδηγίες από το υπουργείο Παιδείας
Πριν από λίγες µέρες το υπουργείο Παιδείας συγκέντρωσε 
και δηµοσίευσε σε µορφή ερωταπαντήσεων όλες τις πιθανές 
απορίες των υποψηφίων για τη συµπλήρωση του µηχανογρα-
φικού δελτίου. 

Όπως τονίζεται, «το µηχανογραφικό δελτίο δεν είναι δελ-
τίο προβλέψεων. Είναι δελτίο καταγραφής προτιµήσεων. Ο υ-
ποψήφιος θα πρέπει να έχει έναν και µοναδικό γνώµονα κατά 
τη συµπλήρωση του µηχανογραφικού δελτίου. Να επιλέξει 
το σύνολο των σχολών που τον ενδιαφέρουν χωρίς να εξαιρεί 
καµία και να τις βάλει στη σειρά προτίµησης που θα τις έβαζε 
εάν µπορούσε να µπει σε όλες εξ αυτών».

Για να εισέλθει στο σύστηµα θα χρειαστεί τον κωδικό υ-
ποψηφίου που αναγράφεται στο δελτίο εξεταζοµένου και έναν 
κωδικό –τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας– για τον οποίο θα 
πρέπει να µεταβεί στο σχολείο, προκειµένου να τον δηµιουρ-
γήσει. Μαζί του είναι απαραίτητο να έχει το δελτίο εξεταζοµέ-
νου ή την αστυνοµική του ταυτότητα.

Σε περίπτωση αδυναµίας να παραστεί ο ίδιος στο σχολείο, 
µπορεί να εξουσιοδοτήσει κάποιον άλλον. Στο λύκειο θα κατα-
τίθεται η πρωτότυπη εξουσιοδότηση, θεωρηµένη για το γνήσιο 
της υπογραφής από αρµόδια αρχή.

Υπάρχει όµως και η περίπτωση ο υποψήφιος να συνειδη-
τοποιήσει µετά την οριστικοποίηση του Μηχανογραφικού ότι 
έχει κάνει κάποιο λάθος. Σύµφωνα µε το υπουργείο Παιδείας, 
ο υποψήφιος (ο ίδιος ή νόµιµα εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός 
του), µέσα στην προθεσµία υποβολής, ακόµη και αν το έχει ήδη 
οριστικοποιήσει, µπορεί να προσέλθει στο λύκειο στο οποίο α-
πέκτησε το password και να υποβάλει σχετική αίτηση (µε πρω-
τόκολλο του λυκείου), ζητώντας να αναιρεθεί το ήδη οριστικο-
ποιηµένο µηχανογραφικό του δελτίο. Ο εντεταλµένος για την 
ηλεκτρονική εφαρµογή εκπαιδευτικός θα µπει στην εφαρµογή 
και θα αποδεσµεύσει τον υποψήφιο, ακυρώνοντάς το. Ο υπο-
ψήφιος, λοιπόν, θα πρέπει να ξαναµπεί στην εφαρµογή εντός 
των συγκεκριµένων ηµεροµηνιών για να το τροποποιήσει και 
να το οριστικοποιήσει εκ νέου, γιατί αλλιώς δεν θα έχει Μη-
χανογραφικό.

Πάντως, σε κάθε περίπτωση, στους υποψηφίους που, για ο-
ποιονδήποτε λόγο, θα επιλέξουν να οριστικοποιήσουν το µη-
χανογραφικό τους δελτίο στο λύκειό τους θα παρέχεται η δυ-
νατότητα χρήσης των Η/Υ του λυκείου, η ελεύθερη πρόσβαση 
στο διαδίκτυο και οποιαδήποτε βοήθεια ή συµβουλή ζητήσουν 
από τους καθηγητές τους.

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ 
Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΩΝ
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Μ
ε τη δηµοσιοποίηση των βαθµολο-
γιών των υποψηφίων στις φετινές 
πανελλαδικές εξετάσεις η διαδικα-
σία εισαγωγής στα ανώτατα εκπαι-
δευτικά ιδρύµατα της χώρας µπαί-
νει στην τελική ευθεία της, καθώς 
αποµένουν µόνο η συµπλήρωση 

των µηχανογραφικών δελτίων µε τις προτιµήσεις των υποψη-
φίων και, ως είθισται, στο τέλος Αυγούστου, η δηµοσιοποίηση 
των βάσεων εισαγωγής και των επιτυχόντων στα πανεπιστήµια 
και ΤΕΙ της χώρας.

Προφανώς, η ευχή όλων είναι οι υποψήφιοι να περάσουν 
όλοι στις σχολές και στα τµήµατα που επιθυµούν. Ωστόσο, το ίδιο 
το σύστηµα των πανελλαδικών εξετάσεων συχνά δεν επιτρέπει 
κάτι τέτοιο να γίνει πραγµατικότητα. Συχνά οι υποψήφιοι συ-
γκεντρώνουν µόρια που είτε τους στέλνουν σε σχολές χαµηλής 
τους προτίµησης είτε δεν τους επιτρέπουν την είσοδο σε κάποιο 
από τα ανώτατα ιδρύµατα.

Οι παλαιότεροι θα θυµούνται ότι µια τέτοια έκβαση οδη-
γούσε συνήθως σε «δίληµµα»: επανάληψη της διαδικασίας των 
πανελλαδικών εξετάσεων, µε την ελπίδα καλύτερης επίδοσης και 
εισόδου σε κάποια σχολή υψηλής προτίµησης για τους υποψη-
φίους, ή φυγή για σπουδές στο εξωτερικό; Ωστόσο, τα τελευταία 
χρόνια τα πράγµατα έχουν αλλάξει. Πλέον τα συνεργαζόµενα µε 
ευρωπαϊκά πανεπιστήµια ελληνικά κολέγια δίνουν τη δυνατό-
τητα σπουδών στο αντικείµενο που ενδιαφέρει στην Ελλάδα, µε 
αναγνωρισµένα πτυχία.

Νοµικές σπουδές επιπέδου Σορβόννης
Ειδικά για όσους ενδιαφέρονται για σπουδές στις νοµικές επι-
στήµες, η Σχολή Νοµικών, Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστη-
µών του δηµόσιου γαλλικού Πανεπιστηµίου Paris 13 - Sorbonne 
Paris Cité παρέχει στην Ελλάδα το αναγνωρισµένο πρόγραµµα 
νοµικών σπουδών του πανεπιστηµίου, σε σύµπραξη µε το Γαλ-
λικό Κολέγιο IdEF.

Οι φοιτητές που παρακολουθούν το πρόγραµµα νοµικών 
σπουδών στην Αθήνα είναι κανονικά εγγεγραµµένοι φοιτητές 
στο Πανεπιστήµιο Paris 13, έχουν την ίδια φοιτητική ιδιότητα 
και λαµβάνουν την ίδια εκπαίδευση µε τους φοιτητές που σπου-
δάζουν στο Παρίσι.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε κύκλου σπουδών 
(LICENCE, MASTER) το Πανεπιστήµιο Paris 13 απονέ-

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ 
ΣΟΡΒΟΝΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

µει στους Έλληνες πτυχιούχους τα εθνικά γαλλικά πτυχία και 
Master, όπως ακριβώς συµβαίνει και µε τους Γάλλους φοιτητές.

Πλήρης επαγγελµατική αναγνώριση
Τα πτυχία είναι υπογεγραµµένα από τον πρόεδρο του Πανε-
πιστηµίου Paris 13 και από τον πρύτανη της Ακαδηµίας και α-
ναγνωρίζονται σε όλη την Ευρώπη και τον κόσµο ως πτυχία 
της Σορβόννης.

Στην Ελλάδα η αναγνώριση γίνεται από το Συµβούλιο Α-
ναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων του υπουργείου 
Παιδείας ή από την Επιτροπή του άρθρου 15 του Κώδικα ∆ι-
κηγόρων για όσους επιθυµούν την εγγραφή τους σε ελληνικό 
δικηγορικό σύλλογο.

Το πρόγραµµα νοµικών σπουδών του Πανεπιστηµίου 
Paris 13 - Sorbonne Paris Cité, σε σύµπραξη µε το Γαλλικό 
Κολέγιο IdEF, είναι το πρώτο αναγνωρισµένο πρόγραµµα µε 
πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα.

Οι πτυχιούχοι Νοµικής του Πανεπιστηµίου Paris 13 - 
Sorbonne Paris Cité µπορούν να εργαστούν τόσο στην Ελ-
λάδα όσο και στα υπόλοιπα κράτη-µέλη της Ε.Ε. ως δικηγό-
ροι, δικαστές, συµβολαιογράφοι, εισαγγελείς, δικαστικοί υ-
πάλληλοι, δικαστικοί επιµελητές, υποθηκοφύλακες, νοµικοί 
σύµβουλοι σε επιχείρηση και σε κάθε άλλη θέση του ιδιω-
τικού και δηµόσιου τοµέα που απαιτεί τα τυπικά και ουσια-
στικά προσόντα ενός πτυχίου Νοµικής. Η διαδικασία πρό-
σβασης στο κάθε επιµέρους νοµικό επάγγελµα προσδιορίζε-

Το πρόγραµµα νοµικών σπουδών του 
Πανεπιστηµίου Paris 13 - Sorbonne Paris 
Cité, σε σύµπραξη µε το Γαλλικό Κολέγιο 
IdEF, είναι το πρώτο αναγνωρισµένο 
πρόγραµµα µε πτυχιούχους που δικηγορούν 
ήδη στην Ελλάδα.

ται ειδικώς στην κάθε χώρα από την οικεία νοµοθεσία.

Καινοτόµο πρόγραµµα υποτροφιών
Μάλιστα, σε µια καινοτόµα κίνηση, αλλά και µια κίνηση που δεί-
χνει ότι αφουγκράζεται τους προβληµατισµούς της ελληνικής 
κοινωνίας, σε συνέχεια της επίσηµης αναγνώρισης του πτυχίου 
Νοµικής, το διοικητικό συµβούλιο του Γαλλικού Κολεγίου IdEF 
ανακοίνωσε τα ακόλουθα προγράµµατα υποτροφιών για όλους 
τους αποφοίτους λυκείου που ενδιαφέρονται για νοµικές σπου-
δές.
Ανάλογα µε τη βαθµολογική τους επίδοση θα µπορούν να συµ-
µετάσχουν στις ακόλουθες κατηγορίες υποτροφιών:
1) Απόφοιτοι λυκείου που θα συγκεντρώσουν αριθµό µορίων 
µεγαλύτερο ή ίσο µε τη χαµηλότερη βάση εισαγωγής σε νο-
µική σχολή ελληνικού ΑΕΙ για το 2017 και πιστοποιούν επαρκή 
γνώση της γαλλικής γλώσσας µπορούν να διεκδικήσουν υποτρο-
φία αριστείας για το πρώτο έτος της Νοµικής που αντιστοιχεί στο 
75% των διδάκτρων.
2) Απόφοιτοι λυκείου που θα συγκεντρώσουν αριθµό µορίων 
από 17.001 έως τη χαµηλότερη βάση εισαγωγής σε νοµική σχολή 
ελληνικού ΑΕΙ και πιστοποιούν επαρκή γνώση της γαλλικής 
γλώσσας µπορούν να διεκδικήσουν υποτροφία αριστείας για το 
πρώτο έτος της Νοµικής που αντιστοιχεί στο 50% των διδάκτρων.
3) Απόφοιτοι λυκείου που θα συγκεντρώσουν αριθµό µορίων 
από 16.500 έως 17.000 και πιστοποιούν επαρκή γνώση της γαλ-
λικής γλώσσας µπορούν να διεκδικήσουν υποτροφία αριστείας 
για το πρώτο έτος της Νοµικής που αντιστοιχεί στο 25% των δι-
δάκτρων.

Η διαδικασία
Μετά την ανακοίνωση των βαθµών από το υπουργείο Παιδείας 
οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν στο IdEF αντίγραφο του απο-
λυτηρίου τους και βεβαίωση των µορίων που συγκέντρωσαν και 
συµµετέχουν αυτόµατα στο πρόγραµµα υποτροφιών.

Σηµειώνεται ότι, εκτός των ανωτέρω υποτροφιών αριστείας, 
κάθε χρόνο το διοικητικό συµβούλιο του Γαλλικού Κολεγίου 
IdEF εγκρίνει έναν αριθµό υποτροφιών βάσει κοινωνικών κρι-
τηρίων, προκειµένου να επιτρέψει σε υποψήφιους φοιτητές να 
πραγµατοποιήσουν το όνειρό τους σπουδάζοντας Νοµική, ανε-
ξαρτήτως των οικονοµικών τους δυνατοτήτων.

Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στην ιστοσε-
λίδα του Γαλλικού Κολεγίου: www.idef.gr.
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Ένα νέο κεφάλαιο στον ακή-
ρυχτο πόλεµο της Ε.Ε. µε τις 
ΗΠΑ µε επίκεντρο τις τερά-
στιες αµερικανικές επιχειρή-
σεις τεχνολογίας και πληροφο-

ρικής άνοιξε µε το τεράστιο πρόστιµο που η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε στην Google.

Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης
H επίτροπος Ανταγωνισµού Μαργκρέτε Βε-
στάγκερ –η οποία τείνει να µετατραπεί σε… ε-
φιάλτη για τις αµερικανικές εταιρείες τεχνολο-
γίας, όπως η Apple και τώρα η Google– ανακοί-
νωσε ότι επέβαλε πρόστιµο 2,42 δισ. ευρώ στην 
Google λόγω παραβίασης των αντιµονοπωλια-
κών κανόνων της E.Ε., υποστηρίζοντας ότι η ε-
ταιρεία καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση που 
κατέχει στην αγορά µηχανών αναζήτησης, πα-
ρέχοντας παράνοµο πλεονέκτηµα σε άλλο προ-
ϊόν της, δηλαδή τη δική της υπηρεσία σύγκρι-
σης τιµών. Η Επιτροπή ξεκαθάρισε ότι πλέον η 
Google πρέπει εντός 90 ηµερών να δώσει τέλος 
στην καταχρηστική αυτή συµπεριφορά, ειδάλ-
λως θα κληθεί να καταβάλει χρηµατικές ποινές 
ύψους έως και 5% του µέσου ηµερήσιου κύκλου 
εργασιών παγκοσµίως της Alphabet, της µητρι-
κής εταιρείας της Google. Το πρόστιµο αυτό, το 
οποίο είναι το υψηλότερο που έχει επιβληθεί 
µέχρι σήµερα σε εταιρεία που κατηγορείται για 
χειραγώγηση της αγοράς, προέκυψε µετά από 
διαπίστωση της Επιτροπής ότι η Google αξιο-
ποιούσε τη δεσπόζουσα θέση που κατέχει στις 
µηχανές διαδικτυακής αναζήτησης ώστε να προ-
ωθήσει τη δική της υπηρεσία online αγορών 
Google Shopping.

Εξηγώντας το σκεπτικό της απόφασης, η κ. 
Βεστάγκερ υπογράµµισε ότι «η Google έχει δη-
µιουργήσει πολλά καινοτόµα προϊόντα και υπη-
ρεσίες που έχουν αλλάξει καταλυτικά την κα-
θηµερινότητά µας. Αυτό είναι θετικό. Αλλά η 
στρατηγική της Google όσον αφορά τη δική της 
υπηρεσία σύγκρισης τιµών δεν αποσκοπούσε 
απλώς σε προσέλκυση πελατών µέσω της βελτί-
ωσης του προϊόντος της σε σχέση µε εκείνο των 
ανταγωνιστών της. Αντιθέτως, η Google προέβη 
σε κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης που κα-
τέχει στις µηχανές αναζήτησης, προωθώντας τη 
δική της υπηρεσία σύγκρισης τιµών στα αποτε-
λέσµατα αναζήτησης και υποβιβάζοντας εκείνες 
των ανταγωνιστών. Η πρακτική της Google είναι 
παράνοµη βάσει των αντιµονοπωλιακών κανό-
νων της Ε.Ε. Αρνήθηκε την ευκαιρία σε άλλες 
εταιρείες να ανταγωνιστούν αξιοκρατικά και να 
καινοτοµήσουν. Και, το πιο σηµαντικό, αρνή-
θηκε στους Ευρωπαίους καταναλωτές τη δυνα-
τότητα για πραγµατική επιλογή υπηρεσιών και 
για πλήρη αξιοποίηση των οφελών της καινοτο-
µίας».

Υπενθυµίζεται ότι η Επιτροπή έχει κι άλ-
λους… ανοιχτούς λογαριασµούς µε την Google, 
καθώς ελέγχει την εταιρεία και για κατάχρηση 
δεσπόζουσας θέσης για να επιβάλει τις υπηρε-
σίες της στο πιο δηµοφιλές λειτουργικό πρό-

γραµµα φορητών συσκευών στον κόσµο, το πε-
ρίφηµο Android, ενώ ήδη η κ. Βεστάγκερ έχει 
υποχρεώσει την Apple να επιστρέψει ως… δι-
αφυγόντες φόρους από την Ιρλανδία το ποσό 
των 13 δισ. ευρώ, προκαλώντας ένταση και µε 
το ∆ουβλίνο, το οποίο έχει εφεσιβάλει την α-
πόφαση.

Google: Mε σεβασµό, διαφωνούµε…
Άµεση ήταν η αντίδραση της Google στο πρό-
στιµο που της επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, µε την εταιρεία να ανακοινώνει ότι θα 
προσφύγει κατά της απόφασης. Συγκεκριµένα, 
σε ανακοίνωσή της η Google τόνισε ότι «δεδο-
µένων των στοιχείων και µε σεβασµό στις θέ-
σεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διαφωνούµε 
µε τα αποτελέσµατα που ανακοινώθηκαν. Θα 
εξετάσουµε λεπτοµερώς την απόφαση της Ε-
πιτροπής, καθώς σκεφτόµαστε να προχωρή-
σουµε σε προσφυγή, και ανυποµονούµε να συ-
νεχίσουµε να κάνουµε σαφείς τις θέσεις µας». 
Επίσης, η εταιρεία εξήγησε ότι «όταν κάνετε α-
γορές µέσω διαδικτύου, θέλετε να βρίσκετε τα 
προϊόντα που ψάχνετε γρήγορα και εύκολα. 
Και οι έµποροι θέλουν να προωθήσουν αυτά 
τα ίδια προϊόντα. Γι’ αυτόν τον λόγο το Google 
Search εµφανίζει διαφηµίσεις αγορών, συνδέο-
ντας τους χρήστες µας µε χιλιάδες διαφηµιζό-
µενους, µεγάλους ή µικρούς, µε τρόπους που 
να είναι χρήσιµοι για όλους», προσθέτοντας 
ότι τα αποτελέσµατα αγορών που παρέχει είναι 
χρήσιµα και αποτελούν µια πολύ βελτιωµένη 
έκδοση των παλαιότερων διαφηµίσεων, µία δε-
καετία νωρίτερα, οι οποίες απαρτίζονταν µόνο 
από κείµενο. Σύµφωνα µε τη Google, οι διαφη-
µίσεις που περιέχουν εικόνες, αξιολογήσεις και 
τιµές ωφελούν τόσο την ίδια την εταιρεία όσο 
και τους διαφηµιζόµενους και, το πιο σηµα-
ντικό, τους χρήστες. Για τον λόγο αυτόν χιλιά-
δες Ευρωπαίοι έµποροι χρησιµοποιούν αυτές 
τις διαφηµίσεις για να ανταγωνιστούν µεγαλύ-
τερες εταιρείες, όπως η Amazon και το eBay.

Μάλιστα, η εταιρεία σηµειώνει ότι η 
Amazon αποτελεί έναν από τους µεγαλύτερους 
ανταγωνιστές της Google, αφού, µε τα εργαλεία 
συγκρίσεων που διαθέτει, τις αξιολογήσεις, 
τους εκατοµµύρια εµπόρους και την τεράστια 
ποικιλία προϊόντων, έχει εξελιχθεί στον πρώτο 
προορισµό στον οποίον απευθύνονται οι χρή-
στες. Αναφορικά µε αυτό, η Google επισηµαί-
νει ότι ανταγωνίζεται την Amazon, καθώς και 
άλλες ιστοσελίδες αναζητήσεων για ηλεκτρονι-
κές αγορές, προσφέροντας πιο χρήσιµες πλη-
ροφορίες για προϊόντα. Καταλήγοντας, υπο-
γραµµίζει ότι «όταν χρησιµοποιείτε το Google 
Search για την αναζήτηση προϊόντων, προσπα-
θούµε να σας παρέχουµε αυτά που αναζητάτε. 
Η ικανότητά µας να τα καταφέρνουµε τόσο 
καλά δεν ευνοεί εµάς ή οποιαδήποτε άλλη ι-
στοσελίδα ή πωλητή – είναι το αποτέλεσµα της 
σκληρής δουλειάς και της συνεχούς καινοτο-
µίας, που βασίζεται στην πληροφόρηση από 
τον χρήστη». ∆.Χρ.

ΚΑΜΠΑΝΑ-ΜΑΜΟΥΘ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ GOOGLE
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Μ
ε τον υδράργυρο να ξεπερνά 
αυτό το Σαββατοκύριακο τους 
40 βαθµούς και την Αθήνα, 
όπως τραγουδούσαν και τα Ξύ-
λινα Σπαθιά, να είναι «καµίνι», 
η προοπτική µιας βουτιάς φα-

ντάζει η καλύτερη ιδέα. Οι επιλογές που υπάρχουν για 
µπάνιο εντός της Αττικής είναι πολλές. Ο ενδιαφερόµε-
νος καλείται να αποφασίσει ανάλογα µε το κόστος αλλά 
και την απόσταση.

Στα παραπάνω προστίθεται και η ετήσια έρευνα του 
ΠΑΚΟΕ (Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών) 
για τις κατάλληλες και ακατάλληλες παραλίες για κολύ-
µπι στην Αττική. Φέτος έγιναν µετρήσεις σε 163 παρα-
λίες, εκ των οποίων οι 75 κρίθηκαν ακατάλληλες και οι 
88 κατάλληλες.

Πόσο κοστίζει η βουτιά
Εκτός από τις δεκάδες ελεύθερες παραλίες στην Αττική 
υπάρχουν και οι οργανωµένες. Στο κόστος, εκτός από 
την είσοδο, την οµπρέλα και την ξαπλώστρα, πρέπει να 

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

«ΚΑΥΤΗ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ Η ΒΟΥΤΙΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

υπολογιστούν τα έξοδα για τον καφέ ή και κάποιο σνακ, η 
βενζίνη, ακόµα και το πάρκινγκ σε κάποιες περιπτώσεις. Για 
παράδειγµα, ένας καφές κοστίζει από 3 έως 4,5 ευρώ, µία τυ-

Εκτός από τις δεκάδες ελεύθερες παραλίες 
στην Αττική υπάρχουν και οι οργανωµένες. 
Στο κόστος, εκτός από την είσοδο, την 
οµπρέλα και την ξαπλώστρα, πρέπει να 
υπολογιστούν τα έξοδα για τον καφέ ή 
και κάποιο σνακ, η βενζίνη, ακόµα και το 
πάρκινγκ σε κάποιες περιπτώσεις.

ρόπιτα από 1,5 έως 3 ευρώ και ένα σάντουιτς από 2,5 έως 
4 ευρώ. Πάντως, η βουτιά σε κάποια από τις οργανωµέ-
νες παραλίες της Αττικής για πολλούς είναι απαγορευ-
τική, σύµφωνα και µε την ΕΚΠΟΙΖΩ.

Εν τω µεταξύ, η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και 
Προστασίας του Καταναλωτή ανακοίνωσε ότι θα εντα-
τικοποιηθούν οι έλεγχοι, προκειµένου να αντιµετωπι-
στούν φαινόµενα αισχροκέρδειας.

Πού βουτάµε στην Αττική
Η Ακτή του Ήλιου στον Άλιµο είναι η πρώτη οργανω-
µένη παραλία που συναντά κανείς από το κέντρο της Α-
θήνας, µε εύκολη πρόσβαση µε τραµ, λεωφορείο ή αυ-
τοκίνητο. Η γενική είσοδος τις καθηµερινές είναι 5 
ευρώ. Η είσοδος για τα παιδιά έως 5 ετών είναι δωρεάν, 
ενώ όσοι είναι άνω των 65 ετών πληρώνουν 3 ευρώ. Οι 
ξαπλώστρες είναι δωρεάν. Τα Σαββατοκύριακα η γενική 
είσοδος αυξάνεται στα 6 ευρώ και οι ξαπλώστρες κοστί-
ζουν 2 ευρώ.

Η Α΄ πλαζ Βούλας βρίσκεται λίγα µέτρα από τη λε-
ωφόρο Ποσειδώνος, ακριβώς στη στάση του τραµ και σε 
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απόσταση μικρότερη από 18 χλμ. νοτιοανατολικά από 
το κέντρο της Αθήνας. Τις καθημερινές η τιμή εισόδου 
είναι στα 4 ευρώ και τα Σαββατοκύριακα στα 5 ευρώ, 
ενώ η τιμή της ξαπλώστρας είναι 2,5 ευρώ.

Στο Yabanaki, το οποίο βρίσκεται στην κεντρική 
πλαζ της Βάρκιζας, η πρόσβαση γίνεται μέσω παραλια-
κής ή μέσω Αττικής Οδού. Ο νέος αυτός πολυχώρος δι-
αθέτει καφέ, μπαρ, εστιατόρια και beach bars. Αντί ει-
σόδου οι λουόμενοι πληρώνουν 5 ευρώ την ξαπλώστρα 
τις καθημερινές και 10 ευρώ τα Σαββατοκύριακα. Η χρέ-
ωση ισχύει μέχρι τις 7 το απόγευμα.

Στον Αστέρα Βουλιαγμένης, με όριο χωρητικότη-
τας τα 1.000 άτομα για λόγους ασφαλείας αλλά και δια-
τήρησης του υψηλού επιπέδου των υπηρεσιών, η είσο-
δος τις καθημερινές για τους ενήλικες είναι 18 ευρώ και 
για τα παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών 10 ευρώ. Τα Σαββα-
τοκύριακα η τιμή αυξάνεται στα 28 και στα 15 ευρώ α-
ντίστοιχα.

Η παραλία Grand Beach βρίσκεται μπροστά από το 
ξενοδοχείο Grand Resort Lagonissi. Στην τιμή εισόδου 
περιλαμβάνονται σνακ ή δροσερή σαλάτα με ποτό (α-
ναψυκτικό ή μπίρα) τις καθημερινές και τα Σαββατοκύ-
ριακα πλούσιο γεύμα και σαλάτα. Οι τιμές είναι 19 και 
30 ευρώ αντίστοιχα για τους ενήλικες, ενώ για τα παιδιά 
12 και 15 ευρώ αντίστοιχα. Όσον αφορά το κόστος του 
πάρκινγκ για τα αυτοκίνητα, τις καθημερινές είναι στα 6 
ευρώ και τα Σαββατοκύριακα στα 12 ευρώ. Για τα δίκυ-
κλα είναι στα 3 ευρώ και στα 6 ευρώ.

Το Καράβι του Σχοινιά είναι ένας παραθαλάσσιος 
χώρος αναψυχής 30 στρεμμάτων με 100 μέτρα πρόσοψη 
στη θάλασσα και ιδιωτικό πάρκινγκ 1.500 θέσεων. Σε 
αυτόν υπάρχουν εστιατόριο και beach bar, καθώς και α-
θλητικές εγκαταστάσεις με σχολή windsurfing και γή-
πεδα beach volley. Η είσοδος είναι δωρεάν.

Στο Αυλάκι στο Πόρτο Ράφτη, περίπου 30 χλμ. από 
την Αθήνα, τα Σαββατοκύριακα η τιμή εισόδου είναι 
5 ευρώ, για τους δημότες του Δήμου Μαρκόπουλου 1 
ευρώ και για τους μόνιμους κατοίκους 2 ευρώ.

Βράβευση ελληνικών ακτών 
με γαλάζια σημαία
Τη δεύτερη θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 47 χώρες κα-
τέχει η Ελλάδα με 486 βραβευμένες ακτές. Η ανακοί-
νωση έγινε από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της 
Φύσης (ΕΕΠΦ), εθνικό χειριστή του διεθνούς προ-
γράμματος «Γαλάζια Σημαία» στην Ελλάδα. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι φέτος, στο σύνολο των 47 χωρών που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα, η Ελλάδα κατείχε το 25% 
των νέων βραβευμένων ακτών. Πρώτος, με 71 σημαίες, 
αναδείχθηκε ο Νομός Χαλκιδικής. Η διεθνής επιτροπή 
βράβευσε φέτος 3.574 ακτές, 662 μαρίνες και 50 σκάφη 
αειφόρου τουρισμού σε όλο τον κόσμο.

Το 2017, που έχει χαρακτηριστεί από τον Διεθνή Οργανι-
σμό Τουρισμού «Διεθνές Έτος Αειφόρου Τουρισμού για την 
Ανάπτυξη», η «Γαλάζια Σημαία», το πλέον αναγνωρίσιμο οι-
κολογικό σήμα ποιότητας για ακτές, μαρίνες και σκάφη αει-
φόρου τουρισμού, συμπληρώνει 30 χρόνια εφαρμογής στον 
κόσμο και στην Ελλάδα.

Έξι ελληνικές παραλίες στις φθηνότερες 
του κόσμου
Και μπορεί για τους Έλληνες η βουτιά να κοστίζει ακριβά, 
οι Βρετανοί όμως έχουν άλλη άποψη για τις ελληνικές πα-
ραλίες. Σύμφωνα με έρευνα της TravelBird, στις χαμηλότε-
ρες θέσεις της κατάταξης με τις ακριβότερες παραλίες στον 
κόσμο για το 2017 βρίσκονται έξι ελληνικές παραλίες.

Συνολικά αξιολογήθηκαν οι 310 δημοφιλέστερες παρα-
λίες από 70 χώρες και ταξινομήθηκαν από την ακριβότερη 
έως τη φθηνότερη με βάση το ημερήσιο κόστος παραμονής 
σε κάποια από αυτές. Για τον υπολογισμό της τιμής εξετά-
στηκαν πέντε βασικά προϊόντα για κάθε προορισμό: αντη-
λιακό (200 ml), μπουκάλι νερό (500 ml), μπίρα (μπουκάλι 
33 cl), γεύμα και ένα παγωτό. Πιο ακριβή ελληνική παρα-
λία αναδεικνύεται το Ναυάγιο στη Ζάκυνθο (θέση 210, με 
κόστος 22,6 λίρες) και ακολουθούν η Κόκκινη Παραλία στη 
Σαντορίνη (239), η Γερακινή Χαλκιδικής (245), το Ελαφο-
νήσι (258), η Πλάκα (264) και η Παλαιοκαστρίτσα Κέρκυρας 
(275, με κόστος 16,3 λίρες).

Πάντως, πρωταθλήτρια στις ακριβές παραλίες ανα-
δεικνύεται η Νορβηγία, αφού τρεις από τις παραλίες της 
(Kristiansand Beach στο Βεστ-Άγκντερ, Huk Beach στο 
Όσλο, Solastranda στο Ρόγκαλαντ) βρίσκονται στην κορυφή 
της κατάταξης, με μέσο κόστος από 48,3 λίρες για τη φθη-
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αντιμετωπιστούν φαινόμενα αισχροκέρδειας.

νότερη έως 51,8 λίρες για την ακριβότερη. Αντίθετα, οι 
φθηνότερες παραλίες της κατάταξης εντοπίζονται στο 
Βιετνάμ.

Σημειώνεται ότι τρεις από τις λιγότερο ακριβές πα-
ραλίες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο βρίσκονται 
στην Κύπρο. Πρόκειται για τις παραλίες Nissi Beach 
στην Αγία Νάπα, Porto Pomos στον Πωμό και Sirena 
Bay στον Πρωταρά, που εμφανίζονται στο ευρετήριο 
στις θέσεις 256, 257 και 260 αντίστοιχα.

ΕΚΠΟΙΖΩ: Αυτά είναι τα δικαιώματα 
των λουόμενων
Να ισχύσουν και για τις οργανωμένες παραλίες οι τιμές 
των βασικών ειδών (νερό, καφές, τοστ/σάντουιτς) που 
προβλέπονται στα κυλικεία των πλοίων, αεροδρομίων, 
αρχαιολογικών χώρων κ.λπ., ώστε ο καταναλωτής με 
μικρό κόστος να προμηθεύεται τα είδη πρώτης ανάγκης, 
ζητά η ΕΚΠΟΙΖΩ.

Σύμφωνα με έρευνα τιμών που έκανε η οργάνωση 
στις παραλίες της Αττικής, μια τετραμελής οικογένεια 
πρέπει να διαθέσει από 30 έως 60 ευρώ για είσοδο σε 
μια οργανωμένη παραλία και για αγορά καφέ, αναψυκτι-
κού, νερού και τοστ.

Παράλληλα, η ΕΚΠΟΙΖΩ παραθέτει τα δικαιώματα 
των καταναλωτών, αλλά και όσα πρέπει να προσέξουν. 
Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, όλες οι παρα-
λίες είναι κοινόχρηστου χαρακτήρα και επιτρέπεται η 
ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών. Στις οργανωμένες 
παραλίες θα πρέπει να προβλέπεται ελεύθερος χώρος 
και για τους υπόλοιπους λουόμενους. Η χρέωση για τη 
χρήση ομπρέλας και ξαπλώστρας θα πρέπει να είναι α-
ναρτημένη σε τιμοκατάλογο σε εμφανές σημείο, ενώ θα 
πρέπει να εκδίδεται απόδειξη παροχής υπηρεσιών.

Επιπλέον, όσες παραλίες έχουν αντίτιμο εισόδου 
είναι υποχρεωμένες να έχουν ικανό αριθμό ναυαγοσω-
στών κατά τους μήνες Ιούνιο - Αύγουστο και ώρες 10:30-
17:30. Στις οργανωμένες εγκαταστάσεις πρέπει να υπάρ-
χει σήμανση (με ευδιάκριτους πλωτούς σημαντήρες) 
των ορίων που μπορούν να φτάνουν οι λουόμενοι.

Στις παραλίες με εγκαταστάσεις θαλάσσιων μέσων α-
ναψυχής είναι υποχρεωτικό να υπάρχει διάδρομος μέσα 
στη θάλασσα, πλάτους 7 έως 15 μέτρων και μήκους σύμ-
φωνα με τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Η ΕΚΠΟΙΖΩ 
τονίζει ακόμη ότι απαγορεύονται τα θαλάσσια μέσα ανα-
ψυχής (σκι, αλεξίπτωτο, έλκηθρο κ.λπ.) και τα θαλάσ-
σια μοτοποδήλατα ( jet ski, jet surf, sea beetle, θαλάσ-
σιο ποδήλατο) σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων 
από τους σημαντήρες. Η κυκλοφορία των παραπάνω θα-
λάσσιων μέσων απαγορεύεται τους μήνες Ιούνιο με Σε-
πτέμβριο μεταξύ των ωρών 14:00 και 17:00, ενώ τα wind 
surfs πρέπει να κινούνται έξω από τους σημαντήρες ή 
200 μέτρα από το σύνηθες σημείο των κολυμβητών.



αφιέρωµα //
ΚΕΙΜΕΝΑ: ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ρυθµιστής για την ανάπτυξη 
η διαχείριση των κόκκινων δανείων

Τ
ο τραπεζικό σύστηµα συνιστά τον κεντρικό πυλώνα της οικονοµίας για τη διοχέτευση κεφαλαίων στα αποδοτικότερα και ασφα-
λέστερα επενδυτικά σχέδια. Η προσήλωσή του στην αποτελεσµατική διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων έρχεται µετά 
τη διόρθωση των ανισορροπιών των ισολογισµών των τραπεζών µετά τον τελευταίο κύκλο ανακεφαλαιοποιήσεων και δείχνει τη 
σηµαντικότητά του για την επανεκκίνηση της οικονοµίας και την επιστροφή στην κανονικότητα.

Ο στόχος που έχει τεθεί από τις εποπτικές αρχές είναι η µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων κατά σχεδόν 40 δισ. ευρώ 
έως το τέλος του 2019. Το έργο αυτό αναµένεται να επιδράσει θετικά στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, αφενός µέσω της αύξησης της 
προσφοράς πιστώσεων, αφετέρου µέσω της αναδιάρθρωσης του επιχειρηµατικού και παραγωγικού τοµέα, έργο το οποίο µπορεί να προσελκύσει 
νέα επενδυτικά κεφάλαια, εξυγιαίνοντας πολλές επιχειρήσεις. Σήµερα το τοπίο, µετά τα βήµατα προόδου σε επίπεδο νοµοθετικών πρωτοβου-
λιών και ρυθµιστικού πλαισίου, είναι µετά από πολύ καιρό καθαρό και οι τράπεζες κινούνται προς την ολοκλήρωση του στόχου µε προκαθορι-
σµένη πορεία και σηµατωρό την ανάπτυξη της οικονοµίας.
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Εκτιμάται ότι θα 
απαιτηθεί μία 
δεκαετία για να 
υποχωρήσουν τα 
κόκκινα δάνεια 
κάτω του 5%, 
επίπεδο που 
θεωρείται υγιές 
για το τραπεζικό 
σύστημα.

Τ
ο… βαρύ πυροβολικό τους 
ετοιμάζονται να ρίξουν οι 
τράπεζες στο μέτωπο της μεί-
ωσης των κόκκινων δανείων, 
καθώς διαπιστώνουν σημάδια 
παρατεταμένης κάμψης στις 
ρυθμίσεις, την ώρα που πρέ-

πει να αυξηθούν σημαντικά, για να επιτευχθούν οι 
«φιλόδοξοι» στόχοι του 2018.

Μακροπρόθεσμα, εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί 
μία δεκαετία για να υποχωρήσουν τα κόκκινα δά-
νεια κάτω του 5%, επίπεδο που θεωρείται υγιές για 
το τραπεζικό σύστημα, τη στιγμή που οι τράπεζες 
βρίσκονται ουσιαστικά στην εκκίνηση της υλοποί-
ησης του στόχου για τη μείωση των μη εξυπηρε-
τούμενων ανοιγμάτων τους κατά 38% για την περί-
οδο Ιουνίου 2016 - Δεκεμβρίου 2019, διαμορφώνο-
ντας το υπόλοιπό τους στα 66,7 δισ. ευρώ από 106,9 
δισ. ευρώ.

Αξιοποιώντας τις αλλαγές που επήλθαν στο 
νομοθετικό πλαίσιο (εξωδικαστικός συμβιβασμός, 
νομική κάλυψη), οι νέου τύπου ρυθμίσεις θα εστι-
άζονται στην οριστική διευθέτηση δανείων, με «δέ-
λεαρ» γενναίες διαγραφές χρέους. Θα προτείνεται, 
δηλαδή, στους δανειολήπτες με μη εξυπηρετούμε-
να δάνεια η άφεση μέρους του χρέους τους, εφόσον 
εξυπηρετήσουν, ομαλά, ή αποπληρώσουν, πρόωρα, 
το συμφωνηθέν μέρος της οφειλής. Έτσι, χάρη στο 
νομοθετικό οπλοστάσιο που θα τεθεί σε πρακτική 
εφαρμογή, οι τραπεζίτες αισιοδοξούν πως οι «μά-
χες» σύντομα θα αρχίσουν να κερδίζονται.

Το στίγμα για το πώς οι τραπεζίτες βλέπουν 
πλέον να διαμορφώνεται το πεδίο για την αντιμε-
τώπιση των κόκκινων δανείων έδωσε πρόσφατα ο 
διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρ. 
Μεγάλου, ο οποίος, με την ευκαιρία της ανάληψης 
των καθηκόντων του, ανέφερε μεταξύ άλλων τα 
εξής:

1) Είναι πολύ θετικό ότι έχουν δοθεί τρεις 
άδειες σε εταιρείες διαχείρισης δανείων και έχουν 
ζητηθεί γύρω στις επτά ακόμη. «Στο τέλος του 
έτους θα έχουμε πιο πολλούς servicers από τράπε-
ζες, εξέλιξη πολύ θετική, γιατί αλλιώς θα ήταν πολύ 

Κάτω του 5% σε βάθος δεκαετίας τα κόκκινα δάνεια
δύσκολο να μειωθούν τα κόκκινα δάνεια από τους 
ισολογισμούς των τραπεζών σε ένα εύλογο χρονικό 
διάστημα. Βοηθιούνται έτσι και το τραπεζικό σύ-
στημα και η οικονομία».

2) Η διάταξη για την παροχή νομικής κάλυψης 
προς τα τραπεζικά στελέχη ήταν αποφασιστικής 
σημασίας. «Οι τράπεζες είχαν καθυστερήσει σε 
αρκετές αναδιαρθρώσεις και με τη διάταξη αυτή 
δημιουργούνται συνθήκες για πιο δραστήριες ανα-
διαρθρώσεις σε σχέση με το παρελθόν».

3) Ο εξωδικαστικός μηχανισμός θα είναι μια 
σημαντική βοήθεια για να αντιμετωπιστούν τα 
κόκκινα δάνεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

4) Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί «θα βοηθή-
σουν πάρα πολύ για να απεγκλωβιστεί η αγορά και 
να ορθολογικοποιηθεί».

Η εικόνα των εγχώριων τραπεζών
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που ανακοίνω-
σαν Πειραιώς, Εθνική και Eurobank, τα δάνεια σε 
καθυστέρηση άνω των 90 ημερών αυξήθηκαν το α΄ 
τρίμηνο του έτους σχεδόν κατά 700 εκατ. ευρώ.

Διαγραφές 700 εκατ. από Πειραιώς
Η τράπεζα εμφάνισε οριακή αύξηση των νέων μη 
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (70 εκατ. ευρώ) στη 
διάρκεια του α΄ τριμήνου, πήρε όμως διαγραφές 
700 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα το απόθεμά τους να 
μειωθεί κατά 640 εκατ. ευρώ.

Η παραπάνω επίδοση, σε συνδυασμό με τη 
βελτίωση συνθηκών και προσδοκιών, οδηγεί στην 
εκτίμηση ότι ο φετινός στόχος μείωσης στα μη εξυ-
πηρετούμενα ανοίγματα θα επιτευχθεί χωρίς προ-
βλήματα.

Δυσκολότερη είναι η κατάσταση στα μη εξυπη-
ρετούμενα δάνεια. Ο σχηματισμός νέων καθυστε-
ρήσεων, μετά από πτώση τεσσάρων συνεχόμενων 
τριμήνων, αυξήθηκε κατά 400 εκατ. ευρώ το α΄ τρί-
μηνο της φετινής χρονιάς, επηρεασμένος αρνητικά 
από τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες.

Ρόλο στην αύξηση των νέων καθυστερήσεων 
έπαιξαν και τα δάνεια δύο εταιρειών που συγκα-
ταλέγονται στους μεγάλους πελάτες της Πειραιώς. 

Πρόκειται για επιχειρήσεις για τις οποίες η τράπε-
ζα αποφάσισε να ακολουθήσει πιο αυστηρή προ-
σέγγιση.

Eurobank: Με διαγραφές 200 εκατ. 
μείωσε τα κόκκινα δάνεια
Οι αυξημένες διαγραφές δανειακών απαιτήσεων, 
ύψους 204 εκατ. ευρώ, συνέβαλαν καθοριστικά στη 
μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της 
Eurobank κατά το α΄ τρίμηνο της τρέχουσας χρή-
σης. Χάρη στις παραπάνω διαγραφές το απόθεμα 
των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μειώθηκε 
κατά 290 εκατ. ευρώ στο α΄ τρίμηνο.

Σύμφωνα με την τράπεζα, περίπου το 80% των 
νέων δανείων σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 
ημερών οφείλεται στο γεγονός ότι σταμάτησαν να 
εξυπηρετούνται ρυθμισμένα δάνεια. Τα νέα δάνεια 
σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθαν κατά 
τη διάρκεια του α΄ τριμήνου σε 154 εκατ. ευρώ.

Καλύτερες επιδόσεις από την Εθνική
Η Εθνική, από την πλευρά της, μείωσε το απόθε-
μα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά 200 
εκατ. ευρώ, χάρη σε ισόποσες διαγραφές δανείων. 
Διεύρυνε, έτσι, στα 700 εκατ. ευρώ την υπεραπόδο-
σή της έναντι των στόχων του προγράμματος.

Για πρώτη φορά, όμως, μετά από αρκετά τρίμη-
να, η τράπεζα δεν έδωσε στοιχεία εξέλιξης του ρυθ-
μού των νέων ρυθμίσεων, γεγονός που δικαιολογεί-
ται από το πάγωμα που προκάλεσε η αβεβαιότητα 
του α΄ τριμήνου.

Τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημε-
ρών αυξήθηκαν κατά 139 εκατ. ευρώ. Μέρος αυτών 
(περίπου 70 εκατ. ευρώ) προήλθε από την επανε-
ξέταση δανείων τα οποία είχαν καταστεί ενήμερα 
μετά από ρύθμιση αλλά δεν πληρούσαν τις νέες, 
αυστηρότερες προδιαγραφές που έθεσε η Ευρωπα-
ϊκή Αρχή Τραπεζών (European Banking Authority 
– EBA).

Πρόκειται κυρίως για στεγαστικά δάνεια τα 
οποία είχαν ρυθμιστεί με τέτοιον τρόπο ώστε η κα-
ταβολή των έως τώρα δόσεων να μη συμπεριλαμβά-
νει αποπληρωμή κεφαλαίου.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ
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Οι επιδόσεις του 
α΄ τριμήνου στην 
κατεύθυνση της 
μείωσης των μη 
εξυπηρετούμενων 
δανείων δεν ήταν 
ικανοποιητικές, 
παρά το γεγονός 
ότι οι τράπεζες 
προχώρησαν σε 
διαγραφές που 
αντιστοιχούν 
στο 60% των 
διαγραφών που θα 
πραγματοποιηθούν 
το 2017.

Μπορεί κατά κοινή ομολογία 
το ξεκίνημα του 2017 στο 
μέτωπο των κόκκινων δα-
νείων να μην ήταν ικανο-
ποιητικό, ωστόσο για πρώ-

τη φορά μετά από πολύ καιρό οι διοικήσεις 
των τραπεζών εμφανίζονται αισιόδοξες για την 
επίτευξη των στόχων, βασιζόμενες και στη βελ-
τίωση του οικονομικού περιβάλλοντος μετά 
την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης.

Μπορεί, λοιπόν, η Τράπεζα της Ελλάδος 
(ΤτΕ) να ζητά από τις διοικήσεις των τραπε-
ζών μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και πρό-
οδο στο κρίσιμο μέτωπο των κόκκινων δανεί-
ων, καθώς η εικόνα του α΄ τριμήνου δεν ήταν 
ιδιαίτερα ενθαρρυντική, την ίδια ώρα όμως 
είναι η πρώτη φορά από το ξέσπασμα της κρί-
σης που οι τράπεζες έχουν στη διάθεσή τους 
ένα θεσμικό πλαίσιο, γεγονός που προσφέρει 
μεγαλύτερη ευελιξία διαχείρισης. Επιπλέον, 
το θεσμικό αυτό πλαίσιο διαμορφώθηκε μετά 
την υπογραφή του τρίτου μνημονίου, αλλά και 
τις προσθήκες που έφερε η νέα συμφωνία της 
κυβέρνησης και αφορούν τον εξωδικαστικό, τη 
νομική κάλυψη, τους ηλεκτρονικούς πλειστη-
ριασμούς κ.ά., που λίγα χρόνια πριν θεωρού-
νταν αδιανόητα.

Όσον αφορά τις επιδόσεις, σύμφωνα με 
την ΤτΕ αυτές του α΄ τριμήνου στην κατεύ-
θυνση της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων (NPLs) και των μη εξυπηρετούμενων 
πιστωτικών ανοιγμάτων –που περιλαμβάνουν 
και δάνεια σε ρύθμιση– (NPEs) δεν ήταν ικα-
νοποιητικές, παρά το γεγονός ότι οι τράπεζες 
προχώρησαν σε υψηλές διαγραφές. Διαγραφές 
που στο α΄ τρίμηνο αντιστοιχούν στο 60% των 
διαγραφών που θα πραγματοποιηθούν το 2017. 
Επιπλέον, στο ξεκίνημα του 2017 χάθηκε το 
«μαξιλάρι» που είχε δημιουργηθεί στο τέλος 

Φορτσάρουν οι τράπεζες για τα κόκκινα δάνεια
του 2016 από τις καλές επιδόσεις στη μείωση 
των κόκκινων δανείων που πέτυχαν κατά το β΄ 
εξάμηνο της περσινής χρονιάς.

Η ΤτΕ, λοιπόν, ζητά επιτάχυνση και απο-
φασιστικότερες κινήσεις στα δύσκολα μέτωπα, 
που είναι οι επιτυχείς ρυθμίσεις, δηλαδή η 
«θεραπεία» προβληματικών δανείων και η επι-
στροφή τους σε κανονικότητα, και οι εισπρά-
ξεις από ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων και 
πωλήσεις προβληματικών δανείων σε τρίτους.

Σύμφωνα με τα σχέδια, περίπου το 36% της 
μείωσης θα προέλθει από διαγραφές, ενώ το 
υπόλοιπο 64% από «θεραπεία» δανείων, ρευ-
στοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων και πω-
λήσεις κόκκινων δανείων σε τρίτους.

Η εικόνα του α΄ τριμήνου δεν ήταν ιδι-
αίτερα ικανοποιητική όχι μόνο για την ΤτΕ 
αλλά και για τα στελέχη της τραπεζικής αγο-
ράς, αποδίδεται ωστόσο στην αβεβαιότητα που 
επικράτησε σχετικά με την αξιολόγηση και 
στις καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του θε-
σμικού πλαισίου για την αντιμετώπιση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τη σχετική 
έκθεση της ΤτΕ, κατά το α΄ τρίμηνο οι τράπεζες 
«έπιασαν» τον στόχο μείωσης των NPEs (στο 
τέλος Μαρτίου διαμορφώθηκαν στα 103,9 δισ. 
ευρώ έναντι στόχου 105,2 δισ. ευρώ), ενώ απέ-
τυχαν στα NPLs (διαμορφώθηκαν στα 75,2 δισ. 
ευρώ έναντι στόχου 74,7 δισ. ευρώ).

Με εξαίρεση τα υπόλοιπα στον τομέα της 
καταναλωτικής πίστης, όπου οι τράπεζες ξεπέ-
ρασαν τον στόχο μείωσης των NPLs κατά 100 
εκατ. ευρώ, βρέθηκαν εκτός στόχων τόσο στα 
στεγαστικά (-400 εκατ. ευρώ) όσο και στα επι-
χειρηματικά δάνεια (-100 εκατ. ευρώ). Αλλά 
και στα NPEs η θετική επίδοση οφείλεται απο-
κλειστικά στα επιχειρηματικά δάνεια: αστόχη-
σαν τόσο στα στεγαστικά (απόκλιση 400 εκατ. 

ευρώ) όσο και στα καταναλωτικά (αστοχία 100 
εκατ. ευρώ).

Οι πιέσεις για την επίτευξη των στόχων θα 
ενταθούν από το φθινόπωρο, καθώς η ΤτΕ θε-
ωρεί εξαιρετικής κρισιμότητας την επίτευξη 
των στόχων του 2017 ενόψει του stress test που 
θα πραγματοποιηθεί το 2018 από την ΕΚΤ.

Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχουν 
αναλάβει οι διοικήσεις στις εποπτικές αρχές, 
πρέπει μέχρι το τέλος της φετινής χρονιάς τα 
NPEs να μειωθούν στα 98,2 δισ. ευρώ και τα 
NPLs στα 65,9 δισ. ευρώ.

Συνολικά το 2017 τα μη εξυπηρετούμενα 
δάνεια θα πρέπει να μειωθούν κατά 10 δισ. 
ευρώ, κάτι διόλου εύκολο, δεδομένης της επι-
δείνωσης της εικόνας στο ξεκίνημα του έτους. 
Οι τράπεζες θα πρέπει πάση θυσία να πιάσουν 
τους στόχους μείωσης των κόκκινων δανείων, 
καθώς σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύ-
ουν να μπουν σε περιπέτειες ενόψει του νέου 
stress test της ΕΚΤ.

Παράλληλα, σύμφωνα με στελέχη της αγο-
ράς, η ουσιαστική επιτάχυνση της αποπληρω-
μής των οφειλών του Δημοσίου προς ιδιώτες, 
που σήμερα φτάνουν τα 5 δισ. ευρώ, μπορεί 
να συμβάλει αποφασιστικά στην ομαλοποίηση 
των συνθηκών λειτουργίας πολλών επιχειρή-
σεων και στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών 
τους. Με δεδομένο ότι υπάρχει σαφής συσχέ-
τιση μεταξύ αποπληρωμής οφειλών Δημοσίου 
και μείωσης μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
οι τράπεζες σημειώνουν ότι αν υλοποιηθεί το 
σχέδιο για τη χορήγηση μεγαλύτερης δόσης, 
στο πλαίσιο της τρέχουσας αξιολόγησης, για 
την επιτάχυνση των αποπληρωμών των οφει-
λών του Δημοσίου, θα υπάρξει σημαντική θε-
τική επίδραση τόσο στην αντιμετώπιση των 
κόκκινων δανείων όσο και ευρύτερα στην οι-
κονομία.
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Ήταν 28 Ιουνίου του 2007, µεσηµέρι, στο τέλος 
ενός πρόωρου εποχικά αλλά ιδιαίτερα έντονου 
και πολυήµερου καύσωνα στην Αθήνα, όταν ξε-
κίνησε η µεγαλύτερη και δριµύτερη ιστορικά 

πυρκαγιά στον Εθνικό ∆ρυµό Πάρνηθας. Η φωτιά ξεκίνησε στα 
∆ερβενοχώρια Αττικής, για να εξαπλωθεί γρήγορα στα δυτικά του 
βουνού, περνώντας στον εθνικό δρυµό. Η πύρινη λαίλαπα διέ-
νυσε συνολικά περίπου 15 χιλιόµετρα, κατέκαψε δεκάδες χιλιά-
δες στρέµµατα και έσβησε αρκετές µέρες µετά, όταν οι πυροσβε-
στικές δυνάµεις εξαφάνισαν και τις τελευταίες αναζωπυρώσεις, 
αφήνοντας πίσω της µια ανείπωτη καταστροφή που συγκλόνισε 
ολόκληρη τη χώρα.

Η καταστροφή σε αριθµούς
Ο απολογισµός της µεγάλης πυρκαγιάς του 2007 στην Πάρνηθα 
αποτυπώνει τη διάσταση του προβλήµατος που προκλήθηκε, κυ-
ρίως σε περιβαλλοντικό επίπεδο:
• 48.744 στρέµµατα γης κάηκαν συνολικά στην περιοχή, εκ των 
οποίων περίπου 36.338 στρέµµατα αποτελούν τµήµα του Εθνι-
κού ∆ρυµού Πάρνηθας. Η δενδρώδης και θαµνώδης βλάστηση 
της περιοχής κάηκε ολοσχερώς, αφήνοντας ελάχιστες νησίδες 
πρασίνου.
• 27.200 στρέµµατα της καµένης αυτής έκτασης βρίσκονται εντός 
των ορίων της περιοχής Natura 2000 που βρίσκεται στην Πάρ-
νηθα (µε συνολική έκταση περίπου 149.000 στρέµµατα). Με 
άλλα λόγια, κάηκε περίπου το 18% της περιοχής Natura 2000 
στην Πάρνηθα.
• Το 62% του περίφηµου ελατοδάσους της Πάρνηθας (21.800 
στρέµµατα) ήταν µέσα στην περιοχή που τυλίχτηκε στις φλόγες 
και καταστράφηκε.
• Οι απώλειες στην πανίδα της περιοχής ήταν επίσης µεγάλες, 
καθώς αρκετά ζώα, όπως χελώνες, διάφορα είδη θηλαστικών, 
πτηνά και ερπετά, έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της πολυήµερης 
πυρκαγιάς.
• Αντίστοιχα, µεγάλες επιπτώσεις δέχτηκε και ο πληθυσµός των 
χαρακτηριστικών κόκκινων ελαφιών που συναντώνται στην περι-
οχή της Πάρνηθας. Ειδικότερα, υπολογίζεται πως περίπου 30-50 
κόκκινα ελάφια είτε κάηκαν είτε πέθαναν από ασφυξία κατά τη 
διάρκεια της πυρκαγιάς.

∆έκα χρόνια µετά
Την πυρκαγιά γρήγορα ακολούθησε ένα ισχυρό και επίµονο αί-
τηµα από την πλευρά των πολιτών για άµεση έναρξη της αποκατά-
στασης του οικοσυστήµατος της Πάρνηθας. Η ανταπόκριση όλων 
των αρµόδιων φορέων ήταν εξίσου άµεση, ενώ η κινητοποίηση 
µεγάλου αριθµού εταιρειών, οργανισµών, αλλά και χιλιάδων πολι-
τών που έσπευσαν να βοηθήσουν εθελοντικά τα επόµενα χρόνια 
ήταν κοµβικής σηµασίας, καθώς συνέβαλαν δραστικά στην απο-
τροπή µιας ακόµα µεγαλύτερης καταστροφής µε µακροχρόνιες 
συνέπειες για την Πάρνηθα, αλλά και για ολόκληρη την Αττική.

Η Πάρνηθα δεν είναι απλώς ένα βουνό του Λεκανοπεδίου. 
Αποτελεί τον πιο σηµαντικό πνεύµονα πρασίνου της Αττικής, 
αλλά και τον βασικότερο µηχανισµό µείωσης της θερµοκρασίας 
του αέρα που ρέει από τον Βορρά προς την Αθήνα. Επιπλέον, α-
ποτελεί ένα φυσικό µνηµείο και ένα απόθεµα διαφύλαξης µεσο-
γειακού ορεινού περιβάλλοντος που βρίσκεται δίπλα στην πρω-
τεύουσα, καθώς στην περιοχή έχουν καταγραφεί περίπου 1.116 
είδη φυτών, εκ των οποίων τέσσερα είναι ενδηµικά είδη που συ-
ναντώνται αποκλειστικά στην Πάρνηθα (Καµπανούλα του Κέλ-
σιου - Campanula Celsii Subsp. Parnesia, Αγριογαρύφαλλο Πάρνη-
θας - Silene Oligantha Subsp. Parnesia, Allium Brussalisii). Με άλλα 
λόγια, η Πάρνηθα είναι µια περιοχή υψηλής περιβαλλοντικής, 
αλλά και συµβολικής σηµασίας, που συνδέεται άρρηκτα µε τη 
ζωή στην πρωτεύουσα και δηµιουργεί από την αρχαιότητα συ-
ναισθηµατικούς δεσµούς µε την πόλη της Αθήνας και τους κατοί-
κους της, διασφαλίζοντας παράλληλα καλύτερες συνθήκες ζωής 
και περιβαλλοντική ισορροπία στον ευρύτερο αστικό ιστό.

Τα έργα
Με γνώµονα το ότι η λήθη φέρνει την αδιαφορία και την εγκα-
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ΠΑΡΝΗΘΑ: 

∆ΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ
Κατά µία τραγική συγκυρία, οι δύο πιο ολέθριες φυσικές 
καταστροφές της Αττικής είχαν επίκεντρο την Πάρνηθα. Το 1999 
ήταν ο φονικός σεισµός και το 2007 η πυρκαγιά που τύλιξε στις 
φλόγες της το 62% του περίφηµου ελατοδάσους της Πάρνηθας. 
∆έκα χρόνια µετά, ο εθνικός δρυµός εξακολουθεί να αναπνέει.

τάλειψη, ακριβώς δέκα χρόνια µετά από αυτή την καταστροφική 
πυρκαγιά που επηρέασε σηµαντικά το οικοσύστηµα της Πάρ-
νηθας και συγκλόνισε τους κατοίκους της Αθήνας, αλλά και ο-
λόκληρη την ελληνική κοινωνία, το WWF Ελλάς, σε συνεργα-
σία µε τον Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυµού Πάρνηθας, το 
∆ασαρχείο Πάρνηθας και τη ∆ιεύθυνση Αναδασώσεων Αττικής, 
πραγµατοποίησε συµβολικό οδοιπορικό στα σηµεία του εθνικού 
δρυµού που η πυρκαγιά έπληξε περισσότερο. Κεντρικός σκοπός 
αυτής της πρωτοβουλίας είναι να ενεργοποιήσει τη µνήµη φο-
ρέων και πολιτών ως προς το ανείπωτο µέγεθος εκείνης της κα-
ταστροφής και να αναλογιστούν τις συνέπειες που καλείται έως 
και σήµερα να αντιµετωπίσει το φυσικό περιβάλλον όχι µόνο της 
Πάρνηθας αλλά και ολόκληρου του Λεκανοπεδίου.

Μετά την πυρκαγιά εντατικοποιήθηκε η συνεργασία των αρ-
µόδιων φορέων, εθελοντών και οργανώσεων µε τη σύνταξη και 
εφαρµογή συγκεκριµένης µελέτης αντιπυρικής προστασίας, η 
οποία ανανεώνεται κάθε χρόνο. Η πραγµατοποίηση σχετικών 
έργων (π.χ. νέα πυροφυλάκια) και η προµήθεια σχετικού εξοπλι-
σµού (π.χ. πυροσβεστικά οχήµατα, φορητές δεξαµενές) συµβάλ-
λουν για την αποτροπή µια νέας µεγάλης πυρκαγιάς. Επιπλέον, 
µέσα στα τελευταία δέκα χρόνια σηµαντικά αντιπληµµυρικά και 
αντιδιαβρωτικά έργα πραγµατοποιήθηκαν, τα οποία, σε συνδυα-
σµό µε τις αναγκαίες αναδασωτικές εργασίες και την εγρήγορση 
χιλιάδων εθελοντών πολιτών, λειτούργησαν σαν δίχτυ προστα-
σίας της Πάρνηθας που επιτρέπει την οµαλή και σταδιακή επα-
ναφορά του µοναδικού αυτού οικοσυστήµατος στην πρότερή του 
κατάσταση. 

Αναλυτικότερα:
Αντιπληµµυρικά - αντιδιαβρωτικά έργα
• 1.913 χλµ. αντιδιαβρωτικών έργων υλοποιήθηκαν (κορµοδέ-
µατα - κλαδοπλέγµατα), αποτρέποντας την επιταχυνόµενη διά-
βρωση του εδάφους και βοηθώντας στη συγκράτηση του επιφα-
νειακού εδάφους, την αποφυγή πληµµυρών, τη συγκράτηση και 
διήθηση των νερών της βροχής και την προστασία των καµένων 
εκτάσεων από περαιτέρω υποβάθµιση.
• Αντίστοιχα, κατασκευάστηκαν αντιπληµµυρικά έργα, µε 43 
λιθοπλήρωτα συρµατοκιβώτια (σαρζανέτ) και 5.960 ξυλοφράγ-
µατα.
• Το συνολικό κόστος των αντιδιαβρωτικών έργων ανήλθε στα 
περίπου 10 εκατ. ευρώ.

Αναδασώσεις
• Μέχρι στιγµής, σε µια συνολική επιφάνεια 4.567 στρεµµά-
των έχουν αναδασωθεί 196.654 φυτάρια κεφαλληνιακής ελά-
της, 193.000 φυτάρια µαύρης πεύκης και 800 φυτάρια χνοώδους 

δρυός, σε συνέχεια της ανακατασκευής και λειτουργίας του ∆α-
σικού Φυτωρίου Πάρνηθας, στοχεύοντας στην επαναφορά του 
ελατοδάσους που κάηκε.
• Το συνολικό κόστος των αναδασωτικών αυτών επεµβάσεων και 
των εργασιών φυτωρίου απαίτησε τη δαπάνη περίπου 4 εκατ. 
ευρώ.
• 21 εργολαβικές εργασίες, κατόπιν διαγωνιστικών διαδικασιών, 
ανατέθηκαν και υλοποιήθηκαν, από το 2007 έως και σήµερα, µε 
στόχο την αµεσότερη αποκατάσταση του οικοσυστήµατος της 
περιοχής.
• Αυτή τη στιγµή 180.000 επιπλέον φυτά βρίσκονται στο ∆ασικό 
Φυτώριο Πάρνηθας και περιµένουν να αναδασωθούν µέσα στο 
επόµενο διάστηµα.

Εθελοντές - εθελοντικές δράσεις
• Ο ρόλος των εθελοντών στην αποκατάσταση του φυσικού οικο-
συστήµατος της Πάρνηθας ήταν και παραµένει κοµβικής σηµα-
σίας, καθώς χωρίς αυτούς πολλά απ’ όσα επιτεύχθηκαν τα τελευ-
ταία δέκα χρόνια δεν θα ήταν δυνατά. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 
παραπάνω από 2.500 εθελοντές εγγράφηκαν µέσω της ηλεκτρο-
νικής πλατφόρµας http://parnitha.wwf.gr, δηλώνοντας συµµε-
τοχή στις αναδασωτικές εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν τα 
προηγούµενα χρόνια.
• 16.101 φυτάρια κεφαλληνιακής ελάτης αναδασώθηκαν από 
χέρια εθελοντών.
• 13 εθελοντικές αναδασωτικές δράσεις πραγµατοποιήθηκαν συ-
νολικά, σε συνεργασία µε τρίτους φορείς (εταιρείες, συλλόγους, 
οργανισµούς).

Ντοκιµαντέρ WWF «Πάρνηθα: 10 χρόνια µετά»
Με αφορµή τη συµπλήρωση δέκα χρόνων από τη µεγάλη πυρ-
καγιά στην Πάρνηθα που συγκλόνισε ολόκληρη την ελληνική 
κοινωνία, το WWF δηµιούργησε ένα µικρής διάρκειας ντοκιµα-
ντέρ µε τίτλο «Πάρνηθα: 10 χρόνια µετά», θέλοντας να επαναφέ-
ρει στην επιφάνεια όλα όσα συνέβησαν, αλλά κυρίως την άγνω-
στη και διαρκή µάχη αναγέννησης της Πάρνηθας που δίνεται 
καθηµερινά εδώ και τόσα χρόνια. Αναµνήσεις από την πυρκαγιά 
του 2007, συγκλονιστικές προσωπικές αφηγήσεις για εκείνες τις 
µέρες αλλά και το σήµερα, αισιοδοξία για ένα καλύτερο αύριο, 
άνθρωποι που πεισµατικά επιµένουν να προστατεύουν το βουνό 
καθηµερινά. Όλα αυτά συνθέτουν την «άγνωστη» Πάρνηθα του 
σήµερα, δέκα χρόνια µετά την καταστροφή. Μια Πάρνηθα που 
αναγεννάται από τις στάχτες της, µε τους ανθρώπους που την α-
γαπάνε στο πλευρό της.
Το ντοκιµαντέρ «Πάρνηθα: 10 χρόνια µετά» είναι διαθέσιµο 
στο www.wwf.gr/parnitha.
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πολιτική

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

Μπορεί να έχουμε τα προβλήματά μας, αλλά το 
καλοκαίρι μπήκε για τα καλά, τα μπάνια του λαού 
ξεκίνησαν και, όπως πάντα συμβαίνει, αίφνης όλα 
δείχνουν καλύτερα.

Εντάξει, πώς κάνετε έτσι, μέχρι πριν από δύο εβδομά-
δες είχαμε βροχές και καταιγίδες.

Μην απελπίζεστε, απλώς ψάξτε για την κατάλληλη 
προσφορά.

Την κατάλληλη προσφορά έψαξε, ταλαιπωρώντας 
όλους τους υπόλοιπους και βάζοντας σε κίνδυνο τη δη-
μόσια υγεία, και η ΠΟΕ-ΟΤΑ για τους συμβασιούχους 
που εργάζονται στην αποκομιδή των σκουπιδιών.
ΠΟΕ-ΟΤΑ ΣΑΣ ΨΑΧΝΟΥΝΕ.

Τελικά βρέθηκαν και έγινε συνάντηση με τον πρω-
θυπουργό.

Πάλι καλά που δεν τον κράτησε, να λέμε οι υπόλοιποι.

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ πήρε κάποια από αυτά που ζήτησε.

Καθόλου, απ’ ό,τι φαίνεται. Όπως και αυτό:

Όχι μόνο του κάθε κ. Σκουρλέτη αλλά και όλων των 
προηγούμενων.
Εξίσου παράλογο με τα παραπάνω είναι κι αυτό:

Σε κάθε περίπτωση, η ΠΟΕ-ΟΤΑ, παρ’ ότι δεν ικα-
νοποιήθηκε απόλυτα, αποφάσισε να σταματήσει την 
απεργία και να αναζητήσει άλλες μορφές κινητοποιή-
σεων, ευχαριστώντας παράλληλα τους πολίτες για τη 
συμπαράστασή τους.
Για να τα λέμε όλα,

Αυτές ήταν εποχές, μονιμοποιούσες 250.000 συμβα-
σιούχους με κίνηση-ματ και έλυνες με τη μία όλα τα 
προβλήματα. Των συμβασιούχων και του πολιτικού 
κόστους, στέλνοντας τον λογαριασμό στους πολίτες. 
Κιμπάρικα.
Σε άλλα σημαντικά νέα της εβδομάδας που πέρασε,

Ε, τα ’θελαν κι αυτοί, δικαίως λοιπόν τα άκουσαν. Και 
μάλιστα ποιητικά.

Ας ξεπεράσουμε το γεγονός πως ζητά να νομοθετηθεί 
η φοροδιαφυγή ως ιδιώνυμο αδίκημα ο άνθρωπος 
που κατά δήλωσή του ως δήμαρχος Σφακίων τηρού-
σε «διπλό ταμείο. Ένα άσπρο και ένα μαύρο».
Ας μείνουμε στη στιγμή που ο αγλαός Πολάκης 
συνειδητοποίησε πως δεν υπάρχει χώρος σε αυτή την 
κυβέρνηση και σε αυτό το κόμμα για άλλον ποιητή.
Διάλειμμα για μια τζούρα από ποιητή Κουράκη: «Εγώ 
σκυφτός –καθώς μπρούμυτα– δαχτυλοαφώ το σώμα 
της στη μαύρη κάμαρη. Λευκό μπαστούνι ο φαλλός 
μου χτυπάει την πόρτα του αμετάκλητου».
Συνεπώς, ο υπουργός επέστρεψε στο μοναδικό 
προσωπικό του μοτίβο, που έχει αφήσει ανάγλυφο το 
αποτύπωμά του στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Όπως και να ’χει,

Μια μικρή λεπτομέρεια είναι πως ο HellasSat3, με τον 
οποίο κατακτήσαμε το Διάστημα, θα αντικαταστήσει 
τον HellasSat2, τον οποίο είχαμε στείλει στο Διάστημα 
το 2003, ενώ η κατασκευή του ξεκίνησε πριν από 
35 μήνες, πριν δηλαδή αναλάβει η κυβέρνηση που 
κατέκτησε το Διάστημα. Αλλά δεν θα αφήσουμε αυτή τη 
μικρή λεπτομέρεια να μας χαλάσει την ιστορία.
Ωστόσο, υπήρξαν αστοχίες στη διοργάνωση του event.

Μπα, δεν ευκαιρούσε τελικά, είχε άλλες δουλειές.

Σε άλλα νέα,

Πέρα από αυτό, υπάρχουν και λόγοι που άπτονται της 
εξωτερικής πολιτικής.

Σε έναν άλλο, μα τόσο κοντινό μας, κόσμο η ΠΟΣΠΕΡΤ 
ανακοίνωσε πως τη Δευτέρα θα γίνουν τα αποκα-
λυπτήρια του μνημείου «Μνήμες και χρέος» στον 
προαύλιο χώρο του Ραδιομεγάρου της ΕΡΤ, σε μνήμη 
του αγώνα των εργαζομένων της ΕΡΤ μετά το «μαύρο» 
από την κυβέρνηση Σαμαρά. «Χρέος όλων μας είναι 
να θυμόμαστε τους αγώνες για τα ιδανικά τους και την 
αιτία που έγιναν και να τιμούμε όλους αυτούς που τα 
έδωσαν όλα γι’ αυτόν τον αγώνα, ορισμένοι ακόμα και 
τη ζωή τους», όπως τονίζεται στην ανακοίνωση.
Και η γραφικότητα μόλις άγγιξε νέα ύψη.

Σε κάθε περίπτωση,

Μετά και από αυτό,
ΕΠΑΓΡΥΠΝΕΙΤΕ!
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Με δυναμικότητα 175 κλινών συνολικά, εκ 
των οποίων οι 47 για λιλιπούτειους ασθενείς, 
η Ευρωκλινική αποκτά πρώτη πανευρωπαϊκά 
την πιστοποίηση του «φιλικού στους ασθενείς 
νοσοκομείου».

 ΑΛΕΞΊΑ ΣΒΏΛΟΥ-ΝΑΝΟΥ

Σ
ε έναν κόσμο σίγουρα όχι αγγελικά πλασμέ-
νο είναι μεγάλη ανακούφιση για τους γονείς 
να ξέρουν πως υπάρχει τουλάχιστον ένα νο-
σοκομείο αγγελικά πλασμένο για τα παιδιά 
τους και ταυτόχρονα φιλικό, ακόμη και στην 
πολύπαθη τσέπη τους. Αποκτώντας πρώτη 
πανευρωπαϊκά και στην Ελλάδα την πιστο-

ποίηση της TUV για την εξατομικευμένη παροχή φροντίδας, η 
Ευρωκλινική καθίσταται «νοσοκομείο φιλικό για τους ασθενείς» 

και βάζει τα παιδιά στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της, δη-
μιουργώντας το ιδανικό νοσοκομειακό περιβάλλον για λιλιπού-
τειους. Με δυναμικότητα 47 κλινών και 100% πληρότητα τους 
χειμερινούς μήνες, με προσέλευση 50 παιδιών καθημερινά στα 
επείγοντα περιστατικά και άλλων 50 στα εξωτερικά ιατρεία, με 
εξειδικευμένους γιατρούς για την πραγματοποίηση 17 ειδών λα-
παροσκοπικών επεμβάσεων σε μικρούς ασθενείς και με κόστος 
νοσηλείας που, όταν δεν καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ, διαμορφώ-
νεται ενδεικτικά στα 190 ευρώ την ημέρα, η Ευρωκλινική Παί-

δων είναι σε όλα τα επίπεδα patient friendly. Και την καθιστούν 
ακόμα πιο φιλική στα πιτσιρίκια τα διαδραστικά παιχνίδια, που 
κοσμούν τοίχους και δάπεδα, όπως το κουτσό και τα tablets που 
δίνονται στους μικρούς ασθενείς για δημιουργική απασχόληση. 
Στη νέα Ευρωκλινική Παίδων, κοντά στη στάση μετρό «Αμπελό-
κηποι», τα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων συνδέθηκαν με τον 
οργανισμό Make a Wish, με το νοσοκομείο να υιοθετεί την ευχή 
ενός 10χρονου αγοριού να γνωρίσει από κοντά το ίνδαλμά του, 
τον διάσημο ποδοσφαιριστή Μέσι.

ΑΦΟΣΙΩΜΈΝΗ ΣΤΗ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ  
Η ΈΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ

Μ
ε τον καύσωνα και τα βουνά από 
σκουπίδια να πνίγουν το Λεκανοπέδιο 
και να δημιουργούν αποπνικτικές 
συνθήκες στην ατμόσφαιρα, 

ακολουθήστε τις συμβουλές των ειδικών για να μην 
κινδυνέψει η υγεία σας. Τα άτομα ηλικίας άνω των 
65 ετών, όσοι πάσχουν από χρόνια νοσήματα, όπως 
καρδιοπάθειες, νεφροπάθειες, πνευμονοπάθειες, 
ηπατοπάθειες, σακχαρώδη διαβήτη, καθώς και τα 
βρέφη και τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στις 
υψηλές θερμοκρασίες. Όσοι παίρνουν φάρμακα για 
χρόνια νοσήματα, όπως διουρητικά, αντιχολινεργικά, 
ψυχοφάρμακα, ορμονικά (συμπεριλαμβανομένης 
της ινσουλίνης και των αντιδιαβητικών δισκίων), 
πρέπει να συμβουλεύονται τον γιατρό τους για την 
τροποποίηση της δοσολογίας. Επίσης συνιστάται: 
Αποφυγή έκθεσης στο ηλιακό φως. Αναζήτηση 
σκιερών και δροσερών σημείων. Προτίμηση στα 
ανοιχτόχρωμα και ελαφριά ρούχα. Αποφυγή βαριάς 
σωματικής εργασίας, ιδιαίτερα σε μέρη όπου 
συνυπάρχουν υψηλή θερμοκρασία και υγρασία, 
καθώς και κάτω από τον ήλιο. Στη διατροφή 
αποφεύγουμε το αλκοόλ, προσλαμβάνουμε άφθονο 
νερό και ακολουθούμε ολιγοθερμιδική δίαιτα, που 
περιλαμβάνει κυρίως λαχανικά και φρούτα. Ντύνουμε 
τα βρέφη και τα παιδιά όσο πιο ελαφριά γίνεται και τα 
κάνουμε τακτικά ντους.

ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΊΑ  
ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΕΊΤΕ…

Την αγωνία της για την πρόσβαση των καρκινοπαθών 
στα αντινεοπλασματικά φάρμακα εκφράζει 
η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ), 

επισημαίνοντας πως θύματα των δημοσιονομικών 
κριτηρίων που εφαρμόζονται στην υγεία θα είναι για 
άλλη μια φορά οι ασθενείς με καρκίνο. Συγκεκριμένα, ο 
νέος νόμος στο άρθρο 89 εισάγει καθαρά δημοσιονομικά 
κριτήρια περιορισμού της φαρμακευτικής δαπάνης, με 
συνέπεια να καθίστανται απαγορευτικά για τους Έλληνες 
ασθενείς τα νέα αντινεοπλασματικά φάρμακα τα οποία 
πρόκειται να εγκριθούν από τις ευρωπαϊκές αρχές.

ΑΓΏΝΊΑ ΤΏΝ ΑΣΘΕΝΏΝ ΓΊΑ 
ΤΑ ΑΝΤΊΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΊΚΑ 
ΦΑΡΜΑΚΑ

Μετά τις καταιγιστικές εξελίξεις στη θεραπεία του 
μελανώματος και του μεταστατικού μελανώματος 
οι ανοσοθεραπείες βάζουν στο στόχαστρο και 

άλλες μορφές δερματικού καρκίνου, όπως είναι το 
ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα. Η Sanofi και η Regeneron 
Pharmaceuticals ανακοίνωσαν στο συνέδριο ASCO 
τα πρώτα θετικά προκαταρκτικά αποτελέσματα για την 
ερευνητική ανοσοθεραπεία REGN2810 που δοκιμάζεται 
στους ασθενείς με ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα δέρματος.

ΠΕΊΡΑΜΑΤΊΚΗ 
ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΊΑ ΓΊΑ ΤΟΝ 
ΚΑΡΚΊΝΟ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η φαρμακευτική 
εταιρεία Novartis Hellas απέσπασε χρυσή διάκριση 
για το υψηλότατο αίσθημα εταιρικής υπευθυνότητας, 

σύμφωνα με τον Εθνικό Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης 
(CR INDEX). Η εταιρεία βραβεύτηκε από το Ινστιτούτο 
Εταιρικής Ευθύνης για τη συνεπή δραστηριότητά της σε 
δύο βασικούς τομείς, τη διεύρυνση της πρόσβασης στην 
υγεία και την υπεύθυνη επιχειρηματική δραστηριότητα, με 
την έμπρακτη υποστήριξή της προς την τοπική κοινωνία. 
Μέσα στο 2016 η εταιρεία υλοποίησε περισσότερες από 
100 κλινικές μελέτες, 3 κοινωνικά προγράμματα πρόληψης 
και δωρεάν εξετάσεων, 5 εκστρατείες ευαισθητοποίησης 
του κοινού για χρόνια νοσήματα και για τα δικαιώματα των 
ασθενών σε συνεργασία με επιστημονικές εταιρείες και 
ενώσεις ασθενών, καθώς και προγράμματα υποστήριξης 
ασθενών για σοβαρές ασθένειες. Παράλληλα, κάθε 
χρόνο η εταιρεία αφιερώνει την ημέρα ίδρυσής της στους 
συνανθρώπους μας που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη 
φροντίδας, διοργανώνοντας την Ημέρα Εθελοντικής 
Κοινωνικής Προσφοράς των εργαζομένων της, οι οποίοι 
αποτελούν τους βασικότερους πρεσβευτές των αξιών της 
Novartis Hellas. Η εταιρική υπευθυνότητα είναι για τη 
Novartis Hellas αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρησιακής 
στρατηγικής της και στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται 
δωρεές φαρμάκων, προγράμματα πρώιμης πρόσβασης 
ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες, καθώς και υποστήριξη 
35 συλλόγων ασθενών.

ΧΡΥΣΗ ΔΊΑΚΡΊΣΗ,  
ΓΊΑ ΥΨΗΛΗ  
ΚΟΊΝΏΝΊΚΗ ΕΥΑΊΣΘΗΣΊΑ

Πιστή στη στρατηγική της να στηρίζει τα αγροτικά 
ιατρεία των μικρών νησιών του Αιγαίου και 
να καλύπτει ιατρικές ανάγκες του τοπικού 

πληθυσμού, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία DEMO 
συμμετείχε ως χορηγός στον 23ο Διάπλου της Ομάδας 
Αιγαίου, προσφέροντας ιατρικό εξοπλισμό, σκευάσματα 
και αναλώσιμα στο Αγροτικό Ιατρείο των ακριτικών 
Φούρνων. Και πέρυσι η εταιρεία είχε δωρίσει στην 
Ομάδα Αιγαίου ένα δερματοσκόπιο για τις εξετάσεις 
που πραγματοποίησαν οι γιατροί στα νησιά που 
επισκέφθηκαν, ενώ ιατρικό εξοπλισμό, μηχανήματα 
και αναλώσιμα είχε στείλει η DEMO απευθείας στο νησί 
Μαράθι.

ΑΡΏΓΟΣ ΤΏΝ ΊΑΤΡΕΊΏΝ ΤΏΝ 
ΜΊΚΡΏΝ ΝΗΣΊΏΝ ΤΟΥ ΑΊΓΑΊΟΥ

Μ
ε μια δεύτερης γραμμής θεραπεία ενισχύεται το οπλοστάσιο ενάντια 
στον ηπατικό καρκίνο. Με την έγκριση της Επιτροπής Φαρμάκων για 
Ανθρώπινη Χρήση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων το rego-
rafenib καθίσταται η δεύτερη ελπίδα των ασθενών με ηπατοκυτταρικό 

καρκίνωμα οι οποίοι έχουν προηγουμένως υποβληθεί σε θεραπεία με sorafenib. 

Το αντικαρκινικό φάρμακο της Bayer ήδη έχει εγκριθεί σε περισσότερες από 90 
χώρες παγκοσμίως για τη θεραπεία του μεταστατικού ορθοκολικού καρκίνου, 
συμπεριλαμβανομένων των χωρών της Ε.Ε., και σε περισσότερες από 80 χώρες 
παγκοσμίως για τη θεραπεία των μεταστατικών γαστρεντερικών στρωματικών 
όγκων.

ΝΕΑ ΘΕΡΑΠΕΊΑ 
ΓΊΑ ΤΟΝ ΗΠΑΤΊΚΟ 
ΚΑΡΚΊΝΟ
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Ο
ι ειδικές µαθησιακές δυσκολίες αναφέ-
ρονται σε µια ανοµοιογενή οµάδα δι-
αταραχών. Γεγονός που σηµαίνει ότι 
κάθε παιδί µε δυσλεξία είναι µοναδικό 
και έχει τα δικά του µοναδικά χαρακτη-
ριστικά. Η συχνότητα εµφάνισης και η 

ένταση των συµπτωµάτων διαφέρουν από άτοµο σε άτοµο. 
Ωστόσο, υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που απαντώ-
νται σε µικρό ή µεγάλο βαθµό στα περισσότερα παιδιά µε 
µαθησιακές δυσκολίες. Τα γενικά αυτά χαρακτηριστικά 
θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τη δηµιουργία ενός 
αποτελεσµατικού προγράµµατος παρέµβασης. Στη συνέ-
χεια παρατίθενται τα χαρακτηριστικά των µαθητών µε µα-
θησιακά προβλήµατα, όπως έχουν καταγραφεί ερευνη-
τικά.

Οι δυσκολίες οπτικής και ακουστικής αντίληψης είναι 
πολύ συχνό χαρακτηριστικό των παιδιών µε µαθησιακές 
δυσκολίες. Οι κυριότερες περιοχές της οπτικής αντίληψης 
στις οποίες εµφανίζονται προβλήµατα είναι: η αντίληψη 
σχέσεων του χώρου, η οπτική διάκριση, η οπτική µνήµη 
και η οπτική ακολουθία. Οι δυσκολίες στην ακουστική ε-
πεξεργασία αφορούν την ακουστική µνήµη και την ακου-
στική ακολουθία. Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα παιδιά µε 
µαθησιακές δυσκολίες δεν αντιµετωπίζουν προβλήµατα 

όρασης και ακοής, απλώς επεξεργάζονται διαφορετικά τα 
οπτικά και ακουστικά ερεθίσµατα.

Οι µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν 
σηµαντικά ελλείµµατα και δυσκολίες στη φωνολογική ε-
πίγνωση ή ενηµερότητα. Στην ικανότητα δηλαδή του παι-
διού να αναγνωρίζει και να χειρίζεται µε συνειδητό τρόπο 
τα φωνολογικά στοιχεία της γλώσσας.

Σηµαντικές δυσκολίες παρατηρούνται και στον τοµέα 
της µνήµης. ∆υσκολίες παρατηρούνται στη βραχύχρονη, 
στη µακρόχρονη και στην εργασιακή µνήµη. Οι δυσκολίες 
αυτές σχετίζονται µε την ορθογραφία, την ανάγνωση και 
τα γλωσσικά προβλήµατα.

Οι µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν ε-
πίσης έντονα προβλήµατα προσοχής και συγκέντρωσης. 
Η αργή επεξεργασία των πληροφοριών και η έλλειψη κι-
νήτρων και στρατηγικών είναι οι αιτιακοί παράγοντες των 
προβληµάτων συγκέντρωσης και προσοχής.

Σηµαντική είναι και η δυσκολία των µαθητών µε δυ-
σλεξία να αυτορρυθµίσουν τη µαθησιακή συµπεριφορά 
τους έτσι ώστε να πετύχουν ακαδηµαϊκά. Η δυσκολία αυ-
τορρύθµισης δεν επιτρέπει στους µαθητές µε µαθησιακές 
δυσκολίες να µάθουν ανεξάρτητα και µε ενεργό τρόπο.

Οι έρευνες στον χώρο των µαθησιακών δυσκολιών έ-
δειξαν ότι οι µαθητές µε αυτές τις δυσκολίες αντιµετωπί-

ζουν σηµαντικά µεταγνωστικά ελλείµµατα που τους κρα-
τούν µακριά από τη σχολική επιτυχία. Οι βασικές ελλεί-
ψεις εντοπίζονται στην αναγνώριση των απαιτήσεων του 
έργου, στην επιλογή κατάλληλων στρατηγικών και στην 
ορθή εφαρµογή τους, στην ενεργή παρακολούθηση της ε-
πίδοσής τους, στον διορθωτικό έλεγχο και στην αξιολό-
γηση των αποτελεσµάτων.

Τα παιδιά µε δυσλεξία δεν αναπτύσσουν ισχυρά κίνη-
τρα, κυρίως εσωτερικά, υιοθετούν παθητικές µορφές µά-
θησης και εκδηλώνουν σηµαντικά προβλήµατα συµπερι-
φοράς, από την επιθετικότητα έως την εσωστρέφεια και 
την απάθεια.

Τέλος, τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες αντιµετωπί-
ζουν σηµαντικά περισσότερα αρνητικά συναισθήµατα σε 
σχέση µε τους συνοµηλίκους τους. Τα συναισθήµατα αυτά 
εµποδίζουν τα συγκεκριµένα παιδιά να συµµετάσχουν στη 
µαθησιακή διαδικασία, να δοµήσουν υγιείς σχέσεις µε τους 
συνοµηλίκους τους και να προσπαθήσουν περισσότερο.

*Ο Φώτης Παπαναστασίου είναι ειδικός παιδαγωγός - συγγραφέας, 
MSc Σχολική Ψυχολογία. www.eidikospaidagogos.gr
Το κείµενο αποτελεί απόδοση από το βιβλίο του Φώτη Παπαναστα-
σίου «Μαθησιακές Ευκολίες – Πρόγραµµα Υποστήριξης και Παρέµ-
βασης στις Ειδικές Μαθησιακές ∆υσκολίες» (εκδόσεις Πεδίο).

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΕ ∆ΥΣΛΕΞΙΑ

 ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ*

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν
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συνέντευξη

Ο 
F1 in Schools είναι ο µεγαλύτερος διαγωνισµός τεχνο-
λογίας στον κόσµο και ένα από τα πιο ολοκληρωµένα 
εκπαιδευτικά προγράµµατα για νέους 15-18 ετών (STEM 
- Science, Technology, Engineering and Mathematics, 
δηλαδή για τα πεδία που αναφέρονται στις Φυσικές ε-
πιστήµες, την Τεχνολογία, την Επιστήµη των Μηχανι-

κών και τα Μαθηµατικά). 
Η οµάδα NewGen Tachytis θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 

παγκόσµιο τελικό του 2017 τον Σεπτέµβριο στην Κουάλα Λουµπούρ 
της Μαλαισίας και το συγκλονιστικό για όλους τους συντελεστές της 
οµάδας ταξίδι εν όψει Μαλαισίας έχει ήδη αρχίσει.

Η NewGen Tachytis προέκυψε από τη συνεργασία δύο σχολείων, 
του δηµόσιου Γενικού Λυκείου Φιλοθέης και της Ερασµείου Ελληνο-
γερµανικής Σχολής. Η οµάδα του Γενικού Λυκείου Φιλοθέης είναι η 
πρώτη του εθνικού πρωταθλήµατος και η οµάδα της Ερασµείου Ελ-
ληνογερµανικής είναι η τρίτη της γενικής κατάταξης.

Οι µαθητές κάτω από αυστηρές προδιαγραφές αναζητούν τη βέλ-
τιστη τεχνολογική λύση έτσι ώστε να δηµιουργήσουν µία µικρογρα-
φία αυτοκινήτου Formula 1 µε τις καλύτερες δυνατές επιδόσεις, το 
οποίο κινούµενο µε τη βοήθεια πεπιεσµένου διοξειδίου του άνθρακα 
καλείται να τρέξει σε πίστα ταχύτητος, διανύοντας περίπου 25 µέτρα.

Παράλληλα, οι µαθητές αξιολογούνται στη δηµιουργία portfolio σχε-
διαστικού, µηχανολογικού και επιχειρησιακού, στο πλάνο marketing 
που υλοποιούν, σε προφορική παρουσίαση, στην κατασκευή ιστοσε-
λίδας, στη διαχείριση της παρουσίασης της όλης τους προσπάθειας 
αλλά και της ιδέας του διαγωνισµού F1, στα µέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης, για το εκθεσιακό τους περίπτερο το οποίο στήνεται κατά τη δι-
άρκεια των αγώνων και για την εξεύρεση χορηγών.

Οι µαθητές αποκτούν γνώσεις Καινοτοµίας & Επιχειρηµατικό-
τητας, Marketing, σχεδιασµού και υλοποίησης business plan, αντί-
ληψη της έννοιας της χορηγίας. Μαθαίνουν να συνεργάζονται και να 
δουλεύουν οµαδικά τηρώντας χρονοδιαγράµµατα στα πρότυπα των 
επαγγελµατικών οµάδων της Formula 1, αναπτύσσοντας ικανότητες 
επικοινωνίας µεταξύ τους.

Στον διαγωνισµό αυτόν οι µαθητές δουλεύουν σε οµάδες των 6-8 
µελών, µε καθορισµένες αρµοδιότητες και ρόλους ο καθένας. Με 
αυτόν τον τρόπο ενθαρρύνονται οι µαθητές στην ενεργητική µάθηση, 
στη συνεργασία µεταξύ τους, µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα και µε φορείς 
από τον επιχειρηµατικό χώρο.

 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

F1 in Schools 
Με στόχο 
το αδύνατο 

«Τρεις είναι οι λέξεις-κλειδιά: αφοσίωση, υπο-
µονή και δουλειά»
Τα µέλη της NewGen Tachytis µας µιλούν για τον διαγωνισµό, τις προ-
κλήσεις που αντιµετώπισαν και τον παγκόσµιο τελικό της Μαλαισίας. 

Έχοντας ήδη συµµετάσχει στον πανελλήνιο διαγωνισµό, ποια είναι τα 
οφέλη που έχετε αποκοµίσει;
Κυριακή Πεσλή (αρχηγός): Είναι ένας διαγωνισµός που αναπτύσσει 
προσωπικότητες, προάγει καινοτόµες ιδέες, βγάζει τα όνειρα αληθινά. 
Έχουµε ήδη πάρει µια µικρή γεύση του αυριανού κόσµου και έχουµε 
αποκτήσει κάποια εφόδια για να τον αντιµετωπίσουµε καλύτερα.

Με τον όγκο των µαθηµάτων του σχολείου και τις ώρες προετοιµα-
σίας για τον διαγωνισµό, σας µένει καθόλου ελεύθερος χρόνος;
Βασίλης Ζαχαρόπουλος (σχεδίαση αυτοκινήτου): Η αλήθεια είναι ότι α-
παιτούνται πολλές ώρες προετοιµασίας. Είναι πολύ γλυκιά όµως η ευχα-
ρίστηση της αφιέρωσης χρόνου σε κάτι το οποίο σε εξελίσσει καθώς δι-
ασκεδάζεις και µαθαίνεις. Φέτος απλώς δεν έχει καλοκαιρινές διακοπές.

Πώς νιώθετε που η οµάδα σας αποτελεί πρότυπο µίµησης των νέων;
Χρήστος Γκάγκας (κατασκευή αυτοκινήτου): Το να κατορθώσεις ένα 
τόσο σπουδαίο επίτευγµα σε µια τόσο νεαρή ηλικία σίγουρα σε γεµίζει 
µε αίσθηµα υπερηφάνειας για τον εαυτό σου.

Τι σας οδήγησε σε αυτές τις πρωτιές και ποιο είναι το πλέον δυνατό 
σας σηµείο;
Κώστας Αθανασίου (εκθεσιακό περίπτερο): Τρεις είναι οι λέξεις-κλει-
διά στην επίτευξη όσων ονειρεύεσαι: αφοσίωση, υποµονή και δουλειά. 
Η διαφορετικότητα σε ικανότητες και στον τρόπο σκέψης του κάθε µέ-
λους, παράλληλα µε την οµαδικότητα, είναι το δυνατό σηµείο της οµάδας.

Τι κάνει το αυτοκίνητό σας τόσο ξεχωριστό;
Ανδρέας Θανασούλας (βοηθός σχεδίασης και κατασκευής αυτοκινή-
του): Το αυτοκίνητό µας είναι ξεχωριστό διότι έχει πολλές καινοτοµίες 
αεροδυναµικής και υλικών.

Ποιο είναι το δυσκολότερο κοµµάτι, κατά τη γνώµη σας;
Γιώργος Μολφετάς (υπεύθυνος Marketing): ∆εν υπάρχει εύκολο κοµ-
µάτι. Όλα θέλουν σωστό προγραµµατισµό, ενέργειες, χρόνο. Αυτή τη 

στιγµή ένα δύσκολο κοµµάτι που µας απασχολεί είναι η εύρεση χορη-
γών, γιατί τα έξοδα είναι µεγάλα. Όπως ξέρετε, η έρευνα απαιτεί χρή-
µατα. Πολυδάπανη είναι και η κατασκευή και η µεταφορά του εκθεσιακού 
περιπτέρου. Σας ανέφερα το θέµα της έρευνας γιατί η οµάδα µας στους 
εθνικούς τελικούς απέσπασε το βραβείο «Έρευνας και Ανάπτυξης». Έ-
χουµε ακόµη ιδέες που θέλουµε να κατασκευάσουµε, να δοκιµάσουµε 
και να υιοθετήσουµε, αν δουλέψουν. Για παράδειγµα, για το πώς πρέ-
πει να είναι το τελικό αεροδυναµικό σχήµα του αυτοκινήτου, για την ευ-
στάθειά του, για τη σωστή διαχείριση του µήκους µε το βάρος του κ.λπ. 
Όλα αυτά απαιτούν δοκιµές νέων υλικών, νέων σχηµάτων, άρα χρήµατα.

Έχετε προβλήµατα στη συνεργασία σας;
∆ιονύσης Βούλγαρης (υπεύθυνος Μέσων Κοινωνικής ∆ικτύωσης): 
Η φιλία που έχουµε αναπτύξει µεταξύ µας µας βοηθάει στο να ξεπερ-
νάµε δύσκολες καταστάσεις.

Η περσινή παγκόσµια πρωταθλήτρια οµάδα ήταν η Infinite από τη 
Θεσσαλονίκη. Ποιος είναι ο δικός σας στόχος;
Βασίλης Μεσηµέρης (σχεδιαστής Γραφικών): Η περσινή παγκόσµια 
πρωταθλήτρια στόχευε το απίθανο, εµείς στοχεύουµε το αδύνατο. Στό-
χος µας είναι: to repeat it.

Γιατί κρίνονται αναγκαίοι οι χορηγοί;

Κυριακή Πεσλή (αρχηγός): Η συµµετοχή έχει προϋπολογι-
σµένο κόστος 30.000 ευρώ. Χωρίς την υποστήριξη από χορη-
γούς είναι αδύνατο το ταξίδι µας. Σκεφτείτε ότι προσπαθούν 
να πάνε παιδιά που καινοτοµούν, ονειρεύονται, τολµούν, ελ-
πίζουν. Άριστοι µαθητές που παραδειγµατίζουν τους υπόλοι-
πους, που δίνουν ελπίδα στο να ονειρεύονται οι συνοµήλικοί 
τους ανά την Ελλάδα. Οποιαδήποτε χρηµατική βοήθεια είναι 
ένα ακόµη βήµα προς το παγκόσµιο πρωτάθληµα και ευχα-
ριστούµε όλους όσοι µας βοηθήσουν. Μπορούν να επικοινω-
νήσουν µε τον διευθυντή του δηµόσιου Λυκείου Φιλοθέης στο 
τηλέφωνο του λυκείου 210 6845868. Η όποια χορηγία θα γίνει 
µε µορφή δωρεάς σε δηµόσιο φορέα.

Τα µέλη της NewGen Tachytis ενώ µοιράζουν τη «Free Sunday» 
στο Σύνταγµα το περασµένο Σαββατοκύριακο.
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ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Ένα δύσκολο καλοκαίρι

Ε
ίναι ξεκάθαρο πλέον πως ο Παναθη-
ναϊκός ξεκινά τη νέα χρονιά με σαφώς 
χειρότερη προοπτική σε σχέση με 
αυτήν που δημιούργησε με τον τρόπο 
που τελείωσε την προηγούμενη.

Στο τελείωμα της προηγούμενης 
σεζόν ο Ουζουνίδης βρήκε πώς να ταιριάξει σωστά τα 
κομμάτια του παζλ που είχε στη διάθεσή του και ο Πα-
ναθηναϊκός έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο στα πλέι 
οφ, δείχνοντας ότι έχει βρει τον κορμό των παικτών 
στους οποίους θα μπορούσε να βασιστεί για μια πολύ 
καλύτερη επόμενη σεζόν. Εκείνο που απέμενε ήταν οι 
συνθήκες ομαλότητας, για τις οποίες είναι υπεύθυνη η 
διοίκηση. Αποδείχθηκε ότι ο Γιάννης Αλαφούζος δεν 
μπορεί να επιστρέψει στο καλοκαίρι του 2016, όταν, εν-
θουσιασμένος με τον Στραματσόνι, ικανοποίησε τις πε-
ρισσότερες απαιτήσεις του. Ο Γιάννης Αλαφούζος κρά-
τησε όρθια την ΠΑΕ Παναθηναϊκός όταν είχε ορατό 
μπροστά της το ενδεχόμενο της πτώχευσης και πάλεψε 
για να αλλάξει τη διαμορφωμένη εις βάρος της ομάδας 
του, διεφθαρμένη και αναποτελεσματική θεσμική κα-
τάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έβαλε τελικά στην 

ΠΑΕ πολύ περισσότερα εκατομμύρια ευρώ απ’ όσα 
σκόπευε αρχικά, για την ακρίβεια έβαλε πολύ περισ-
σότερα απ’ όσα έβαλε καθένας από τους πολύ πιο προ-
βεβλημένους (και αγαπητούς στους οπαδούς) πολυμε-
τοχικούς. Έχει βάλει μόνος του περισσότερα από τα 
μισά απ’ όσα έβαλαν όλοι οι πολυμετοχικοί μαζί. Συν-
δυάστηκαν, όμως, σε γενικές γραμμές, με συνθήκες 
λιτότητας: επιβεβλημένες λόγω της κακοδιαχείρισης 
που είχε προηγηθεί, οι οποίες όμως δεν μπορούν να ε-
μπνεύσουν τους οπαδούς, που στην Ελλάδα έχουν εκ-
παιδευτεί σε άλλο μοντέλο διοίκησης ποδοσφαιρικών 
ομάδων. Ένα μοντέλο που ήδη είχε χρεοκοπήσει όταν 
η οικονομική κρίση έκανε την εμφάνισή της στη χώρα.

Όταν η επένδυση στον Στραματσόνι αποδείχθηκε 
εσφαλμένη κι ενώ είχαν δημιουργηθεί μεγάλες προσ-
δοκίες στους οπαδούς λόγω των μεταγραφών, η απογο-
ήτευση μετατράπηκε σε οργή, η οποία στράφηκε κυ-
ρίως εναντίον του ιδιοκτήτη. Το γυαλί ράγισε και δεν 
ξανακόλλησε. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ο επικε-
φαλής της ΠΑΕ ψάχνει τη διάδοχη κατάσταση, δεν θα 
παρατήσει την ΠΑΕ, αλλά και δεν θα εμπλέκεται στην 
καθημερινότητά της, και παράλληλα αυτή θα πρέπει να 
μάθει να ζει με τα έσοδά της μέχρι να βρεθεί ο επόμε-
νος.

Πρόκειται για ένα σχήμα που θα μπορούσε να λει-
τουργήσει, εφόσον είχε προηγουμένως ανακοινωθεί 
σαφώς στα στελέχη που τρέχουν το αγωνιστικό τμήμα, 
στους παίκτες και στους οπαδούς. Κάτι που δεν έγινε. 
Εκείνο που έγινε ήταν να μαζεύονται οι οφειλές σε 
παίκτες και υπαλλήλους της ΠΑΕ, με μια συνέπεια, για 

παράδειγμα, να είναι η πώληση του Μπεργκ στην Αλ Αΐν 
σε τιμή πολύ χαμηλότερη από αυτήν που θα μπορούσε 
να επιτευχθεί αν ο παίκτης δεν «ψαχνόταν» και δεν υ-
πήρχαν εκκρεμότητες που του έδιναν το δικαίωμα να α-
παιτήσει την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Λόγω της μη 
ύπαρξης ξεκάθαρων δεδομένων, οικονομικών και διοι-
κητικών, αποχώρησε και ο Νίκος Λυμπερόπουλος από 
τη θέση του τεχνικού διευθυντή, ενώ υπήρξε κωλυσιερ-
γία και με την περίπτωση του Κλωναρίδη, που κατέληξε 
να επιστρέψει στην ΑΕΚ. Δεδομένης και της αποχώρη-
σης του Λέτο και πιθανότατα και του Εμποκού, ο Πανα-
θηναϊκός χάνει τρία από τα βασικά στελέχη της «καλής» 
ενδεκάδας του Ουζουνίδη και έναν παίκτη που ερχόταν 
από τον πάγκο και σε πολλές περιπτώσεις άλλαζε τις ι-
σορροπίες. Ουσιαστικά χάνει το μεγαλύτερο μέρος της 
περσινής του επιθετικής δύναμης, ενώ, ειδικά με τον 
Μπεργκ, ο Παναθηναϊκός δεν έχασε μόνο τον καλύτερό 
του παίκτη και το σημείο αναφοράς του αλλά ένα από τα 
σημεία αναφοράς ολόκληρου του ελληνικού πρωταθλή-
ματος. Συνεχίζει να έχει όμως, μέχρις αποδείξεως του 
εναντίου, τα 8 από τα 11 στελέχη της ενδεκάδας με την 
οποία ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν και έναν εξαιρε-
τικό προπονητή στον πάγκο του, ο οποίος είναι μαθημέ-
νος στα δύσκολα. Επιπλέον, οι προσδοκίες των οπαδών 
είναι σχεδόν μηδαμινές. Κάτι το οποίο κάθε άλλο παρά 
κακό είναι για τον τωρινό Παναθηναϊκό. 

Μπεργκ είναι πολύ δύσκολο να ξαναβρεί, ωστόσο, αν 
γίνουν συνολικά καλές επιλογές, το καλοκαίρι μπορεί 
να αποδειχθεί δύσκολο αλλά όχι καταστροφικό, όπως 
προδιαγράφεται με τα σημερινά δεδομένα.
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Κάθε εβδοµάδα η Free Sunday, σε συνεργασία µε το εξειδικευµένο πάνω στο Στοίχηµα 
site www.betarades.gr, σας ενηµερώνει διεξοδικά µε µοναδικό στόχο το… ταµείο.

Για µία ακόµη εβδοµάδα η «Free Sunday» και το 
Betarades.gr βρίσκονται κοντά σας για να «εξερευνή-
σουν» µαζί σας το κουπόνι Πάµε Στοίχηµα του Σαββα-
τοκύριακου και να σας στείλουν στο… ταµείο. Πέντε παι-

χνίδια έχουµε ξεχωρίσει από το πρόγραµµα αυτής της Κυριακής 
(02/07), µε τους Σκανδιναβούς να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο 
στις προτάσεις µας. Πάµε να τις δούµε αναλυτικά.

Εκµεταλλεύεται την έδρα η ΑΪΚ
Ξεκινάµε τα προγνωστικά µε έναν αγώνα από τη Σουηδία, αυτόν 
ανάµεσα στην ΑΪΚ Στοκχόλµης και την Έστερσουντ. Μετά από 
περίπου έναν µήνα διακοπής, το πρωτάθληµα αρχίζει και πάλι. Οι 
γηπεδούχοι πριν από την έναρξη της σεζόν θεωρούνταν ένα από 
τα φαβορί για τον τίτλο, ωστόσο έχουν µείνει έξι πόντους πίσω 
από την κορυφή και ισοβαθµούν στην 3η θέση µε τη σηµερινή 
τους αντίπαλο. ∆ιαθέτουν την κορυφαία άµυνα της λίγκας, έχο-
ντας δεχτεί µόλις επτά γκολ µετά από 12 αγωνιστικές, ωστόσο α-
ντιµετωπίζουν σηµαντικά προβλήµατα στον επιθετικό τοµέα και 
δεν σκοράρουν εύκολα, έχοντας σηµειώσει µόλις 11 τέρµατα µέχρι 
τώρα. Αν και µεσοβδόµαδα είχαν υποχρεώσεις για τον 1ο προκρι-
µατικό γύρο του Γιουρόπα Λιγκ, αντιµετωπίζοντας εκτός έδρας 
την Κλάσκβικ από τα Νησιά Φερόε, η προσοχή τους το τελευ-
ταίο διάστηµα ήταν σχεδόν αποκλειστικά στραµµένη στην αναµέ-
τρηση µε την Έστερσουντ, καθώς δεν… αντέχουν να µείνουν κι 
άλλο πίσω στην κατάταξη. Οι φιλοξενούµενοι όταν αποµακρύνο-
νται από το γήπεδό τους δεν πείθουν ιδιαίτερα, έχοντας υποστεί 
τρεις ήττες στις έξι φετινές τους «εξόδους». Θεωρούµε ότι η ΑΪΚ 
θα βρει τον τρόπο να πάρει τη νίκη, εύκολα ή δύσκολα. Θα επιλέ-
ξουµε, εποµένως, τον άσο σε απόδοση 2.25.

Παραµένουµε στη Σκανδιναβία, µεταφερόµαστε όµως στη 
Νορβηγία, µε το παιχνίδι που έχουµε ξεχωρίσει στοιχηµατικά να 
είναι αυτό ανάµεσα στην Μπραν και τη Βαλερένγκα. H Μπραν 
έχει ξεκινήσει πολύ καλά τη φετινή σεζόν και µετά τις 14 πρώ-
τες αγωνιστικές έχει κατορθώσει να φιγουράρει στη 2η θέση της 
βαθµολογίας, µόλις δύο πόντους πίσω από την πρωτοπόρο Ρόζεν-
µποργκ. Έχει υποστεί µόλις δύο ήττες στο τρέχον πρωτάθληµα, 
ενώ στο γήπεδό της παραµένει αήττητη, µετρώντας σε επτά µατς 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Παίρνει το ντέρµπι η ΑΪΚ.

πέντε νίκες και δύο ισοπαλίες. Η Βαλερένγκα, από την πλευρά 
της, έχει βελτιωθεί το τελευταίο διάστηµα και «τρέχει» ένα αήτ-
τητο σερί τεσσάρων αγώνων, µε απολογισµό δύο νίκες και δύο ι-
σοπαλίες, ενώ στο πιο πρόσφατο µατς που έδωσε µακριά από την 
έδρα της επικράτησε 4-2 της Τρόµσο πολύ εύκολα. Πέντε βαθ-
µοί χωρίζουν τις δύο οµάδες και ο τόσο µεγάλος φαβοριτισµός της 
Μπραν δεν δικαιολογείται. Πιστεύουµε ότι η Βαλερένγκα µπορεί 
να πάρει ένα θετικό αποτέλεσµα και θα τη στηρίξουµε, πηγαίνο-
ντας µε το Χ2 σε απόδοση 2.15.

Under από την Ιρλανδία
Μία ακόµη ενδιαφέρουσα πρόταση προκύπτει από την Ιρλανδία 

και συγκεκριµένα από τον αγώνα Σλίγκο Ρόβερς - Σάµροκ Ρό-
βερς. Οι φιλοξενούµενοι είναι το φαβορί, ωστόσο είναι πολύ 
πιθανό να εµφανιστούν επηρεασµένοι από το παιχνίδι που έ-
δωσαν µεσοβδόµαδα στην Ισλανδία µε αντίπαλο τη Στιάρναν 
για το Γουρόπα Λιγκ. Η Σλίγκο, από την άλλη, βρίσκεται χα-
µηλά στη βαθµολογία, αγνοεί τη νίκη εδώ και επτά αγώνες (3-4-
0), ενώ στα παιχνίδια της δεν σηµειώνονται πολλά τέρµατα και 
είναι χαρακτηριστικό ότι και στα τρία πιο πρόσφατα επιβεβαιώ-
θηκε το Under 2.5 γκολ. Αναµένουµε και τώρα έναν αγώνα χα-
µηλού ρυθµού, θα επιλέξουµε το Under 2.5 σε απόδοση 1.92.

Πέρα από τις τρεις παραπάνω προτάσεις, µπορείτε να βρείτε 
στον πίνακα µε τα προγνωστικά ακόµη δύο, από τα πρωταθλή-
µατα της Ιαπωνίας (Κασίβα - Κασίµα) και της Βραζιλίας (Ατλέ-
τικο Μινέιρο - Κρουζέιρο).

Αυτές ήταν οι προτάσεις του Betarades.gr για τα παιχνί-
δια αυτής της εβδοµάδας. Εσείς µην ξεχνάτε ότι στο κορυφαίο 
στοιχηµατικό site µπορείτε να βρίσκετε προγνωστικά για live 
betting όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, αλλά και τις υ-
πόλοιπες ηµέρες µε έντονη δράση.

Goal Tips
*Το Goal/Goal έχει επιβεβαιωθεί και στα τέσσερα τελευταία παι-
χνίδια της Βαλερένγκα για το πρωτάθληµα της Νορβηγίας. Αυτή την 
αγωνιστική αντιµετωπίζει εκτός έδρας την Μπραν, µε το ενδεχόµενο 
να σκοράρουν και οι δύο οµάδες στη συγκεκριµένη αναµέτρηση να 
προσφέρεται σε απόδοση 1.75.

*Το Under 2.5 γκολ έχει επιβεβαιωθεί και στα τρία πιο πρόσφατα 
παιχνίδια της Σλίγκο Ρόβερς, η οποία αυτή την εβδοµάδα υποδέχε-
ται τη Σάµροκ Ρόβερς, που µετρά 3/4 Under 2.5 στους τελευταίους 
αγώνες της στο πρωτάθληµα. Σε απόδοση 1.92 προσφέρεται το Under 
στη συγκεκριµένη αναµέτρηση και αποτελεί µία από τις επιλογές του 
Betarades.gr.

*Πέντε παιχνίδια έχει δώσει η Κρουζέιρο κατά τη διάρκεια του φετι-
νού πρωταθλήµατος της Βραζιλίας και σε όλα επιβεβαιώθηκε το Under 
2.5 γκολ. Την Κυριακή (02/07) αντιµετωπίζει εκτός έδρας την Ατλέτικο 
Μινέιρο και το ενδεχόµενο να σηµειωθούν λιγότερα από 2.5 τέρµατα 
και σε αυτή την αναµέτρηση προσφέρεται σε απόδοση 1.80.

*Σε κανένα από τα τέσσερα τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της ΑΪΚ 
για το πρωτάθληµα δεν σηµειώθηκε πάνω από ένα τέρµα. Αυτή την 
εβδοµάδα υποδέχεται την Έστερσουντ και το ενδεχόµενο το σύνολο 
τερµάτων να είναι «0 έως 1» προσφέρεται σε απόδοση 3.00.

Seri Tips
*Αήττητη η Μπραν στα εννέα τελευταία παιχνίδια σε πρωτάθληµα και 
Κύπελλο Νορβηγίας, µε τον απολογισµό της να αποτελείται από έξι 
νίκες και τρεις ισοπαλίες. Την Κυριακή (02/07) υποδέχεται τη Βαλερέν-
γκα, η οποία επίσης βρίσκεται σε καλή κατάσταση, έχοντας υποστεί µία 
µόλις ήττα στους οκτώ πιο πρόσφατους αγώνες της στο πρωτάθληµα 
(4-3-1). Θα στηρίξουµε τους φιλοξενούµενους στη συγκεκριµένη 
αναµέτρηση, επιλέγοντας το Χ2 σε απόδοση 2.15.

*Η Σλίγκο Ρόβερς αγνοεί τη νίκη στα οκτώ τελευταία παιχνίδια της στο 
πρωτάθληµα της Ιρλανδίας, µε τον απολογισµό της να αποτελείται από 
τέσσερις ισοπαλίες και τέσσερις ήττες. Αυτή την αγωνιστική υποδέχεται 
τη Σάµροκ Ρόβερς, η οποία είναι αήττητη στα τέσσερα πιο πρόσφατα 
µατς της για το πρωτάθληµα, µετρώντας δύο νίκες και δύο ισοπαλίες. 
Φαβορί στη συγκεκριµένη αναµέτρηση η Σάµροκ Ρόβερς, σε απόδοση 
2.00 την ώρα που γραφόταν το κείµενο, η νίκη της Σλίγκο προσφέρεται 
στο 3.75 και η ισοπαλία στο 3.40.

*Από τρεις σερί εκτός έδρας ήττες µε 1-0 προέρχεται η Κρουζέιρο στο 
πρωτάθληµα της Βραζιλίας. Αυτή την αγωνιστική αντιµετωπίζει εκτός 
έδρας την Ατλέτικο Μινέιρο, η νίκη της οποίας, που προσφέρεται σε 
απόδοση 2.15, αποτελεί µία από τις επιλογές του Betarades.gr

Head 2 Head
*∆ύο φορές έχουν αναµετρηθεί στο πρόσφατο παρελθόν ΑΪΚ Στοκ-
χόλµης και Έστερσουντ, µε την πρώτη να έχει επικρατήσει σε αµφότε-
ρες µε 2-0. Η επόµενη µεταξύ τους συνάντηση είναι προγραµµατισµέ-
νη για την Κυριακή και η νίκη της ΑΪΚ, σε απόδοση 2.25, αποτελεί µία 
από τις προτάσεις του Betarades.gr και της «Free Sunday».

*Η Στάµπαεκ είναι αήττητη στα 15 τελευταία παιχνίδια, επίσηµα και 
φιλικά, που έχει δώσει µε αντίπαλο τη Σάντεφιορντ, ανεξαρτήτως 
έδρας, µε απολογισµό 11 νίκες και τέσσερις ισοπαλίες. Οι δύο οµάδες 
αναµετρώνται στην έδρα της δεύτερης την Κυριακή (02/07), µε τη νίκη 
της Στάµπαεκ να προσφέρεται σε απόδοση 2.95.

*Απόλυτη ισορροπία στην προϊστορία µεταξύ Σλίγκο Ρόβερς και 
Σάµροκ Ρόβερς µε γηπεδούχο την πρώτη. Πιο συγκεκριµένα, στα 30 
τελευταία παιχνίδια ανάµεσά τους, αµφότερες έχουν από 13 νίκες, 
ενώ τέσσερις αναµετρήσεις ολοκληρώθηκαν ισόπαλες.

*Στα επτά τελευταία παιχνίδια µεταξύ Κορίνθιανς και Μποταφόγκο 
στις έδρες και των δύο οµάδων δεν έχει εµφανιστεί νίκη του φιλοξε-
νούµενου, µε τον εκάστοτε γηπεδούχο να κερδίζει τέσσερις φορές και 
τρία µατς να ολοκληρώνονται ισόπαλα. Οι δύο οµάδες αναµετρώνται 
την Κυριακή µε γηπεδούχο την Κορίνθιανς, η νίκη της οποίας προ-
σφέρεται σε απόδοση 1.53.

02/07
12:30 Κασίβα - Κασίµα   1 (DNB) 2.10
18:30 ΑΪΚ - Έστερσουντ 1  2.25
20:00 Σλίγκο Ρόβερς - Σάµροκ Ρόβερς  Under 2.5 1.92
21:00 Μπραν - Βαλερένγκα  X2 2.15
22:00 Ατλ. Μινέιρο - Κρουζέιρο  1 2.15
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Ε
ίναι τόσα τα µπασκετικά κατορθώµατα 
του Γιάννη Αντετοκούνµπο, που το η-
λεκτρονικό του λήµµα στο Wikipedia 
χρειάζεται διαρκώς ανανέωση. Πριν από 
µόλις τέσσερις µέρες αναδείχθηκε ο πιο 
βελτιωµένος παίκτης του ΝΒΑ, αφήνο-
ντας πίσω του τον Ρούντι Γκόµπερτ (Utah 

Jazz) και τον Νίκολα Γιόκιτς (Denver Nuggets). O Greek 
Freak ήταν φανταστικός στη διάρκεια της περιόδου, την ο-
λοκλήρωσε µε 22,9 πόντους (56,3% στα δίποντα, 27,2% στα 
τρίποντα, 77% στις βολές), 8,8 ριµπάουντ, 5,4 ασίστ, 1,6 κλε-
ψίµατα και 1,9 κοψίµατα ανά 35,6 λεπτά συµµετοχής σε 80 
αγώνες της regular season, για να πετύχει το ακατόρθωτο: η-
γήθηκε των Milwaukee Bucks και στις πέντε βασικές στατι-
στικές κατηγορίες, επίδοση που είχαν πετύχει µόλις τέσσερις 
παίκτες στην ιστορία της λίγκας. Ο Ντέιβ Κόουενς (1977-1978), 
o Σκότι Πίπεν (1994-1995), o Κέβιν Γκαρνέτ (2002-2003) και 
ο ΛεΜπρόν Τζέιµς (2008-2009).

Πριν από δύο µέρες, σύµφωνα µε το ΝΒΑ, η φανέλα του 
βρέθηκε στην 8η θέση των πωλήσεων από τον Απρίλιο µέχρι 
και τον Ιούνιο, αφήνοντας πίσω του τους Τζέιµς Χάρντεν, Κλέι 
Τόµπσον και Ντουέιν Ουέιντ.

Την περασµένη εβδοµάδα το site Eurohoops.net µε 
τους Θανάση και Γιάννη Αντετοκούνµπο διοργάνωσαν τα 
Antetokounbros Events στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. 
∆ύο φιλικοί αγώνες µε σκοπό να µεταδώσουν τη χαρά και την 
αγάπη του µπάσκετ χωρίς φανατισµό, κοινωνικές διακρίσεις 
και αποκλεισµούς, ανεξαρτήτως φυλής, εθνικότητας και χρώ-
µατος.

Και όσο κι αν ο κόσµος ήθελε να δει τον Γιάννη και τον 
Θανάση να παίζουν, λίγοι ασχολήθηκαν µε το µπάσκετ. Όλοι 

  ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΒΛΕΠΕΙΣ 
ΤΟΥΣ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ
… όχι µόνο να παίζουν µπάσκετ.

ήθελαν να τους αγκαλιάσουν, να τους µιλήσουν, να τους ακού-
σουν.

Η ιστορία της οικογένειας Αντετοκούνµπο είναι τόσο ό-
µορφη, που θέλουµε να την ακούµε ξανά και ξανά. Και όχι 
µόνο επειδή οι αληθινά καλές ειδήσεις φαίνεται να απουσι-
άζουν τα τελευταία… οκτώ χρόνια από την ελληνική επικαι-
ρότητα αλλά επειδή οι Αντετοκούνµπο µπορούν να µεταδώ-
σουν την ευτυχία τους. Και η ευτυχία, έστω και στιγµιαία, 
έστω και στην υποδιαίρεσή της, είναι εθιστική.

Στη Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών, στο πλαίσιο της θέ-
σπισης της προπτυχιακής υποτροφίας «One of a Kind», για 
παιδιά που, αν και έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, δεν έχουν 
ακόµη εξασφαλίσει την ελληνική ιθαγένεια, εµπνευσµένη 
από τη διαδροµή των αδελφών Αντετοκούνµπο, ο Γιάννης και 
ο Θανάσης παρευρέθηκαν σε µια ζωντανή συζήτηση µε τη δι-
ευθύντρια Πολιτισµού του Ιδρύµατος Ωνάση Αφροδίτη Πα-
ναγιωτάκου. Η συζήτηση, η οποία µέχρι τώρα έχει σηµειώσει 
περισσότερα από 100.000 views στο Facebook της Στέγης, ε-
λάχιστα αφορούσε το µπάσκετ.

«Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ρατσισµός, υπάρχει υποκρι-
σία. Και αυτό είναι χειρότερο. Στην Αµερική υπάρχει ρατσι-
σµός, αλλά µπορείς να γίνεις οτιδήποτε στη ζωή σου. Εδώ υ-
πάρχει υποκρισία και αυτό είναι χειρότερο. Έχω δει αρνη-
τικό σχόλιο στο Facebook για εµάς, ότι δεν είµαστε Έλληνες, 
και ο ίδιος άνθρωπος µε συνάντησε µε το παιδί του στη Γλυ-
φάδα και µου έδωσε συγχαρητήρια λέγοντάς µου ότι τιµώ 
τη χώρα µας. Πήρα το παιδί του στους ώµους, βγάλαµε µαζί 
φωτογραφία και του είπα “ευχαριστώ”». Ο Θανάσης Αντετο-
κούνµπο έχει ζήσει δύσκολες στιγµές στην Ελλάδα, κανείς 
δεν έχει ψευδαισθήσεις για το αντίθετο. Ωστόσο, στη δική 
τους πραγµατικότητα δεν υπήρχαν διλήµµατα. Ο Γιάννης δεν 

είχε κανένα. «Έλληνας δεν γεννιέσαι µόνο. Γίνεσαι. Εµένα 
δεν µπορεί κανείς να µου πει ότι δεν είµαι Έλληνας. Εδώ 
γεννήθηκα, δεν ξέρω κάτι άλλο. Στη Νιγηρία δεν έχω πάει 
ποτέ».

Ο εθνικός µας διχασµός λίγο έλειψε να στερήσει µια κα-
ριέρα σε δύο αθλητές που, ανεξαρτήτως αν τιµούν, δοξάζουν 
ή διαφηµίζουν την Ελλάδα, αρχικά ήθελαν απλώς να παίζουν 
µπάσκετ. «Έζησα δυόµισι χρόνια χωρίς ελληνικό διαβατή-
ριο» θυµάται ο Θανάσης. «Έπαιζα φιλικά µε τις εθνικές οµά-
δες νέων, εφήβων, παίδων, ρωτούσαν οι αντίπαλοι γιατί δεν 
κατέβαινα στο τουρνουά και ο λόγος ήταν γιατί δεν είχα ελ-
ληνικό διαβατήριο. Και σαν κι εµάς είναι πολλά παιδιά. Παι-
διά που θα µπορούσαν να προσφέρουν στη χώρα, αλλά τους 
εµποδίζει το θέµα της ιθαγένειας. ∆εν θα έπρεπε να είσαι οι 
Αντετοκούνµπο για να πάρεις ιθαγένεια».

Την ίδια στιγµή που στην κατάµεστη αίθουσα τα χειρο-
κροτήµατα συνόδευαν κάθε απάντηση των πανύψηλων νε-
αρών, δεν µπορούσες παρά να αναρωτηθείς πόσοι από εµάς 
βγαίνοντας από αυτό το κτίριο θα αντιµετωπίζαµε µε τους ί-
διους όρους το επόµενο παιδί µεταναστών που θα βλέπαµε 
στον δρόµο.

Ίσως όσοι βούρκωσαν ακούγοντας τον Θανάση να δίνει ε-
ξήγηση για το πλατύ χαµόγελο που συνοδεύει κάθε του έκ-
φραση. «Με ρωτούν πολλοί “γιατί χαµογελάς συνέχεια;”. 
Γιατί µεγάλωσα στενοχωρηµένος και πια δεν είµαι».

Όµως δεν πρέπει να είναι η λύπηση ή η περηφάνια που 
θα αλλάξει νοοτροπίες, αλλά η συνείδηση πως δεν υπάρχουν 
ανώτεροι και κατώτεροι άνθρωποι, προνοµιούχοι και πολίτες 
βήτα κατηγορίας. Μη γελιέστε, όσο εύκολο κι αν ακούγεται, 
τόσο δύσκολο είναι να γίνει. Γι’ αυτό οι Αντετοκούνµπο είναι 
σηµαντικό να µιλάνε και εκτός παρκέ.
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POWEREDBY AUTO

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

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

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

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

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

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

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

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

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

POWEREDBY AUTO

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΕ ΠΡΏΤΟ ΠΛΆΝΟ ΤΟ ΝΈΟ SEAT IBIZA

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

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

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

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

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

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

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

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

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόμη.

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

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούμερο των 150.000 

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

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

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

Ford Mustang, το πιο δημοφιλές 
σπορ μοντέλο στον πλανήτη

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

Μπορεί μία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πιο αποδοτικοί κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και 

ένα καινούργιο κιβώτιο 8 σχέσεων, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των βελτιώσεων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέος παίχτης 
στα µικρά SUV!

Το νέο Seat Arona θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά επίσηµα στο ευρύ κοινό τον 
Σεπτέµβριο, στην έκθεση της Φρανκφούρτης, ενώ λίγο αργότερα θα ξεκινήσει τις 
πωλήσεις του στις ευρωπαϊκές αγορές.

Οι Ισπανοί αποκάλυψαν το δεύτερο κατά σειρά SUV τους, 
που βασίζεται στο ίδιο πάτωµα, MQB A0, που χρησιµο-
ποιεί και το νέο Ibiza. Μάλιστα, όπως φαίνεται ξεκάθαρα 
και στις φωτογραφίες, η σχεδίαση του αµαξώµατος του 

Arona έχει αρκετά κοινά στοιχεία µε αυτήν του οµόσταυλου super 
mini. Με συνολικό µήκος 4,14 µέτρα, έρχεται να συµπληρώσει το 
κενό που υπάρχει κάτω από το Ateca, βουτώντας στα βαθιά, σε µία 
ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία για την ευρωπαϊκή αγορά. Κρί-
νοντας από την εξωτερική εµφάνιση, το σύνολο προσφέρει έντονες 
ακµές, µε τριγωνικά φωτιστικά σώµατα, πλαστικές επενδύσεις που 
δίνουν ένα off-road ύφος και µια κοµψή διχρωµία στην οροφή, που 
ολοκληρώνει την εικόνα.

Περνώντας στο εσωτερικό του Arona, είναι αντίστοιχα εµφανής 
η συνάφεια του DNA του µε αυτό του Ibiza. Ο σχεδιασµός του ταµπλό 
είναι σχετικά απλός, χωρίς ωστόσο να είναι λιτός. Το τριάκτινο, flat-
bottom τιµόνι και οι κόκκινες λεπτοµέρειες αναδίδουν δυναµισµό, ενώ 
µια σειρά από στοιχεία εξοπλισµού καλύπτουν τις ανάγκες του σύγ-
χρονου οδηγού. Ενδεικτικά αναφέρουµε την έγχρωµη οθόνη 8 ιντσών 
του infotainment, τη βάση ασύρµατης φόρτισης κινητών τηλεφώνων, 
αλλά και τα διάφορα συστήµατα ενεργητικής προστασίας, µεταξύ των 
οποίων τα Blind Spot Detection, Rear Traffic Alert, Adaptive Cruise 
Control, Multi-Collision Braking και Park Assistance.

Οι προσφερόµενοι χώροι είναι µεγαλύτεροι από αυτούς του Ibiza, 
ενώ αρκετά µεγάλο, µε συνολική χωρητικότητα 400 λίτρων, είναι και το 

διαµέρισµα των αποσκευών. Αναφορικά µε τα επίπεδα εξοπλισµού, θα 
υπάρχουν τέσσερις εναλλακτικές: Reference, Style, FR και Χcellence. 
Μάλιστα, η FR θα διατίθεται µε ρύθµιση της ανάρτησης σε δύο επί-
πεδα και θα έχει επίσης τέσσερα οδηγικά modes. Όσο για τις δυνατό-
τητες customizing, οι άνθρωποι της Seat υποστηρίζουν ότι θα υπάρ-
χουν τουλάχιστον 68 συνδυασµοί χρωµάτων αµαξώµατος-οροφής.

Όσον αφορά τους κινητήρες, η γκάµα του Arona θα ξεκινά από 
τον τρικύλινδρο TSI του ενός λίτρου σε δύο εκδόσεις ισχύος, 95 και 
115 ίππων. Για τη µετάδοση της κίνησης (που θα γίνεται στους εµπρός 
τροχούς) υπάρχει ως στάνταρ ένα εξάρι, µηχανικό κιβώτιο και, εναλ-
λακτικά, ένα DSG, 7 σχέσεων. Για όσους θέλουν επιδόσεις, τη λύση 
δίνει το Arona FR µε τον τετρακύλινδρο TSI των 1,5 λίτρων και των 
150 ίππων. Περνώντας στους πετρελαιοκινητήρες, οι δύο εναλλα-
κτικές έχουν να κάνουν µε τον 1.6 TDI σε εκδόσεις 95 και 115 ίππων. 
Αξίζει, πάντως, να αναφερθεί ότι σε ορισµένες αγορές το Arona θα 
κυκλοφορήσει και µε τον παλαιότερο 1.6 ΜPI των 110 ίππων, καθώς 
επίσης και µε έναν χιλιάρη TSI φυσικού αερίου, ισχύος 90 ίππων.

SEAT Arona

MEGANE OPEN DAYS
Ανοιχτή πρόσκληση!
Το νέο Renault MEGANE προκαλεί µε τον 
δυναµικό του χαρακτήρα και προσκαλεί το 
κοινό να ανακαλύψει τη µοναδική του οδηγική 
αίσθηση στα MEGANE OPEN DAYS (26 Ιουνίου 
- 8 Ιουλίου) που πραγµατοποιούνται στο 
Εξουσιοδοτηµένο ∆ίκτυο της Renault.

Με έντονη σχεδιαστική προσωπικότητα, δυναµικό ο-
δηγικό χαρακτήρα, προηγµένους κινητήρες βενζίνης 
και πετρελαίου, αλλά και εφοδιασµένο µε τεχνολογι-
κές λύσεις που συναντά κανείς µόνο σε µοντέλα µε-

γαλύτερων κατηγοριών, το νέο Renault MEGANE εντυπωσιάζει σε 
κάθε επίπεδο. Με τα MEGANE OPEN DAYS, το ∆ίκτυο Εξουσιοδο-
τηµένων ∆ιανοµέων της Renault σε όλη την Ελλάδα προσκαλεί το 

κοινό να ανακαλύψει τη µοναδική οδηγική αίσθηση που προσφέ-
ρει το νέο Renault MEGANE. Παράλληλα, στο πλαίσιο των MEGANE 
OPEN DAYS ισχύει για περιορισµένο αριθµό αυτοκινήτων ένα ειδικό 
πλαίσιο προνοµίων για την απόκτηση του νέου Renault MEGANE, το 
οποίο, εκτός των άλλων, περιλαµβάνει χρηµατοδοτικό πρόγραµµα 
µε προνοµιακό επιτόκιο 3,9%, καθώς και 5 χρόνια δωρεάν εργο-
στασιακή εγγύηση.

Σ
τη 19η ∆ιεθνή ∆ιοργάνωση για τη βράβευση 
του «Κινητήρα της Χρονιάς» (Engine of the 
Year), που πραγµατοποιήθηκε στη Στουτ-
γάρδη, ο κινητήρας βενζίνης 1.2 PureTech Turbo που εξελίχθηκε από τον Όµιλο 

PSA αναδείχθηκε από διεθνή επιτροπή δηµοσιογράφων «Κινητήρας της Χρονιάς 2017» 
στην κατηγορία των «1,0 - 1,4 λίτρων». Ο κινητήρας 1.2 PureTech Turbo στις εκδόσεις 110 
& 130 hp τοποθετείται σε περισσότερα από 90 µοντέλα και εκδόσεις που διατίθενται σε 70 
και πλέον χώρες. Το 2017 o συγκεκριµένος κινητήρας διακρίθηκε και µε το ολοκαίνουριο 
Peugeot 3008 SUV, το οποίο απέσπασε τον τίτλο του Ευρωπαϊκού Αυτοκινήτου της Χρονιάς 
(European Car of the Year 2017). Στην ευρωπαϊκή αγορά ο κινητήρας 1.2 PureTech αντιπρο-
σωπεύει για τον Όµιλο PSA το 1/3 επί του συνόλου των κινητήρων βενζίνης και πετρελαίου.

PSA Group 
Νέα διάκριση 
για τον 1.2 
PureTech
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ΟΙ LOCOMONDO ΣΤΟ BALUX SEASIDE
Το καλοκαίρι έφτασε και οι Locomondo 
µας δίνουν ραντεβού την Κυριακή 2 Ιουλίου 
στην παραλία του Balux SeaSide στα Αστέ-
ρια Γλυφάδας. Καλεσµένοι τους θα είναι ο 
Νίκος Πορτοκάλογλου, η Ελένη ∆ήµου, ο Λε-
ωνίδας Μπαλάφας, η Ανδριάνα Μπάµπαλη 
και η Πέννυ Μπαλτατζή. Μαζί τους και η DJ 
SPERY, η οποία θα βρίσκεται στα decks από 
τις 20:00. Στο αγαπηµένο venue της αθηνα-
ϊκής Ριβιέρας, στην παραλία, κυριολεκτικά 
πάνω στο κύµα, θα στηθεί µια ξύλινη εξέδρα 
που θα γίνει το stage όπου θα απολαύσουµε 
τους Locomondo, στην 700ή συναυλία τους, 
και δύο καινούργια τραγούδια. Πρόκειται για 
το «80’s», ένα τραγούδι-αναφορά στη δεκαε-
τία του ’80, και το «La mulata Hermosa», ένα 
ισπανόφωνο τραγούδι σε µουσική και στίχους 
Μάρκου Κούµαρη, µε τη συµµετοχή-έκπληξη 
του Tonino Carotone!

Η ∆ΗΜΗΤΡΑ ΓΑΛΑΝΗ 
ΣΤΟ ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ ΠΑΠΑΓΟΥ
Η ∆ήµητρα Γαλάνη έρχεται στο Κηποθέα-
τρο Παπάγου (23ο Φεστιβάλ Παπάγου-Χο-
λαργού) τη ∆ευτέρα 3 Ιουλίου, στο πλαίσιο 
της καλοκαιρινής περιοδείας της, παρουσιά-
ζοντας µια νέα παράσταση. Για δύο ώρες θα α-
πολαύσουµε ένα πρόγραµµα γεµάτο από τα 
τραγούδια που την ανέδειξαν, είτε τραγου-
δώντας τα είτε γράφοντας τη µουσική τους, 
και που συνθέτουν το soundtrack µιας ξεχω-
ριστής ζωής και πορείας. Μαζί της ο νεαρός 
συνθέτης και ερµηνευτής Ευστάθιος ∆ράκος, 
που γνωρίσαµε µέσα από τους Minor Project 
και µε τον οποίο παρουσίασαν πρόσφατα το 
άλµπουµ «Το βαλς των χαµένων µετά» σε στί-
χους Νίκου Μωραΐτη.

Ο ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΡΑΟΥΝΑΚΗΣ ΣΤΟ ΒΕΑΚΕΙΟ
Από την Αθήνα µέχρι το Λονδίνο, η εµβληµατική 
βραδιά ζωής του Σταµάτη Κραουνάκη ξαναχτυπά 
κατευθείαν στην καρδιά. Σε συγκεκριµένα µέρη 
αυτό το καλοκαίρι παρουσιάζει επιλογές από την 
εργογραφία του µέσα από τη µουσική παράσταση 
«Όλοι ένα, φίλα µε» που αγαπήθηκε πολύ τα τε-
λευταία δύο χρόνια.

PIAF! THE SHOW
Με ένα εκατοµµύριο θεατές σε 30 χώρες και διθυραµβικές κριτικές η παράσταση «Piaf! The show» συνεχίζει για τρίτη χρονιά την πα-
γκόσµια περιοδεία της και έρχεται τον Ιούλιο σε επιλεγµένα θέατρα σε Ελλάδα και Κύπρο. Η µουσικοθεατρική παράσταση, που έκανε 
πρεµιέρα στο Παρίσι το 2015 για τα 100 χρόνια από τη γέννηση της Εντίθ Πιαφ, είναι δηµιουργία του Γάλλου παραγωγού και σκηνο-
θέτη Gil Marsala, ενώ τον ρόλο της Πιαφ ερµηνεύει η Ann Carrere, µία από τις σπουδαιότερες φωνές της σύγχρονης γαλλικής σκηνής. 
Η παράφορη και γοητευτική ζωή της κορυφαίας Γαλλίδας ερµηνεύτριας ξετυλίγεται σε ένα οπτικοακουστικό θέαµα που το περσινό κα-
λοκαίρι αποθεώθηκε από 10.000 θεατές σε δύο sold-out παραστάσεις στο Ηρώδειο. www.wepromotion.gr
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Μακεδονίτικο Λευκό
  ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ

Αξιολογήσεις κρασιών
Πλάνο Μαλαγουζιά, Κτήµα 
Τέχνη Οίνου
Ποικιλία: Μαλαγουζιά
Περιοχή: ∆ράµα
Τύπος: Λευκό, Ξηρό
Αλκοόλ: 13%
Προτεινόµενη θερµοκρασία: 7-11°C

Λαµπερό χρυσό χρώµα µε πράσινες 
αποχρώσεις. Μύτη έντονη, µε αρώ-
µατα εσπεριδοειδών, κίτρου και για-
σεµιού. Πλούσιο στόµα, µε δροσι-
στική οξύτητα και µακριά ευχάριστη 
επίγευση.

Ταιριάζει µε σαλάτες, πιάτα ζυµα-
ρικών, ασιατική κουζίνα.

Βαγγέλη! Με Προσέχεις; 
Κτήµα Χατζηβαρύτη
Ποικιλία: Ασύρτικο, Sauvignon Blanc
Περιοχή: Πλαγιές Πάικου
Τύπος: Λευκό, Ξηρό
Αλκοόλ: 13%
Προτεινόµενη θερµοκρασία: 10-12°C

Χρώµα ελαφρά κιτρινωπό µε πρα-
σινωπές ανταύγειες. Αρώµατα λευ-
κόσαρκων φρούτων και µικρών λευ-
κών ανθέων. Ελαφρά δοµηµένο στο 
στόµα, µε καλή οξύτητα και µακριά ε-
πίγευση.

Συνδυάζεται µε λευκά κρέατα, 
θαλασσινά και σαλάτες.

Emph assis, Κτήµα Παυλίδη
Ποικιλία: Ασύρτικο
Περιοχή: ∆ράµα
Τύπος: Λευκό, Ξηρό
Αλκοόλ: 13%
Προτεινόµενη θερµοκρασία: 
9-11°C

Πρασινοκίτρινο χρώµα µε έ-
ντονα αρώµατα εσπεριδοειδών 
και λευκών λουλουδιών. Μεστό 
στόµα, ισορροπηµένη οξύτητα, 
έντονη µεταλλικότητα. Εξαι-
ρετικό τελείωµα µε µεγάλη δι-
άρκεια.

Ταιριάζει µε ελληνικά κα-
λοκαιρινά πιάτα, ψάρια, σαλά-
τες, αλλά και ζυµαρικά και ρι-
ζότο.

Χρυσογέρακας, Κυρ Γιάννη
Ποικιλία: Gewurztraminer, Μα-
λαγουζιά
Περιοχή: Φλώρινα
Τύπος: Λευκό, Γλυκό
Αλκοόλ: 14%
Προτεινόµενη θερµοκρασία: 6-8°C

Χρυσό χρώµα µε πράσινες αποχρώ-
σεις. Έντονα αρώµατα λευκόσαρ-
κων φρούτων, βερίκοκα, και µέλι. 
Η έντονη οξύτητα ισορροπεί µε τη 
γλυκύτητα και προσθέτει στο κρασί 
κοµψότητα δίπλα στον πληθωρικό 
του χαρακτήρα, αλλά και µια παρα-
τεταµένη, φρουτώδη επίγευση.

Ταιριάζει µε µηλόπιτα, µιλ-
φέιγ, πανακότα, κρέµα καραµελέ, 
γαλακτοµπούρεκο, αλλά και ποικι-
λίες τυριών.

Ροδίτης, Κτήµα Τάτση
Ποικιλία: Ροδίτης
Περιοχή: Γουµένισσα
Τύπος: Λευκό, Ξηρό
Αλκοόλ: 12,7%
Προτεινόµενη θερµοκρασία: 
12-14°C

Χρώµα σκούρο πορτοκαλί. 
Νότες φλούδας πορτοκαλιού 
και νεραντζιού. Στόµα έντονο, 
µε ελαφριά γλύκα και µια αί-
σθηση βουτύρου. Έντονη επί-
γευση που διαρκεί και κρατάει 
τα αρώµατά του.

Συνδυάζεται µε ζυµαρικά, 
ριζότο θαλασσινών αλλά και 
καλοκαιρινά λαδερά.

Άσπρη Πέτρα, 
Κτήµα Στεργίου
Ποικιλία: Sauvignon Blanc, 
Riesling
Περιοχή: Καστοριά
Τύπος: Λευκό, Ξηρό
Αλκοόλ: 13%
Προτεινόµενη θερµοκρασία: 8-10°C

Χρώµα κίτρινο. Αρώµατα φρεσκο-
κοµµένου πεπονιού και ώριµης 
µπανάνας –τυπικά της ποικιλίας 
Sauvignon Blanc– συνοδεύονται 
από νότες κίτρου και µάνγκο από τη 
µικρή συµµετοχή του Riesling. Ιδι-
αίτερο κρασί, έντονα λιπαρό, δρο-
σερό, απόλυτα ισορροπηµένο, µε 
µια διακριτική οξύτητα.

Συνδυάζεται µε ψάρια ψητά, 
τηγανητά, θαλασσινά και κίτρινα 
τυριά.

Σαββατοκύριακο µε καύσωνα και οι νύχτες αναζητούν τη δροσιά. Ένα ποτήρι 
λευκό κρασί, αρωµατικό και δροσερό, από κτήµατα που σέβονται τους κανόνες 
της οινοποίησης. Παιχνίδι µε τις ποικιλίες, τη γη και το ξύλο. Αυτή την Κυριακή 

κάνουµε µια περιήγηση στα κτήµατα της Μακεδονίας, µιας πλούσιας οινικά περιοχής 
της Ελλάδας, και προτείνουµε έξι κρασιά για τις νύχτες του Ιουλίου.
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  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Οι 10 αρχαιολογικοί χώροι 
που πρέπει να επισκεφτείς 
µέχρι τα 40 σου

Η Ελλάδα είναι στην κυριολεξία ένας απέραντος 
αρχαιολογικός χώρος. Ωστόσο, κάποιους τόπους 
και µνηµεία πρέπει κάθε Έλληνας να τα επισκε-
φτεί έστω µία φορά στη ζωή του. Από τη λίστα 

µας αφαιρούµε τον Παρθενώνα και την Αρχαία Αγορά – µάλ-
λον όλοι πήγατε όταν ήσασταν στο σχολείο…

∆ελφοί
Στην καρδιά του Παρνασσού ο Οµφαλός της Γης ήταν κά-
ποτε το κέντρο του σύµπαντος. Στο σηµείο όπου βρίσκεται 
το µαντείο των ∆ελφών, το σπουδαιότερο της αρχαιότητας, 
υπήρχε προϊστορικό ιερό αφιερωµένο στη Γαία, τη Μεγάλη 
Μητέρα. Ο τόπος αποπνέει δύναµη και µυσταγωγία.

Ολυµπία
Κάθε τέσσερα χρόνια, ακριβώς όπως και στην αρχαιότητα, 
εδώ χτυπάει η καρδιά των Ολυµπιακών Αγώνων. Στο ιερό της 
Ολυµπίας βρισκόταν το χρυσελεφάντινο άγαλµα του ∆ία, 
ένα από τα 7 θαύµατα του κόσµου. Η πόλη αποτέλεσε σπου-
δαίο πνευµατικό, ιατρικό και θρησκευτικό κέντρο. Το σύ-
µπλεγµα των κτιρίων που ήρθε στο φως µε τις ανασκαφές 
είναι εντυπωσιακό: ο δωρικός ναός του ∆ιός, το Φιλιππείο, 
το στάδιο και το γυµνάσιο.

Επίδαυρος
Το οµορφότερο αρχαίο θέατρο του κόσµου παραµένει «ζω-
ντανό». Από το 1955 συγκλονιστικές παραστάσεις αρχαίου 
δράµατος βρίσκουν τη φυσική θέση τους σε αυτό. Είτε τη συν-
δυάσετε µε την παρακολούθηση κάποιας παράστασης είτε όχι, 
η περιήγηση σε αυτόν τον µοναδικό αρχαιολογικό χώρο συ-
νιστά, ακόµη και σήµερα, θεραπεία ψυχής και σώµατος. Ένα 
µνηµείο παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς της UNESCO. 
Εδώ και το Ασκληπιείο Επιδαύρου, όπου έχει πιστοποιηθεί η 
ύπαρξη ενός αρχαιότερου θεραπευτικού κέντρου.

Κνωσός - Φαιστός
Στον νότο του νοµού Ηρακλείου θα βρεθείτε στα ίχνη των 
Μινωιτών. Η Φαιστός, η έπαυλη της Αγίας Τριάδας, ο Κοµ-
µός: σταθµοί στην αρχαϊκή ιστορία της Κρήτης. Μνηµεία ε-
πιβλητικά, µοναδικά στον κόσµο. Στην Κνωσό το µινωικό α-
νάκτορο είναι ο κύριος επισκέψιµος χώρος. Είναι χτισµένο 
στον λόφο της Κεφάλας. Κατά την παράδοση, υπήρξε η έδρα 
του σοφού βασιλιά Μίνωα. Συναρπαστικοί µύθοι, του Λαβύ-
ρινθου µε τον Μινώταυρο και του ∆αίδαλου µε τον Ίκαρο, 
συνδέονται µε το ανάκτορο της Κνωσού.

∆ίον
Στους πρόποδες του Ολύµπου, κάτω από το βουνό όπου ζού-
σαν οι δώδεκα θεοί, οι Μακεδόνες έφτιαξαν ένα σπουδαίο 
ιερό για να λατρεύουν τον ∆ία. Το ∆ίον, εκτός από ιερός χώρος 
λατρείας, εξελίχθηκε σε µεγάλη πόλη, άκµασε, έλαµψε και µε 
τους αιώνες παρήκµασε και σβήστηκε από τον χάρτη.

Βεργίνα
Ένα από τα σηµαντικότερα αρχαιολογικά ευρήµατα στην Ελ-
λάδα και το σπουδαιότερο στην ευρύτερη περιοχή της Μα-
κεδονίας. Η ανακάλυψη από τον Μανόλη Ανδρόνικο των α-
σύλητων τάφων του βασιλιά Φιλίππου Β΄ και του Αλεξάν-
δρου ∆΄, γιου του Μεγάλου Αλεξάνδρου και της Ρωξάνης, 

συγκλόνισε την αρχαιολογική κοινότητα. Ο τάφος του Μα-
κεδόνα βασιλιά είναι µεγάλος, διθάλαµος και η πρόσοψή 
του θυµίζει ναό. Ηµικίονες και παραστάδες υποβαστάζουν 
το δωρικό επιστύλιο και τη ζωφόρο µε τα τρίγλυφα και τις 
µετόπες. Στη θήκη του θαλάµου βρισκόταν η περίφηµη 
χρυσή λάρνακα µε τα οστά του νεκρού βασιλιά.

Μυκήνες
Οι «πολύχρυσες Μυκήνες» του Οµήρου. Το πιο σηµαντικό 
και πλούσιο ανακτορικό κέντρο της ύστερης εποχής του 
χαλκού στην Ελλάδα µε τα κυκλώπεια τείχη, την επιβλητική 
Πύλη των Λεόντων και έναν από τους µεγαλύτερους και τε-
λειότερους θολωτούς τάφους, την αιώνια κατοικία του µυ-
θικού Ατρέα. Στο µουσείο το χρυσό προσωπείο του Αγαµέ-
µνονα.

∆ήλος
Tο ιερό των ∆ηλίων, ο οίκος των Ναξίων, το Αρτεµίσιο, το 
Πυθίο, η Εξέδρα του ∆ιονύσου και πιο µακριά το αρχαίο θέ-
ατρο, οι κατοικίες των ∆ηλίων και ο ναός της Ίσιδος. Tο Άν-
δηρο των Λεόντων, τα πέντε µαρµάρινα λιοντάρια. Μία από 
τις καλύτερες συλλογές αρχαίας ελληνικής γλυπτικής βρί-
σκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της ∆ήλου, που χτίστηκε 
το 1904. Στις εννέα αίθουσές του θα δείτε αρχαία γλυπτά, 
µωσαϊκά, αγγεία, επιγραφές, κοσµήµατα, επιτύµβια αγάλ-
µατα, στήλες. Θα ξεχωρίσετε τον κορµό κούρου από το ιερό 
του Απόλλωνα, το άγαλµα του ∆ιοσκουρίδη και της Κλεο-
πάτρας και το µαρµάρινο σύµπλεγµα του Βορέα που αρπά-
ζει την Ωρείθυια.

Ναός του Ποσειδώνα και Ναός της Αθηνάς 
στο Σούνιο
Και οι δύο αποτελούν σηµαντικά µνηµεία που εντυπωσιά-
ζουν και προκαλούν τον θαυµασµό κάθε επισκέπτη, είτε έρ-
χεται από τη θάλασσα είτε από τη στεριά. Μάλιστα, ο Ναός 
του Ποσειδώνα φαίνεται από πολλά µίλια µακριά καθώς τα 
καράβια προσεγγίζουν. Η κατασκευή του πώρινου Ναού του 
Ποσειδώνα χρονολογείται στις αρχές του 5ου αιώνα. Όµως 
ο υπό κατασκευή αυτός ναός δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, γιατί 
καταστράφηκε από τους Πέρσες στη διάρκεια των Μηδικών 
Πολέµων. Ένας µικρός ναός του Ποσειδώνα χτίστηκε λίγο 
αργότερα, για να καλύψει προσωρινά τις ανάγκες της λα-
τρείας. Το 444 π.Χ. οι Αθηναίοι έχτισαν τον νεότερο ναό του 
Ποσειδώνα. Το Σούνιο οχυρώθηκε κατά το 9ο έτος του Πε-
λοποννησιακού Πολέµου, για την προστασία της από εκεί 
διέλευσης των σιτοφορτίων, και µάλιστα το οχυρό αυτό θεω-
ρούνταν το ισχυρότερο της Αττικής.

Ναός της Αφαίας στην Αίγινα
Αν και κατασκευάστηκε περίπου το 500 π.Χ., είναι αρκετά 
καλοδιατηρηµένος. Είναι περίπτερος, δωρικού ρυθµού, από 
ντόπιο πωρόλιθο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα α-
ετώµατα, τα οποία σήµερα βρίσκονται στη γλυπτοθήκη του 
Μονάχου. Είναι µαρµάρινα και έχουν αναπαραστάσεις από 
τον Τρωικό Πόλεµο, µε πρωταγωνιστές ήρωες του νησιού, 
όπως ο Τελαµώνας, ο γιος του Αιακού. Σύµφωνα µε την αρ-
χαία παράδοση, ο Ναός της Αφαίας, της Ακρόπολης και του 
Σουνίου σχηµατίζουν ισοσκελές τρίγωνο.
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ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Στάνλεϊ Κιούµπρικ ΣΕΝΑΡΙΟ: Στάνλεϊ 
Κιούµπρικ, Τέρι Σάουθερν, Πίτερ Τζορτζ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣ-
ΤΟΥΝ: Πίτερ Σέλερς, Τζορτζ Σκοτ, Στέρλιν Χέιντεν, Σλιµ 
Πίκενς, Κίναν Γουίν ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 95΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Seven Films

Πέντε κολλητές φίλες που στο κολέγιο δεν άφηναν πάρτι για πάρτι και έπαιρναν µέρος στους 
πιο περίεργους διαγωνισµούς που µπορείς να φανταστείς αποφασίζουν, δέκα χρόνια µετά, 
να βρεθούν ένα Σαββατοκύριακο στο Μαϊάµι για το µπάτσελορ πάρτι της Τζες (Σκάρλετ 
Γιόχανσον). Τα πράγµατα για την Τζες και τις τέσσερις φίλες της ξεκινάνε δυναµικά, αφού οι 

κοπέλες προσπαθούν να αναπληρώσουν τον χρόνο και να θυµηθούν κάτι από τις ακρότητες του ένδοξου 
παρελθόντος τους. Η κατάσταση θα βγει εκτός ελέγχου όταν ένας στρίπερ θα πέσει νεκρός στο σαλόνι τους. 
Εκεί που νοµίζουν ότι είναι χαµένες, θα συνειδητοποιήσουν ότι υπάρχουν πολλές πτυχές της ιστορίας που 
δεν έχουν ξεδιπλωθεί ακόµη και θα προσφέρουν άφθονες στιγµές ξεκαρδιστικού γέλιου και κωµικοτρα-
γικών καταστάσεων. Το «Πάρτι Γυναικών» είναι µια απλή κωµική καλοκαιρινή ταινία την οποία κάποιος 
πάει να δει µόνο για να περάσει καλά, χωρίς να ευελπιστεί να κερδίσει κάτι παραπάνω από τη θέασή της. Η 
ιστορία σε πολλά σηµεία τραβάει πολύ, µε αποτέλεσµα να χάνεται το ενδιαφέρον, ενώ τα αστεία είναι σεξι-
στικά και για τα δύο φύλα. Από τις πρωταγωνίστριες την παράσταση κλέβει η Κέιτ Μακ Κίνον, που αποδει-
κνύεται µεγάλο κωµικό ταλέντο. Το «Πάρτι Γυναικών» θυµίζει ταινίες κωµικών καταστάσεων της δεκαετίας 
του ’80, µόνο που δεν είµαστε πια σε αυτή τη δεκαετία.

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ
THE ZOOKEEPER’S WIFE

ΠΑΡΤΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
RO UGH NIGHT

Η ταινία αφορά την ιστορία των Αντονίνα και Γιαν Ζαµπίνσκι, οι οποίοι κατά τη διάρκεια του Β΄ 
Παγκοσµίου Πολέµου ήταν οι φύλακες του Ζωολογικού Κήπου της Βαρσοβίας και υπεύθυνοι για 
τη σωτηρία πολλών ανθρώπων και ζώων. H ταινία χρησιµοποιεί τον συνδυασµό του θέµατος του 
Ολοκαυτώµατος µε αυτό των ζώων για να προκαλέσει συγκίνηση και αρκετές φορές τα καταφέρ-

νει, το σενάριο όµως είναι υπερβολικό σε αρκετά σηµεία. Η Τσαστέιν αποδεικνύει το ταλέντο της, χαρίζοντας 
µία ακόµη εξαιρετική ερµηνεία και δίνοντας βάθος στον χαρακτήρα της. Μία δυνατή ερµηνεία που, δυστυχώς, 
δεν συνάδει µε το σχετικά αδύναµο φιλµ που παρουσιάζει την περίοδο του Ολοκαυτώµατος ελαφρώς ήρεµη σε 
σχέση µε αυτό που πραγµατικά ήταν.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Νίκι Κάρο ΣΕΝΑΡΙΟ: Άντζελα Γουόρκµαν ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Τζέσικα Τσαστέιν, Γιόχαν Χέλντενµπεργκ, Ντά-
νιελ Μπρουλ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 124΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Spentzos Film

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Λουτσία Ανιέλο ΣΕΝΑΡΙΟ: Λουτσία Ανιέλο, Πολ Ντάουνς ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Σκάρλετ Γιόχανσον, Ζόι Κράβιτζ, 
Κέιτ Μακ Κίνον ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 101΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Feelgood

S.O.S ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ 
ΚΑΛΕΙ ΜΟΣΧΑ 
(ΕΠΑΝΕΚ∆ΟΣΗ)
DR. STRANGELOVE OR 
HOW I LEARNED TO 
STOP WORRYING AND 
LOVE THE BOMB

  ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

Η αξεπέραστη πολιτική σάτιρα 
του Στάνλεϊ Κιούµπρικ, µια 
ταινία για το τι θα µπορούσε να 
συµβεί αν ο λάθος άνθρωπος 

πατούσε το λάθος κουµπί. Ο στρατηγός Τζακ 
Ρίπερ, της Πολεµικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, 
τρελαίνεται παντελώς και στέλνει βόµβες 
κατά της Σοβιετικής Ένωσης. Πιστεύει ότι 
οι κοµµουνιστές έχουν συνωµοτήσει για να 
µολύνουν τα σωµατικά υγρά των Αµερικανών! 
H διαχρονική σάτιρα του Κιούµπρικ σχετικά 
µε τον Ψυχρό Πόλεµο επιστρέφει στις οθόνες 
ξανά, 53 χρόνια µετά την πρώτη προβολή της 
(1964). Η ταινία θεωρείται µία από τις καλύ-
τερες της ιστορίας της έβδοµης τέχνης και 
θίγει ένα θέµα που ακόµη και σήµερα είναι 
επίκαιρο, µε τον δικό του τρόπο, και πιθανό-
τατα θα συνεχίσει να είναι. Ο Κιούµπρικ είναι 
από τους σηµαντικότερους σκηνοθέτες του 
κινηµατογράφου, µε αξιοθαύµαστο συνολικό 
έργο, ενώ υπό την καθοδήγησή του ο Σέλερς 
δίνει µία από τις καλύτερες ερµηνείες της κα-
ριέρας του. Η ταινία ήταν υποψήφια για τέσ-
σερα Όσκαρ (Καλύτερης Ταινίας, Α΄ Ανδρικού 
Ρόλου, Καλύτερης Σκηνοθεσίας, Καλύτερου 
Προσαρµοσµένου Σεναρίου) το 1964 και για 
το βραβείο BAFTA Καλύτερης Ταινίας το 
1965. Είχε εµπορική επιτυχία, ενώ φιγουράρει 
στις λίστες µε τις καλύτερες ταινίες που έχουν 
γυριστεί.
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νας από τους δασκάλους της σύγχρονης ελληνικής 
θεατρικής σκηνής αναμετράται με τον μύθο του Οι-
δίποδα, με τον Κώστα Καζάκο στον ρόλο του τραγι-
κού ήρωα. Λίγο πριν από την Επίδαυρο ο Σταύρος 
Τσακίρης μας εξηγεί γιατί η ενασχόληση με τα με-
γάλα κείμενα δεν τελειώνει ποτέ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που καταπιάνεστε με τον «Οιδίποδα επί Κο-
λωνώ». Τον έχετε παρουσιάσει ξανά στην Επίδαυρο, με τον Δημή-
τρη Παπαμιχαήλ στον ρόλο του τυφλού και εξόριστου πρώην βασιλιά 
της Θήβας. Τι είναι εκείνο που σας ώθησε να ασχοληθείτε με το έργο 
αυτό; Ποιο είναι το δικό σας μήνυμα μέσα από αυτό το έργο;
Η ενασχόληση με τα μεγάλα κείμενα δεν τελειώνει ποτέ. Γενικά και ει-
δικά. Αισθάνομαι τυχερός που μου δίνεται η ευκαιρία να δοκιμαστώ σε 
μια καινούργια ανάγνωση αυτού του κειμένου και να παρουσιαστεί στο 
Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου. Είμαι ιδιαίτερα τυχερός για τη συνεργα-
σία με τόσους σημαντικούς καλλιτέχνες – ηθοποιούς και συντελεστές. Τα 
προσωπικά στοιχήματα μέσα από τα έργα, εκτός από την αξία των έργων, 
τα υπαγορεύει και η εποχή. Νομίζω, διανύουμε μια σημαντική στιγμή 
μετάβασης σε μια καινούργια εποχή, κατά την οποία χαράσσονται οι η-
θικές αξίες από την αρχή. Είναι επιβεβλημένο να συνομιλούμε μέσα από 
τα έργα μας με το κοινό. Χωρίς προτροπές ή ρητορικές κορόνες. Χαμη-
λόφωνα και με περίσκεψη. Το έργο του Σοφοκλή προσφέρεται για κάτι 
τέτοιο. Οι συλλογισμοί πάνω στην ανθρώπινη μοίρα θα μας δώσουν το 
μέτρο της ζωής κι έτσι ίσως γίνουμε πιο αισιόδοξοι και δημιουργικοί. 
Στον κόσμο των αριθμών θα αντιτάξουμε την ευφορία των αισθημάτων.

Προτιμήσατε την καινούργια μετάφραση του Δημήτρη Δημητριάδη…
Ο Δημήτρης Δημητριάδης δεν χρειάζεται συστάσεις. Είναι τιμή μου που 
δέχτηκε την πρόσκλησή μου και αποδέχτηκε την πρόκληση να μεταφρά-
σει τη σοφόκλεια τραγωδία παρά την ύπαρξη πολλών έγκυρων μεταφρα-
στικών εγχειρημάτων από τις προηγούμενες γενιές. Το αποτέλεσμά του 
μου δημιουργεί δέος και μεγαλώνει την ευθύνη μας. Είναι τόσο ακριβές 
και ταυτόχρονα σύγχρονα ποιητικό.

Επί σκηνής γίνεται χρήση ελάχιστων αντικειμένων. Τι εξυπηρετεί 
αυτή η λιτότητα;
Δεν πρόκειται περί λιτότητας αλλά περί αναγκαιότητας. Κάτι που προκύ-
πτει από την προσπάθεια που κάνουμε τα τελευταία χρόνια να συναντη-
θούμε με μια διαφορετική γλώσσα στη σκηνική πράξη, που δεν θα εξαρ-
τιέται από τις «ψευδαισθήσεις» που δημιουργούν τα σκηνικά, ακόμη και 
τα υπαινικτικά ή τα σχολιαστικά. Η «θεατρική μαγεία» ίσως είναι πολυτέ-
λεια στην εποχή μας και δεν εννοώ για λόγους οικονομίας, ούτε από έλ-
λειψη γούστου. Η σημερινή σκληρή πραγματικότητα απαιτεί τη γύμνια 
της ειλικρίνειας. Το κείμενο και το αίσθημα του ηθοποιού είναι αρκετά.

«Ένας παλιός μύθος παρουσιασμένος από έναν θίασο σημερινών αν-
θρώπων, που προσπαθεί να τον φέρει σε ζωντανό διάλογο με το σή-

Τα προσωπικά 
στοιχήματα μέσα 
από τα έργα, 
εκτός από την 
αξία των έργων, 
τα υπαγορεύει και 
η εποχή. Νομίζω, 
διανύουμε μια 
σημαντική στιγμή 
μετάβασης σε μια 
καινούργια εποχή, 
κατά την οποία 
χαράσσονται οι 
ηθικές αξίες από 
την αρχή. Είναι 
επιβεβλημένο 
να συνομιλούμε 
μέσα από τα έργα 
μας με το κοινό. 
Χωρίς προτροπές ή 
ρητορικές κορόνες. 
Χαμηλόφωνα και 
με περίσκεψη.

μερα». Πώς επιτυγχάνεται αυτός ο διάλογος και γιατί τον θεωρήσατε 
απαραίτητο;
Οι αρχαίοι μύθοι παρουσιαζόμενοι μέσα από την τραγωδία και την 
εποχή του Σοφοκλή ήταν τόσο «αρχαίοι» όσο και για την εποχή μας. 
Χρησιμοποιούνταν ως αισθητικές παραβολές, για να δώσουν απαντή-
σεις στην καθημερινότητα. Αυτό επιτύγχανε και τη συγκινησιακή συμ-
μετοχή του κοινού. Αυτό προσπαθούμε κι εμείς μέσα από εκλεκτικές 
συγγένειες. Χωρίς να προδοθεί το θεατρικό είδος και η φόρμα του με 
αυθαίρετους συσχετισμούς ή αναγωγές, να λειτουργήσει άμεσα στον 
σημερινό θεατή, προκαλώντας αληθινή συγκίνηση.

Η μουσική του Μίνω Μάτσα έχει συνεχή παρουσία στο έργο. Πώς κα-
ταλήξατε σε αυτήν;
Μέσα από την ίδια αντίληψη ενός γόνιμου διαλόγου με το είδος της τρα-
γωδίας. Ο αρχαίος ποιητής δεν έγραφε μόνο το κείμενο αλλά και τη μου-
σική, που αποτελούσε την προέκταση του κειμένου. Δεν ήταν μια απλή 
μουσική υπόκρουση. Προέκτεινε τη δράση. Η παρουσία του Μίνω, που 
είναι μόνιμος συνεργάτης και συνοδοιπόρος, εγγυάται για το αποτέλε-
σμα ενός τέτοιου εγχειρήματος, που δοκιμάζεται ίσως για πρώτη φορά.

Μιλήστε μας για τη συνεργασία σας με τον Κώστα Καζάκο…
Ο Καζάκος αυτή τη στιγμή είναι ίσως ο σημαντικότερος Έλληνας ηθο-
ποιός αυτής της γενιάς. Πλούσιος σε γνώση και εμπειρίες. Με κυριαρ-
χία στα εκφραστικά του μέσα και έγκυρο λόγο, που μπορεί να εκφρά-
σει με σθένος την υψηλή ποίηση του Σοφοκλή. Είμαι ευτυχής που δέ-
χτηκε αυτή την πρόσκληση και ευτυχής που τον απολαμβάνω σε κάθε 
πρόβα. Οι θεατές της Επιδαύρου θα παρακολουθήσουν μια σημαντική 
ερμηνεία.

O Δημήτρης Λιγνάδης επωμίζεται έναν ιδιαίτερο ρόλο, που «ενώνει» 
το σήμερα με τον μύθο. Πώς προέκυψε;
Δεν προέκυψε. Φτιάξαμε αυτόν τον ρόλο χρησιμοποιώντας τους ρόλους 
του Ξένου και του Αγγελιοφόρου και από μέρη του Χορού, για να δημι-
ουργηθεί ένας δραματουργικός άξονας που θα έκανε αυτή την κρυπτική 
τραγωδία κατανοητή και «χρήσιμη» για το πλατύ κοινό.

Η τραγωδία αυτή του Σοφοκλή λειτουργεί και ως λοξή μερική αυτο-
βιογραφία. Ο Σοφοκλής έγραψε το κύκνειο άσμα του σε ηλικία 92 
ετών και επέλεξε ως θέμα του το τέλος του διασημότερου ήρωά του. 
Στην πραγματικότητα, δηλαδή, έχουμε να κάνουμε με τραγωδία των 
γηρατειών: υπέργηρος ο ποιητής, γέρος ο Οιδίπους, γέρος ο Θησέας, 
γέρος ο Κρέων. Οι άνθρωποι φοβόμαστε τα γηρατειά, το τέλος. Ω-
στόσο, όταν εκείνο πλησιάζει, νομίζετε πως υπάρχει τρόπος να προε-
τοιμαστούμε γι’ αυτό;
Μέσα από πνευματικές διαδικασίες και συνειδητοποίηση της ανθρώπι-
νης μοίρας το μόνο συμπέρασμα που μένει είναι ότι η όποια αυτοβιο-
γραφία είναι και βιογραφία των ανθρώπων. Ούτε φόβος ούτε τρόμος σε 
αναμονή του μόνου σημαντικού γεγονότος μετά τη γέννησή μας.

INFO
Οιδίπους επί 
Κολωνώ
Μετάφραση: Δημήτρης 
Δημητριάδης
Σκηνοθεσία: Σταύρος Σ. 
Τσακίρης
Επεξεργασία κειμένου: 
Σταύρος Σ. Τσακίρης - 
Δήμητρα Πετροπούλου
Σκηνικά: Κέννυ Μακ Λέλλαν
Κοστούμια: Θάλεια 
Ιστικοπούλου
Μουσική: Μίνως Μάτσας
Ξένος: Δημήτρης Λιγνάδης
Οιδίπους: Κώστας Καζάκος
Αντιγόνη: Κόρα Καρβούνη
Ισμήνη: Τζέννυ Κόλλια
Θησέας: Άρης Τρουπάκης
Κρέων: Δημήτρης Ήμελλος
Πολυνείκης: Δημήτρης 
Λάλος
Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου
7 και 8 Ιουλίου
Ώρα: 21:00

Σταύρος Τσακίρης
«Η σημερινή 
πραγματικότητα 
απαιτεί τη γύμνια 
της ειλικρίνειας»

  ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ
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Με νέο δίσκο στις αποσκευές του, πριν ξεκινήσει για την καλοκαιρινή του 
περιοδεία, ο Πάνος Μουζουράκης µας εξηγεί γιατί πρέπει να παίρνουµε 
ρίσκα.

Το νέο άλµπουµ σας «Μονόλογος για δύο» κυκλοφορεί από τη MINOS EMI µε την 
υπογραφή του Μανώλη Φάµελλου. Πείτε µας γι’ αυτό…
Η αισθητική του Μανώλη, από τη σύνθεση και τον στίχο µέχρι την ενορχήστρωση και 
την παραγωγή, δεν είναι κάτι που το βρίσκεις εύκολα. Πέρα από την προσωπική του δι-
σκογραφία, που από µόνη της λέει τα πάντα, θαύµασα την ευελιξία του στον ήχο όταν 
έκανε ενορχήστρωση στον δίσκο της Αρετής Κοσµίδου, όπου είχα τη χαρά να µοιραστώ 
κι εγώ ένα τραγούδι µε την ιδιαίτερη αυτή, βελούδινη φωνή. Ακολούθησε το «Χρυσό 
Αβγό», που έγινε από τα αγαπηµένα µου τραγούδια, και αµέσως επήλθε η πρόταση από 
µέρους µου να αναλάβει την ενορχήστρωση του επόµενου δίσκου µου. Και από µέρους 
του επεκτάθηκε αυτή η πρόταση για σύνθεση και στίχο, που δέχτηκα φυσικά µε µε-
γάλη χαρά. Σε αυτόν τον δίσκο δεν χρειάστηκε ιδιαίτερος κώδικας επικοινωνίας. Ήταν 
τροµακτική η εµπειρία στην πρώτη ακρόαση που κάναµε τα τραγούδια που έγραψε. Το 
πόσο πολύ είχε πετύχει το ύφος και το είδος που µου αρέσει, εξελίσσοντάς τα ένα βήµα 
πέρα από µένα και αφήνοντας και περιθώριο για κάτι ακόµα πιο καινούργιο για µένα, 
χωρίς όµως αυτό να ακούγεται ξένο. Σε αυτόν τον δίσκο υπάρχει πολλή µουσική και στί-
χος. Κάθε τραγούδι σκιαγραφεί έναν διαφορετικό άνθρωπο ή πολλές διαφορετικές πτυ-
χές του ίδιου ανθρώπου, µε πολύ έντονο καταλύτη συµπεριφοράς τον Έρωτα και το Εγώ. 
Επίσης, υπάρχει σε αυτόν τον δίσκο και το δεύτερο ντουέτο µας µε την υπέρλαµπρη 
φωνάρα και φίλη µου Μαρίζα Ρίζου. Το ντουέτο αυτό «κουβαλάει» και τον τίτλο του δί-
σκου: «Μονόλογος για δύο».

Με ποια κριτήρια επιλέξατε τα τραγούδια του CD;
Το δικό µου κριτήριο ήταν το πλατύ µου χαµόγελο ικανοποίησης για την ικανή ποί-
ηση. Η διαλογή δεν έγινε από ένα πλήθος τραγουδιών που προϋπήρχαν στα συρτάρια 

του Μανώλη. Γράφτηκαν 12 καινούργια διαµάντια, εκ των οποίων τα 11 συµπεριλήφθη-
καν στον δίσκο. Και το ένα που έµεινε απ’ έξω θεωρώ ότι ήταν από δική µου αδυναµία.

Στις 10 Ιουλίου, στην Τεχνόπολη, τι να περιµένουµε;
Να περιµένετε να αρχίσει η συναυλία, µετά αφήστε το πάνω µας. Μία εξαιρετική οκτα-
µελής παρέα µουσικών, οι Mouzicians, υπό τη διεύθυνση του Παύλου Καλτουρουµίδη, 
και δύο ταλαντούχα αγγελούδια, η Μυρτώ Ναούµ (φωνή) και η ∆ήµητρα Μπουλούζου 
(φωνή και βιολί). Με υλικό από τον καινούργιο δίσκο αλλά και τους παλιότερους, ανα-
µεµειγµένο µε αγαπηµένες µουσικές από το ελληνικό και αγγλόφωνο ρεπερτόριο. Θα 
γυρίσουµε Ελλάδα και Κύπρο για να χαρίσουµε αγάπη και να εισπράξουµε αγάπη.

Είστε από τους καλλιτέχνες που αγαπάνε τις συναυλίες. Ένας δίσκος, ένα τραγούδι, 
αποκτά νέα, διαφορετική υπόσταση όταν παρουσιάζεται ζωντανά;
Πάντα θεωρούσα ότι αποδίδω καλύτερα σε ζωντανές εµφανίσεις παρά υπό τις συνθή-
κες του στούντιο. Το στουντιακό ηχογράφηµα είναι επίσης µια γοητευτική διαδικασία, 
αλλά φέρει το βάσανο της αναζήτησης του τέλειου, που ποτέ δεν θα υπάρχει απόλυτα 
για τα αφτιά σου. Και όσο το σκαλίζεις, τόσο χάνει το πηγαίο και στιγµιαίο, που αυτό θα 
το βρεις σε µια ζωντανή συναυλία, µακριά από το αποστειρωµένο και ασφαλές περιβάλ-
λον του «πάµε άλλη µια φορά, ένα take για τον δίσκο».

Τι σας δίδαξε η συµµετοχή σας στο «Voice»;
Πάρε ρίσκο, ευχαριστήσου την εµπειρία, προσπάθησε να µείνεις αληθινός και την επό-
µενη φορά κάν’ το καλύτερα.

Πόσους τραγουδιστές µπορούµε να αντέξουµε; Συνεχώς «βγαίνουν» καινούργιοι…
Χίλιοι καλοί χωράνε… και κάνα δυο µέτριοι.

Θέλω να σας πάω σε ένα άλλο επίκαιρο θέµα που ταλαιπωρεί τον καλλιτεχνικό χώρο 
και ειδικά τους δηµιουργούς µουσικής, την ΑΕΠΙ. Θεωρείτε πως είναι και θέµα κουλ-
τούρας της ελληνικής κοινωνίας το πώς αντιµετωπίζει την πνευµατική ιδιοκτησία και 
την ίδια την τέχνη;
∆εν νοµίζω ότι είναι θέµα κουλτούρας. Είναι ίσως θέµα έλλειψης ευµάρειας. Για παρά-
δειγµα, ενώ στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης και στην Αµερική (απ’ όσο ξέρω) δι-
ώκεται έµπρακτα το να κατεβάσεις µια ταινία παράνοµα από το διαδίκτυο, στην Ελλάδα 
υπάρχει νόµος προστασίας προσωπικών δεδοµένων που αίρεται µόνο σε περίπτωση κα-
κουργήµατος. Αυτό αφήνει ένα βολικό παραθυράκι-µπαλκονόπορτα ώστε να αερίζεται 
λίγο η δύσκολη κατά τα άλλα πραγµατικότητα του φίλου που µέσα στα µνηµόνια, τους 
ΕΝΦΙΑ και τα κόκκινα δάνεια όχι µόνο δεν το θεωρεί παράνοµο αλλά και δικαίωµά του 
να µπορέσει να ξεχαστεί δυο ώρες µε µια ταινία που για αλλαγή δεν θα χρειαστεί να 
πληρώσει. Οπότε στο µυαλό µου δεν ευθύνεται ο χρήστης. Για να κατηγορήσουµε την 
κουλτούρα ή τη νοοτροπία θα έπρεπε να ισχύουν οι ίδιες ελευθερίες ή οι ίδιοι περιορι-
σµοί σε όλο τον κόσµο.

Στον χώρο της µουσικής τα πράγµατα είναι ακόµη πιο σκληρά. Η κρίση στη δισκο-
γραφία χτύπησε πολύ πριν από το 2008. Στην αρχή ήταν τα παράνοµα CD, µετά κάτι 
Napster, µετά torrent κ.λπ., και όσο προσπαθούσαν να βρουν µια λύση γι’ αυτά, η λύση 
ήρθε από µόνη της και λεγόταν YouTube. Ο κόσµος πλέον δεν χρειάζεται να αγορά-
σει δίσκο. Μπαίνει και τον ακούει. Κανένας δεν βάζει λεφτά, και όλοι είναι χαρούµε-
νοι. Εκτός από τους δηµιουργούς. Και δεν µιλάω για µένα, που έχω γράψει 20 τραγού-
δια και το βασικό µου εισόδηµα είναι από τις ζωντανές µου εµφανίσεις. Μιλάω για τον 
στιχουργό και συνθέτη, που έχει γράψει άπειρα από τα αγαπηµένα σου τραγούδια και 
µπορεί να µην ξέρεις καν το όνοµά του αν δεν έψαξες να το βρεις κάτω από τον τίτλο του 
τραγουδιού του αγαπηµένου σου ερµηνευτή. Αυτόν που βιοπορίζεται από αυτό και τώρα 
κινδυνεύει να χάσει τη µοναδική πηγή εσόδων του.

Κατανοώ τη δυσπιστία των χρηστών απέναντι σε µια ανώνυµη εταιρεία διαχείρισης 
πνευµατικών δικαιωµάτων, λόγω των σκανδαλωδών πρόσφατων αποκαλύψεων, αλλά δεν 
θα ήθελα να χρησιµοποιείται αυτό σαν δικαιολογία για να διεκδικήσουµε άλλο ένα δω-
ρεάν προνόµιο στην πλάτη των δηµιουργών.

Υπάρχει κάποιο µυστικό στην επιτυχία; Πώς δηλαδή ένας καλλιτέχνης καταφέρνει 
όχι να ξεχωρίσει, αλλά να διαρκέσει; Υποθέτω πως το ταλέντο µόνο δεν φτάνει…
Αν σας πω το µυστικό, θα πάψει να είναι µυστικό.

Τι είναι επιτυχία;
Ένα µυστήριο!!!

Μόλις κερδίσατε ένα φανταστικό µουσικό ταξίδι στον χρόνο, για να ακούσετε από 
κοντά και να επικοινωνήσετε µε όποιον µουσικό θέλετε. Πού θα πηγαίνατε;
Στο µακρινό µέλλον, για να βρω το τραγούδι που εντέλει θα ενώσει τον κόσµο, θα φέρει 
ειρήνη για πάντα και µόνιµη αγάπη στις καρδιές µας. Ώστε να το φέρω στην εποχή µας, 
να επισπεύσω την αλλαγή και να πάρω και τα εύσηµα.

Πάνος Μουζουράκης

«Χίλιοι καλοί χωράνε… 
και κάνα δυο µέτριοι»

  ΣΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ
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INFO
*Η Χριστίνα 
Μαυρίδου είναι 
καθηγήτρια Φυσικής 
Αγωγής - personal 
trainer.
Site: www.personaltrainer-
christy.com
Facebook Page: Christy 
Μαυρίδου
Instagram: christymav

Κάν’ το όπως η Christy!
Διανύεις τη δύσκολη περίοδο της κύησης και θες να είσαι σε φόρμα; Γυμνάσου 
μόνο με ένα ring! Πάρε την έγκριση του γιατρού σου και ακολούθησε προσεκτικά 
τις οδηγίες της trainer, για να μην τραυματιστείς.

  ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΜΑΥΡΙΔΟΥ

Γύμνασε στήθος και χέρια! Κράτα το ring 
καλά από τις λαβές, μπροστά από το στήθος 
σου. Κατά την εισπνοή από τη μύτη, το χαλα-
ρώνεις και κατά την εκπνοή το σφίγγεις όσο 
περισσότερο μπορείς. Επανάλαβε 15 φορές 
και στην τελευταία επανάληψη μείνε για 30΄΄.

Γύμνασε τους πλάγιους κοιλιακούς! 
Στρίψε ελαφρώς τον κορμό σου προς το 
πλάι σφίγγοντας το ring και κάνε συγχρό-
νως μια ελαφριά κάμψη κορμού. Επανά-
λαβε 15 φορές από την κάθε πλευρά και 
στην τελευταία επανάληψη μείνε για 30΄΄.

Γύμνασε πλάτη! Σφίξε το ring πίσω από 
το κεφάλι σου, έχοντας ίσια πλάτη, πίσω 
και κάτω τους ώμους, ώστε να μη σε «πιά-
σει» ο αυχένας, και διατήρησε έξω το στή-
θος. Επανάλαβε 15 φορές και μείνε στην 
τελευταία επανάληψη για 30΄΄.

Γύμνασε πόδια και γλουτούς! Τοποθέ-
τησε το ring ανάμεσα στα πόδια σου, 
λίγο πιο πάνω από τα γόνατα. Έχε ελα-
φρώς λυγισμένα τα γόνατα και τα πέλ-
ματα στραμμένα προς τα έξω. Πάρε ει-
σπνοή από τη μύτη.

Κατά την εκπνοή από το στόμα, σφίξε 
τετρακέφαλους, προσαγωγούς και 
γλουτούς, σφίγγοντας το ring και τε-
ντώνοντας τα πόδια. Επανάλαβε 20 
φορές, μένοντας στην τελική θέση για 
2΄΄ σε κάθε επανάληψη.

Γύμνασε γάμπες! Για να δυσκολέψεις την 
προηγούμενη άσκηση, πρόσθεσε στην 
κίνησή σου και το σήκωμα της φτέρνας, 
στηρίζοντας όλο σου το σώμα στις μύτες 
των ποδιών σου. Επανάλαβε 20 φορές, 
μένοντας 2΄΄ σε κάθε επανάληψη.
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