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

AUTO
IOYΛIOΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 8

PORSCHE PANAMERA

SUMMER 
DREAMS

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

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI SPACE STAR ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

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

AUTO
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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
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ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

• DS5
• Audi 
• Skoda 

AUTO

AUTO
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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

Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 34 ΧΑΛΑΝΔΡΙ • ΤΗΛ 2106840698

ΧΩΡΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ   ΧΡΗΣΤΟΣ   ΧΑΛΑΝΔΡΙ
 PARKING • KHΠΟΣ • ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ
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πολιτική

Η 
ολοκλήρωση της δεύτε-
ρης αξιολόγησης του τρί-
του µνηµονίου θα πραγ-
µατοποιηθεί, σύµφωνα µε 
όλες τις ενδείξεις, εντός 
του Μαΐου 2017, ενώ ήταν 

αρχικά προγραµµατισµένη για τον Φεβρουά-
ριο του 2016. Η καθυστέρηση, ιδιαίτερα κατά 
τη διάρκεια του τελευταίου εξαµήνου, κόστισε 
ακριβά στην ελληνική οικονοµία και πρέπει να 
αποδοθεί κατά κύριο λόγο στην ανάγκη της κυ-
βέρνησης να διαχειριστεί πολιτικά την πλήρη 
προσαρµογή της στις βασικές θέσεις των Ευρω-
παίων εταίρων και των πιστωτών.

Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης αλλά-
ζουν οι κανόνες του πολιτικού παιχνιδιού, εφό-
σον η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ, που βρίσκο-
νται σε δηµοσκοπική κάµψη, πρέπει να αναλά-
βουν το κόστος των πρόσθετων µέτρων, ενώ η 
ηγεσία της Ν∆ βλέπει τις πρόωρες εκλογές να 
µετατίθενται χρονικά.

Η σηµασία του χρόνου
Βασικός στόχος της κυβέρνησης είναι η διαχεί-
ριση του πολιτικού χρόνου µε έναν τρόπο που 
θα σταθεροποιεί τον ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία και 
θα περιορίζει το πολιτικό κόστος της περιοριστι-
κής οικονοµικής πολιτικής που ακολουθείται. Η 
υπερψήφιση των νέων µέτρων από την κυβερνη-
τική κοινοβουλευτική πλειοψηφία αποµακρύ-
νει την ηµέρα της κρίσης, γιατί αν πηγαίναµε, µε 
πρωτοβουλία του Μαξίµου, σε πρόωρες εκλογές, 
η Ν∆ θα διεκδικούσε την αυτοδυναµία, ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ θα γνώριζε µεγάλη ήττα και οι ΑΝΕΛ θα 
έµεναν εκτός Βουλής.

Τώρα έρχονται τα «µπάνια του λαού» και 
στην κυβέρνηση ελπίζουν ότι η καθηµερινό-
τητα των πολιτών µε µεγάλα οικονοµικά και κοι-
νωνικά προβλήµατα θα ξαναγίνει αφόρητη µετά 
από 4-5 µήνες. Αυτό το χρονικό διάστηµα θεω-
ρείται από την κυβερνητική ηγεσία εξαιρετικά 
πολύτιµο για να εκτιµηθούν ο συσχετισµός των 
πολιτικών δυνάµεων και η προοπτική της δια-
µόρφωσής τους.

Η δραστηριοποίηση 
των συµφερόντων
Ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας και οι βασικοί συ-
νεργάτες του είναι αποφασισµένοι να αξιοποιή-
σουν τις στενές σχέσεις της εξουσίας µε τα µε-
γάλα οικονοµικά και επιχειρηµατικά συµφέ-
ροντα για να εξασφαλίσουν την υπεροχή στα 
ΜΜΕ. Το επεισόδιο µε τον Ιβάν Σαββίδη, ο ο-
ποίος εξυπηρετήθηκε σε ό,τι αφορά τη ΣΕΚΑΠ 
µε ειδική νοµοθετική ρύθµιση που εγκρίθηκε 
από τη Βουλή και έφτασε στο σηµείο να εµφανί-
σει τον κ. Τσίπρα σαν τον… Έλληνα Πούτιν και 
να αποκλείσει µε δηλώσεις του την περίπτωση 
να γίνει πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης, µας 
δίνει µια πρόγευση από αυτά που πρόκειται να 
ακολουθήσουν.

Ο κ. Σαββίδης έχει διαµορφωθεί επιχειρη-
µατικά και πολιτικά στον κύκλο των δεύτερης 
κατηγορίας ολιγαρχών της µετασοβιετικής Ρω-
σίας και είναι λογικό να σκέφτεται µε τον συ-
γκεκριµένο τρόπο. H συµφωνία που λέγεται 
ότι έχει κάνει για την είσοδό του µε πρωταγω-
νιστικό ρόλο στο Mega του δίνει τη δυνατότητα 
να εκφράζεται πιο άνετα και να προειδοποιεί 
αυτούς που θεωρεί εµπόδιο στα επιχειρηµατικά 

Ο χρόνος των εκλογών
Η έγκριση των νέων µέτρων από την κυβερνη-
τική πλειοψηφία στη Βουλή θα εξασφαλίσει κά-
ποια χρονικά περιθώρια στην κυβέρνηση, αλλά 
η φύση των µέτρων που δέχτηκε η κυβέρνηση 
για το 2019 κάνουν πολύ δύσκολη την εξάντληση 
της τετραετίας.

Σχεδόν όλοι οι αναλυτές καταλήγουν στο συ-
µπέρασµα ότι η κυβέρνηση Τσίπρα θα φροντί-
σει να πάει σε εκλογές προτού µειώσει τις πα-
λαιές κύριες συντάξεις και ξαναµειώσει ορισµέ-
νες από τις επικουρικές τον Ιανουάριο του 2019 
και προτού κυριαρχήσει το συγκεκριµένο θέµα 
στον δηµόσιο διάλογο. Το πιθανότερο σενάριο, 
λοιπόν, είναι να οργανώσει την πρόωρη προ-
σφυγή της στις κάλπες πριν από το τέταρτο τρί-
µηνο του 2018, όταν η οικονοµία θα έχει αρχίσει 
να στέλνει θετικά αναπτυξιακά µηνύµατα, χωρίς 
να έχει καλυφθεί πλήρως ο λογαριασµός της ά-
τυπης παράτασης του µνηµονίου πέρα από τον 
Αύγουστο του 2018 και µέχρι το 2020, ενδεχο-
µένως και το 2022.

Η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να αξιοποιή-
σει τα νέα χρονικά περιθώρια που φαίνεται να ε-
ξασφαλίζει για να επιχειρηµατολογήσει κατά της 
γραµµής της Ν∆ υπέρ των πρόωρων βουλευτι-
κών εκλογών και να αναδείξει τις όποιες διαφο-
ρές στο εσωτερικό του κόµµατος της αξιωµατι-
κής αντιπολίτευσης. Προς το παρόν οι κυβερνη-
τικές προσπάθειες δεν έχουν αποδώσει, εφόσον 
το άνετο δηµοσκοπικό προβάδισµα της Ν∆ συ-
σπειρώνει τον κόσµο και τα στελέχη της. Η κυ-
βέρνηση όµως είναι υποχρεωµένη να συνεχί-
σει σε αυτή την κατεύθυνση και να ελπίζει ότι οι 
προσπάθειές της θα αποδώσουν.

Η διεθνής διάσταση
Με την αποδοχή όλων των βασικών θέσεων των 
Ευρωπαίων εταίρων και των πιστωτών η κυβέρ-
νηση Τσίπρα εξασφάλισε, για ένα διάστηµα, η-
ρεµία στις σχέσεις της µε τους θεσµούς και τις 
κυβερνήσεις.

Το υπό διαµόρφωση νέο ευρωπαϊκό σκη-
νικό αναµένεται να επηρεάσει και τις εξελίξεις 
στην Ελλάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε υποστηρίζο-
ντας ανοιχτά την προεδρική υποψηφιότητα του 
εκπροσώπου της γαλλικής ριζοσπαστικής Αρι-
στεράς κ. Μελανσόν, ο οποίος όµως προτίµησε 
τη συνεργασία µε την κ. Κωνσταντοπούλου και 
δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει στον εαυτό του να 
γίνει Τσίπρας. Πρόβαλε επίσης τη δηµοσκο-
πική άνοδο του Σοσιαλδηµοκρατικού Κόµµατος 
της Γερµανίας υπό την ηγεσία του πρώην προ-
έδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Σουλτς 
ως προµήνυµα της εξουδετέρωσης του «εµµονι-
κού» κ. Σόιµπλε και καλύτερης διευθέτησης του 
χρέους του ελληνικού ∆ηµοσίου. Όπως συνήθως 
συµβαίνει, το Μαξίµου έπεσε έξω σε όλες τις ε-
κτιµήσεις του για τις διεθνοπολιτικές εξελίξεις. 
Ο Μελανσόν ηττήθηκε στις προεδρικές εκλογές 
και το πιθανότερο είναι ότι θα επικρατήσει ο α-
νεξάρτητος φιλελεύθερος υποψήφιος κ. Μακρόν, 
που έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά µε τον κ. 
Μητσοτάκη. Οι Γερµανοί Σοσιαλδηµοκράτες και 
ο κ. Σουλτς έσπευσαν να διευκρινίσουν ότι δεν 
αµφισβητούν την πολιτική που ασκεί η γερµα-
νική κυβέρνηση, στην οποία συµµετέχουν, σε 
ό,τι αφορά το ελληνικό ζήτηµα και οι δηµοσκο-
πήσεις ευνοούν ξανά τους Χριστιανοδηµοκράτες 
και την κ. Μέρκελ...

ΝΕΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΜΕΤΑ 
ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ σε αναζήτηση εφεδρειών.

Η υπόθεση Σαββίδη δείχνει 
την αποφασιστικότητα της 
κυβέρνησης να αποκτήσει 
ισχυρούς υποστηρικτές στα 
ΜΜΕ .
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και πολιτικά του σχέδια. Επειδή ο ελληνικός κα-
πιταλισµός είναι πιο κρατικοδίαιτος σήµερα απ’ 
ό,τι ήταν στο ξεκίνηµα της κρίσης, οι περισσό-
τεροι γνωστοί επιχειρηµατικοί παράγοντες εκ-
φράζονται κατ’ ιδίαν υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον 
εξυπηρετούνται από την κυβέρνηση. Χαρακτη-
ριστική του κλίµατος που επικρατεί είναι η κά-
λυψη της επικαιρότητας από το «Έθνος», την ε-
φηµερίδα του Οµίλου Μπόµπολα η οποία αντα-
γωνίζεται µε την «Αυγή» στη θετική προβολή 
των κυβερνητικών πρωτοβουλιών.

Τα ΜΜΕ δεν µπορούν να ανατρέψουν την 
πολιτική πραγµατικότητα, µπορούν όµως να ε-
πηρεάσουν, ως έναν βαθµό, τις πολιτικές εξελί-
ξεις. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να ανακτή-
σει ένα µέρος της χαµένης δηµοτικότητάς της µε 
τη συµβολή ισχυρών ΜΜΕ. Η Ν∆ δεν µπορεί να 
δηµιουργήσει, σε αυτή τη φάση, ανάλογες συµ-
µαχίες, µπορεί όµως να αξιοποιήσει τους κυβερ-
νητικούς χειρισµούς για να αποκτήσει το λεγό-
µενο ηθικό πλεονέκτηµα και να το µετατρέψει 
σε πολιτική δυναµική. Οι πολίτες που δυσκο-
λεύονται από την κρίση δύσκολα θα ακολουθή-
σουν τη γραµµή Σαββίδη και τη γραµµή Μπό-
µπολα. ∆εν έχουν ιδιαίτερη εκτίµηση στους λε-
γόµενους εθνικούς εργολάβους, ούτε σε έναν 
µικρής κλίµακας οµογενή ολιγάρχη, ο οποίος ε-
πιµένει να εκφράζεται στα ρωσικά και να µη µα-
θαίνει ελληνικά.

Επιστροφή στην ανάπτυξη
Σύµφωνα µε συγκλίνουσες ενδείξεις, η ελλη-
νική οικονοµία θα επιστρέψει, µε µεγάλη καθυ-
στέρηση, σε περίοδο ανάπτυξης. Επρόκειτο να 
αναπτυχθεί, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, το 2015, αλλά οι πολιτι-
κές εξελίξεις και η επικράτηση της γραµµής Τσί-
πρα-Βαρουφάκη προκάλεσαν επιστροφή στην 

ύφεση. Στη συνέχεια, η καθυστέρηση στη δεύ-
τερη αξιολόγηση προκάλεσε υποχώρηση του 
ΑΕΠ στο δεύτερο τρίµηνο του 2016, µε αποτέ-
λεσµα να χαθεί και αυτή η χρονιά. Παρά το δύ-
σκολο πρώτο τρίµηνο του 2017, όλοι οι ειδικοί 
προβλέπουν ότι η οικονοµία θα αρχίσει να ανα-
πτύσσεται. Αν όχι µε ρυθµό ανώτερο του 2,5% 
που προέβλεπε πριν από λίγους µήνες η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή, τουλάχιστον µε ρυθµό της 
τάξης του 1,5%.

Πρόκειται για µια σηµαντική αλλαγή του οι-
κονοµικού σκηνικού, εφόσον το ελληνικό ΑΕΠ 
υποχωρεί από τα τέλη του 2008, µε εξαίρεση το 
2014, οπότε παρατηρήθηκε οριακή ανάκαµψη 
της οικονοµίας. Η κυβέρνηση θα προσπαθήσει 
να εµφανίσει το δικό της success story, υποστη-
ρίζοντας ότι κατάφερε να βάλει την οικονοµία 
ξανά σε αναπτυξιακή πορεία, ενώ το κόµµα της 
αξιωµατικής αντιπολίτευσης θα δώσει έµφαση 
στις χαµένες ευκαιρίες της περιόδου 2015-2017 
και στο εξαιρετικά υψηλό κοινωνικό κόστος της 
οικονοµικής βελτίωσης.
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ευρώπη

Ο 
Ρέντσι επανεξελέγη 
θριαμβευτικά στην η-
γεσία του Δημοκρα-
τικού Κόμματος, μια 
προαναγγελθείσα ε-
πικράτηση, καθώς 
είχε προηγηθεί η α-

ποχώρηση της Αριστερής Πτέρυγας των 
Ντ’ Αλέμα - Μπερσάνι, που τον άφησε όχι 
απλώς χωρίς αντίπαλο στην προσπάθεια ε-
πανόδου του στην κομματική ηγεσία αλλά 
ελεύθερο να ολοκληρώσει την κεντρώα, με-
ταρρυθμιστική και –γιατί όχι– φιλελεύθερη 
μετάλλαξη ενός πολιτικού χώρου που ξεκί-
νησε ως αριστερή σοσιαλδημοκρατική με-
τάλλαξη του πάλαι ποτέ κραταιού Ιταλικού 
Κομμουνιστικού Κόμματος, του μεγαλύτε-
ρου Κ.Κ. της Δυτικής Ευρώπης.

Διαφορετική πραγματικότητα
Ο Ρέντσι, που αναγκάστηκε να εγκαταλεί-
ψει την πρωθυπουργία μετά την ήττα του 
στο δημοψήφισμα για τη μεταρρύθμιση της 
Γερουσίας στα τέλη του περασμένου χρό-
νου, είχε αμέσως μετά ανακοινώσει την 
πρόθεσή του να επανέλθει στην ηγεσία του 
κόμματος και να υλοποιήσει την πλατφόρμα 
με την οποία ξεκίνησε την άνοιξη του 2014 
για να ανατρέψει τον προκάτοχό του Λέτα.

Η αξιοπιστία του είχε φθαρεί στα δυό-
μισι και πλέον χρόνια της θητείας του στην 
πρωθυπουργία, καθώς η διπλή δέσμευσή 
του για τολμηρές μεταρρυθμίσεις - διαρ-
θρωτικές αλλαγές, αλλά και για επιστροφή 
στην ανάπτυξη, απέδωσε αποτελέσματα που 
κρίθηκαν ανεπαρκή τόσο από το Βερολίνο 
και τις Βρυξέλλες όσο και από την εκλογική 
του βάση.

Παρά την εμμονή του να θεωρεί το 40% 
του «ναι» στο δημοψήφισμα δυνητική ε-
κλογική βάση του Δημοκρατικού Κόμματος 
όποτε και αν διεξαχθούν οι βουλευτικές ε-
κλογές –πρόωρες ή στο τέλος της θητείας 
της σημερινής Βουλής, τον Φεβρουάριο 
του 2018–, η πραγματικότητα ήταν μέχρι 
σήμερα διαφορετική. Ο Ρέντσι φαινόταν 
να δίνει μια άνιση μάχη οπισθοφυλακής, 
καθώς, εκτός από το Κίνημα Πέντε Αστέ-
ρων του πρώην σατιρικού τηλεπαρουσιαστή 
Μπέπε Γκρίλο, τόσο η Φόρτσα Ιτάλια του 
Μπερλουσκόνι όσο και η ακροδεξιά ρατσι-
στική και ξενόφοβη Λέγκα του Βορρά του 
Σαλβίνι έχουν σχηματίσει ένα ετερόκλητο 
μεν, αλλά αθροιστικά πλειοψηφικό μέτωπο 
που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο και με-
θόδευση μιλά για έξοδο από την Ευρωζώνη 
είτε με επιστροφή στη λιρέτα είτε με την 
καθιέρωση παράλληλου νομίσματος.

Διέξοδος μέσω Μακρόν
Στο σημείο αυτό η περίπτωση Μακρόν και η 
πολύ πιθανή –εκτός του ακραίου σεναρίου 
υψηλής αποχής– νίκη του στην εκλογική α-
ναμέτρηση της Κυριακής βοηθούν όσο οτι-
δήποτε άλλο τον Ρέντσι. Νίκη Μακρόν στον 
δεύτερο γύρο και πολύ περισσότερο πλει-
οψηφία της παράταξης «En Marche!» στη 
Βουλή που θα εκλεγεί στις βουλευτικές ε-
κλογές του Ιουνίου επιτρέπουν στον πρώην 
και φιλοδοξούντα να είναι ο επόμενος πρω-

 ΓΙΏΡΓΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΤΑΛΙΑ, 
Ο ΑΔΥΝΑΤΟΣ ΚΡΙΚΟΣ
θυπουργός Ρέντσι να παρουσιάσει τις εξελί-
ξεις στη Γαλλία ως δικαίωση της δικής του 
πορείας τα τρία τελευταία χρόνια.

Η ουσιαστική στήριξη του Μακρόν από 
τους Ολάντ-Βαλς και τη λεγόμενη σοσιαλ-
φιλελεύθερη πτέρυγα των Γάλλων Σοσιαλι-
στών μπορεί να φωτιστεί από τον Ρέντσι ως 
ταυτόσημο εγχείρημα για μετάλλαξη της ι-
ταλικής κεντροαριστεράς προς παρόμοια 
κατεύθυνση.

Ο Ρέντσι δεν θα περιοριστεί, όπως είναι 
αναμενόμενο, στην αξιοποίηση της εκλο-
γής Μακρόν, θα την παρουσιάσει ως κορύ-
φωση μιας αντίστροφης στο Brexit και στον 
Τραμπ δυναμικής, η οποία ξεκίνησε από 
την οριακή αποτυχία της ακροδεξιάς στην 
Αυστρία να εκλέξει Πρόεδρο Δημοκρατίας 
και είχε ως επόμενο σταθμό την Ολλανδία, 
όπου, διαψεύδοντας τις δημοσκοπήσεις, το 
Κόμμα των Φιλελευθέρων του πρωθυπουρ-
γού Ρούτε αντιμετώπισε επιτυχώς τη διεκ-
δίκηση της διακυβέρνησης από τον ακροδε-
ξιό Βίλντερς του Κόμματος της Ελευθερίας.

Δύσκολη η σταθεροποίηση
Στα παραπάνω υπάρχει μια υποθήκη, το ότι 
Γαλλία και Ιταλία έχουν διαφορετικό προ-
φίλ προβλημάτων. Αν η Γαλλία συμπιέζεται 
και αποσταθεροποιείται κοινωνικά και πο-
λιτικά από τη μόνιμη δημοσιονομική λιτό-
τητα στην Ευρωζώνη, όσον αφορά την Ιταλία, 
το τραπεζικό της σύστημα, αλλά και το ύψος 
και το προφίλ του δημόσιου χρέους της, την 
καθιστούν καταστροφή σε αναμονή για την  
Ε.Ε.-Ευρωζώνη.

Με άλλα λόγια, όποιοι συμβολικοί και επι-
κοινωνιακοί παραλληλισμοί Μακρόν-Ρέντσι 
και να επιχειρηθούν, το κόστος, πολιτικό και 
κοινωνικό, των λεγόμενων μεταρρυθμίσεων 
και διαρθρωτικών αλλαγών προβάλλει για τη 
μεν Γαλλία υψηλό, για τη δε Ιταλία απαγορευ-
τικό.

Μια άλλη παράμετρος που δυσκολεύει 
την όποια σταθεροποίηση στην Ιταλία είναι η 
ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Μέχρι 
στιγμής ο Ρέντσι εμφανιζόταν να πιστεύει ότι 
όσο περνά ο καιρός τόσο δυναμώνει το ετερό-

κλητο αντιευρωπαϊκό αντισυστημικό μέτωπο. 
Πρόωρες εκλογές και, αν ναι, πότε, το φθινό-
πωρο πριν ή μετά τις γερμανικές ή στο τέλος 
του χρόνου;

Χάρη στο θεσμικό της σύστημα, στη Γαλ-
λία, αν νικήσει ο Μακρόν και ελέγχει την επό-
μενη Βουλή, ο ορίζοντας της επόμενης εκλο-
γικής αναμέτρησης είναι μετά από μία πεντα-
ετία, το 2022. Στην Ιταλία, όμως, ακόμη κι αν 
ο Ρέντσι νικήσει στις εκλογές, οπότε κι αν γί-
νουν, ουδείς εγγυάται ότι θα ολοκληρώσει την 
πενταετή θητεία του.

Μοντέλο Ρέντσι που υιοθετεί ο Μακρόν 
ή το αντίστροφο; Πρόκειται για ασκήσεις επί 
χάρτου χωρίς νόημα επί του παρόντος, καθώς 
στη διάρκεια της θητείας του στην πρωθυ-
πουργία ο Ρέντσι έκανε κυρίως επικοινωνια-
κές πιρουέτες μεταξύ μεταρρυθμίσεων και κα-
ταγγελίας της λιτότητας διεκπεραιώνοντας τις 
τρέχουσες υποθέσεις, ενώ ο Μακρόν, αν νι-
κήσει την Κυριακή, θα πρέπει πολύ σύντομα 
να αποδείξει τι διαφορετικό από συνέχεια του 
Ολάντ σε νέο περιτύλιγμα μπορεί να είναι.

Νίκη Μακρόν στον 
δεύτερο γύρο και πολύ 
περισσότερο πλειοψηφία 
της παράταξης «En 
Marche!» στη Βουλή 
που θα εκλεγεί στις 
βουλευτικές εκλογές του 
Ιουνίου επιτρέπουν στον 
πρώην και φιλοδοξούντα 
να είναι ο επόμενος 
πρωθυπουργός Ρέντσι να 
παρουσιάσει τις εξελίξεις 
στη Γαλλία ως δικαίωση 
της δικής του πορείας τα 
τρία τελευταία χρόνια.

Όποιοι συμβολικοί 
και επικοινωνιακοί 
παραλληλισμοί 
Μακρόν-Ρέντσι και να 
επιχειρηθούν, το κόστος, 
πολιτικό και κοινωνικό, 
των λεγόμενων 
μεταρρυθμίσεων και 
διαρθρωτικών αλλαγών 
προβάλλει για τη μεν 
Γαλλία υψηλό, για τη δε 
Ιταλία απαγορευτικό.



SWISS MADE
βέλτιστη αντηλιακή προστασίαβέλτιστη αντηλιακή προστασία

απόλυτη προστασία
από την υπεριώδη και 
την υπέρυθρη-Α ακτινοβολία

ιδανική προστασία ακόμη και 
για τα πλέον ευαίσθητα δέρματα 
καθώς δεν περιέχουν χημικά 
πρόσθετα και αλλεργιογόνα

τέλεια απορρόφηση 
και ιδανική ανεκτικότητα 
από την επιδερμίδα

Ελβετική καινοτομία  
για βέλτιστη αντηλιακή προστασία 
όλων των τύπων δέρματος

Τα βέλτιστης ποιότητας προϊόντα 
ultrasun παρέχουν προηγμένη 

τεχνολογικά αντηλιακή φροντίδα και 
παρασκευάζονται στην Ελβετία

Αποκλειστική διάθεση - διανομή: Healthcode, T: 2109408880, F: 2130234428, info@healthcode.gr, www.ultrasun.gr

πρόσθετα και αλλεργιογόναπρόσθετα και αλλεργιογόνα

NEO

NEO
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συνέντευξη

Μ
ε τη φράση «συνένοχοι στον φόνο δεν θα γί-
νουμε» ο γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής 
Επιτροπής (ΚΠΕ) του ΠΑΣΟΚ Στέφανος Ξεκα-
λάκης περιγράφει τη στάση που θα κρατήσει η 
Δημοκρατική Συμπαράταξη όταν η κυβέρνηση 
θα φέρει στη Βουλή προς κύρωση την τελική 

συμφωνία με τους δανειστές. Παράλληλα, αναλύει τις διαφωνίες 
του σχετικά με τη στρατηγική του κόμματος στην πορεία προς το 
συνέδριο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να μιλήσουμε για τις εξελίξεις σχετικά με 
το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμ-
ματος. Πώς κρίνετε σε τεχνικό επίπεδο τη συμφωνία στην οποία 
(φαίνεται ότι) κατέληξαν κυβέρνηση και δανειστές;
Τόσοι μήνες χαμένοι, τόσοι μήνες διαπραγμάτευσης για να καταλή-
ξουν σε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα; Μόνη λύση είναι οι ανίκανοι 
διαπραγματευτές του σήμερα και του χθες να μην έχουν θέση στην 
επόμενη ομάδα διαπραγμάτευσης. Η λογική της ΝΔ, που σήμερα 
δεν ψηφίζει τα μέτρα αλλά δέχεται να τα εφαρμόσει αυτούσια εφό-
σον λάβει κυβερνητική εντολή, είναι κοροϊδία. Επόμενη διαπραγ-
μάτευση πρέπει να υπάρξει και θα υπάρξει.

Θεωρείτε ότι η συμφωνία αυτή είναι «ισορροπημένη και βιώ-
σιμη», όπως τη χαρακτήρισαν κυβερνητικά στελέχη;
Το μόνο βιώσιμο αυτής της συμφωνίας είναι οι κυβερνητικές καρέ-
κλες και τα δημόσια αξιώματα των κομματικών στελεχών των ΣΥ-
ΡΙΖΑΝΕΛ. Κατά τα λοιπά, ο λαός πληρώνει την ατυχή επιλογή του 
να ψηφίσει το 2015 τους εκφραστές του λαϊκισμού και της πολιτικής 
ψευδολογίας. Τα λάθη όμως είναι για να διορθώνονται κι έτσι στις 
εκλογές, όποτε αυτές κι αν προκηρυχθούν, θα μας δοθεί η δυνα-
τότητα να αλλάξουμε τη ρότα του καραβιού. Αρκεί βεβαίως να μην 
«παραστρίψουμε το τιμόνι» και πάμε από τη Σκύλλα (ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ) 
στη Χάρυβδη (αυτοδυναμία ΝΔ).

Ποια πιστεύετε ότι είναι τα κρίσιμα σημεία της συμφωνίας αυτής 
και ποιες πιστεύετε ότι θα είναι οι συνέπειές τους;
Μέχρι σήμερα, η πληροφόρηση για το τι συμφωνήθηκε έρχεται φιλ-
τραρισμένη. Μείωση συντάξεων και αφορολόγητου, σε μέγεθος 
τέτοιο που επηρεάζει ακόμα και αυτούς που έχουν μηνιαίο εισό-
δημα της τάξης των 500 ευρώ, είναι δεδομένα. Ποιος ξέρει τι άλλο 
θα δουν τα μάτια μας όταν η κυβέρνηση φέρει τα μέτρα στη Βουλή. 
Η διαχείριση της μιζέριας και η ανακύκλωση της απόγνωσης των 
πολιτών συνεχίζονται.

Ποια στάση κρίνετε ότι θα πρέπει να κρατήσει η Δημοκρατική 

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

«Συνένοχοι 
στον φόνο 
δεν θα γίνουμε»

Στέφανος Ξεκαλάκης, 
γραμματέας της ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ

Συμπαράταξη - ΠΑΣΟΚ όταν η συμφωνία έρθει για κύρωση στη 
Βουλή;
Συνένοχοι στον φόνο δεν θα γίνουμε…

Για να περάσουμε στα «καθ’ υμάς», θα ήθελα το σχόλιό σας σχε-
τικά με τις εξελίξεις στον χώρο της κεντροαριστεράς και το συνέ-
δριο τόσο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης όσο και του ΠΑΣΟΚ.
Με μία λέξη, λυπηρές. Βρίσκομαι από το 1995 στο ΠΑΣΟΚ και την 
κατάσταση που βιώνουμε σήμερα δεν μπορούσα ποτέ να τη διανο-
ηθώ. Η ποινικοποίηση της διαφορετικής άποψης, η ανυπαρξία διά-
θεσης σύνθεσης και η αποφυγή ψηφοφοριών από τις οποίες θα προ-
κύψουν οι πλειοψηφίες και οι μειοψηφίες είναι καταστάσεις ξένες 
προς την προοδευτική παράταξη και αντίθετες με την πολιτική κουλ-
τούρα που με διέπει.

Εσείς, όπως και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, εκφράσατε κάποιες 
ενστάσεις σχετικά με το συνέδριο της Δημοκρατικής Συμπαράτα-
ξης. Ποιες ήταν αυτές;
Οι πολιτικές διαφωνίες που εκφράστηκαν στην Κεντρική Επιτροπή 
δεν εστίαζαν μόνο στο θέμα του επικείμενου προγραμματικού συ-
νεδρίου, το οποίο εν τοις πράγμασι, όπως και να το βαφτίσει κανείς, 
έχει χαρακτηριστικά συνδιάσκεψης. Η βασική διαφοροποίηση εστι-
αζόταν στο αν θα συντηρήσουμε ένα μικρό, φοβικό, περιχαρακω-
μένο κόμμα ή θα αγωνιστούμε, και με ποιον τρόπο, για να δημιουρ-
γήσουμε μια μεγάλη προοδευτική παράταξη που θα έρθει για να 
δώσει ελπίδα και προοπτική στον λαό. Μια παράταξη που μέσα από 
την αύξηση της κοινωνικής της επιρροής θα επικρατήσει εκλογικά 
των εθνικολαϊκιστών των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και θα αποτελέσει ανάχωμα 

στην εφόρμηση της ΝΔ προς την αυτοδυναμία. Σε ό,τι αφορά το συ-
νέδριο, η απορία μας ήταν η εξής: για ποιον λόγο οδεύουμε σε μια 
διαδικασία με κλειστό διορισμένο σώμα, στερώντας τη δυνατότητα 
από τον κάθε προοδευτικό Έλληνα πολίτη που θέλει από το υστέρημα 
του χρόνου και των οικονομιών του να δηλώσει το «παρών» στις δι-
αδικασίες ανασυγκρότησης του χώρου να το κάνει. Γιατί στην πράξη 
κλείνουμε την πόρτα σε κόμματα, κινήσεις και συλλογικότητες που 
θα μπορούσαν να είναι δυνητικοί μας συνοδοιπόροι να το πράξουν. 
Δεν διεκδικούμε το αλάθητο στις απόψεις μας, αλλά θεωρούμε α-
ναφαίρετο δικαίωμά μας να τις καταθέτουμε και αν δεν καθίσταται 
δυνατή η σύνθεση να οδηγούμαστε σε ψηφοφορίες.

Κατά την άποψή σας, ποιο είναι το στοιχείο εκείνο που θα βα-
ρύνει στην από τούδε πορεία της Δημοκρατικής Συμπαράταξης;
Θα είναι ο βαθμός αντίληψης και δεκτικότητας των βουλών των προ-
οδευτικών πολιτών. Των δυναμικών παραγωγικών στρωμάτων της 
κοινωνίας που είδαν το βιοτικό τους επίπεδο να υποχωρεί και ανα-
ζητούν αποκούμπι για να ανατρέψουν τη σημερινή κατάσταση δια-
χείρισης μιας μίζερης ελληνικής πραγματικότητας.

Τη Δευτέρα δημοσιεύτηκε έρευνα της εταιρείας PRORATA που 
δείχνει τι θέλει ο κόσμος για να αγκαλιάσει την προοδευτική παρά-
ταξη ξανά. Μπορούμε να στρουθοκαμηλίζουμε και να συνεχίζουμε 
στο μοντέλο της ανακύκλωσης ή της αναπαλαίωσης. Είναι κι αυτό 
μια επιλογή. Μόνο που τότε θα μας προσπεράσουν οι εξελίξεις, γιατί 
η τάση είναι στην κατεύθυνση της ανανέωσης προσώπων, νοοτρο-
πιών, λειτουργιών και ιδεών.

Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές προ-
σπάθειες για τη δημιουργία ενός ενιαίου φορέα της κεντροαρι-
στεράς στη χώρα, μέχρι στιγμής δεν έχουν ευοδωθεί. Γιατί πι-
στεύετε ότι συμβαίνει αυτό και πώς μπορεί να αλλάξει αυτή η ει-
κόνα της πολυδιάσπασης;
Οφείλεται στο γεγονός ότι οι προσπάθειες προσομοιάζουν περισσό-
τερο σε κακέκτυπα της Ένωσης Κέντρου, όπου καθένας είχε το δικό 
του «φέουδο» και το διαπραγματευόταν προς ίδιον όφελος, παρά 
στην ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Και αν θέλουμε να λέμε τα πράγματα με το 
όνομά τους, σήμερα η παράταξη βρίθει από στρατηγούς και στερεί-
ται στρατιώτες. Και σε αυτούς τους λίγους που έχει, συμπεριφέρε-
ται όπως ο Κρόνος. Όμως τα πράγματα θα αλλάξουν. Οι κοινωνικές 
ανάγκες και η επιθυμία των προοδευτικών πολιτών να εκφραστούν 
μέσα από έναν σχηματισμό που θα έχει ως σκοπό την προοπτική 
των πολιτών, μέσα από τη διαμόρφωση των συνθηκών για τη δη-
μιουργία μιας κοινωνίας των άξιων και των αξιών, θα δράσουν κα-
ταλυτικά στην ανασυγκρότηση και ενδυνάμωση της μεγάλης προ-
οδευτικής παράταξης.

Η ποινικοποίηση της διαφορετικής 
άποψης, η ανυπαρξία διάθεσης 
σύνθεσης και η αποφυγή 
ψηφοφοριών από τις οποίες 
θα προκύψουν οι πλειοψηφίες και 
οι μειοψηφίες είναι καταστάσεις ξένες 
προς την προοδευτική παράταξη.
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ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΤΗΣ ΔΕΎΤΕΡΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ 
ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης του τρίτου 
προγράμματος-μνημονίου είναι καλά νέα για την 
ελληνική οικονομία για δύο βασικούς λόγους. Απο-
φύγαμε στο παρά πέντε μια επανάληψη της κρίσης 

εμπιστοσύνης του 2015, η οποία θα είχε φοβερές οικονομικές 
και κοινωνικές συνέπειες. Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις 
για να αξιοποιήσουμε καλύτερα τις οικονομικές ευκαιρίες που 
μας προσφέρει η συμμετοχή μας στην Ευρωζώνη.

Οι συνέπειες της καθυστέρησης
Το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης είχε προγραμματιστεί 
για τον Φεβρουάριο του 2016 και, απ’ ό,τι φαίνεται, θα πραγ-
ματοποιηθεί τον Μάιο του 2017. Η καθυστέρηση ανέβασε τον 
κοινωνικό λογαριασμό διαχείρισης της κρίσης, εφόσον η κυ-
βέρνηση υποχρεώθηκε να δεχτεί αυστηρότερα μέτρα από αυτά 
που πρότειναν αρχικά οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και το ΔΝΤ. Με 
το πέρασμα του χρόνου σκλήρυνε η διαπραγματευτική τους 
στάση, γιατί ενισχύθηκαν για μία ακόμη φορά τα ερωτηματικά 
για την αξιοπιστία του κ. Τσίπρα, ενώ άλλαξε και το πολιτικό 
σκηνικό στην Ε.Ε. εξαιτίας του Brexit, της εκλογής του Τραμπ 
στην προεδρία των ΗΠΑ και των αλλεπάλληλων κρίσιμων ε-
κλογικών αναμετρήσεων σε σημαντικές χώρες της Ευρωζώνης.

Το κλίμα αβεβαιότητας που δημιουργήθηκε με κύρια αλλά 
όχι αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης Τσίπρα ενίσχυσε τα 
φαινόμενα ύφεσης και στέρησε από την ελληνική οικονομία α-
ναπτυξιακές ευκαιρίες.

Παρά τον μεγάλο λογαριασμό της καθυστέρησης, όλα δεί-
χνουν ότι βρισκόμαστε κοντά στην επανεκκίνηση της ελληνι-
κής οικονομίας. Η μεγάλη άνοδος του χρηματιστηριακού δεί-
κτη τις τελευταίες ημέρες και η μεγάλη πτώση στα επιτόκια 
δανεισμού του ελληνικού Δημοσίου δείχνουν ότι οι αγορές 
προεξοφλούν θετικές εξελίξεις.

Επιτυχία στην Ευρωζώνη
Από τη στιγμή που αφήνουμε πίσω μας μια περίοδο 
μεγάλης αβεβαιότητας, θα μπορέσουμε να συμμε-
τάσχουμε στις καλές επιδόσεις της Ευρωζώνης. Το 
2016 η Ευρωζώνη αναπτύχθηκε για πρώτη φορά 
μετά την κρίση του 2008 με υψηλότερο ρυθμό απ’ 
ό,τι οι ΗΠΑ και η τάση αυτή ενισχύθηκε το πρώτο 
τρίμηνο του 2017, το οποίο πήγε, δυστυχώς, χαμένο 
για την ελληνική οικονομία εξαιτίας της διαπραγ-
ματευτικής τακτικής της κυβέρνησης Τσίπρα. Το 
πρώτο τρίμηνο του 2017 η Ευρωζώνη αναπτύχθηκε 
με ετήσιο ρυθμό 1,8%, ενώ η οικονομία των ΗΠΑ πέ-
ρασε σε φάση επιβράδυνσης, παρά τις εντυπωσιακές 
υποσχέσεις του κ. Τραμπ, και αναπτύχθηκε με ετήσιο 
ρυθμό μόλις 0,7%.

Τα καλά νέα δεν σταματούν εδώ, εφόσον το 2016 παρα-
τηρήθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά μείωση του δημόσιου 
χρέους των χωρών της Ευρωζώνης, το οποίο έπεσε κάτω από 
το φράγμα του 90% του ΑΕΠ, ενώ το δημοσιονομικό έλλειμμα 
σε ολόκληρη την Ευρωζώνη περιορίστηκε σε 1,5% του ΑΕΠ, το 
μισό από το όριο του 3% που προβλέπουν οι κανόνες της ΟΝΕ.

Έχει δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης σε επίπεδο Ευρω-
ζώνης, με αποτέλεσμα να ενισχύεται η κατανάλωση και να αυ-
ξάνονται οι επενδύσεις. Η θετική δυναμική θα βοηθήσει την 
ελληνική οικονομία. Για παράδειγμα, αναμένεται για το 2017 
ρεκόρ στις τουριστικές αφίξεις και στα έσοδα, με τους Γερμα-
νούς να δίνουν το καλό παράδειγμα δείχνοντας σταθερή προτί-
μηση στους τουριστικούς προορισμούς της πατρίδας μας.

Χαμένες ευκαιρίες
Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις των ειδικών, η ελληνική 
οικονομία θα αναπτυχθεί το 2017 με ρυθμό που θα ξεπερνά το 
1,5% και ίσως φτάσει τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, που ανα-
μένεται να διαμορφωθεί γύρω στο 1,8%. Τα πράγματα θα ήταν 
πολύ καλύτερα και θα μπορούσαμε να επιτύχουμε ανάπτυξη 
της τάξης του 2,7% για το 2017 σύμφωνα με τις αρχικές προ-
γνώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εάν η κυβέρνηση Τσίπρα 

  ΤΟΎ ΕΎΡΩΒΟΎΛΕΎΤΗ ΤΗΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΎ ΚΎΡΤΣΟΎ

Η μεγάλη καθυστέρηση 
της κυβέρνησης Τσίπρα 
ανέβασε το κοινωνικό 
κόστος και περιόρισε 
τα οφέλη για την οικονομία.

είχε αποφύγει την τόσο μεγάλη καθυστέρηση στο κλείσιμο της 
δεύτερης αξιολόγησης του τρίτου προγράμματος-μνημονίου 
και δεν είχε προχωρήσει στη λήψη μέτρων, ιδιαίτερα φορολο-
γικών, που δημιουργούν νέες δυσλειτουργίες στον παραγωγικό 
ιδιωτικό τομέα της οικονομίας.

Όχι άλλες εκπλήξεις
Ανεξάρτητα από το μεγάλο κόστος της μακράς διάρκειας δια-
πραγμάτευσης που επέλεξε η κυβέρνηση Τσίπρα και τις χα-
μένες αναπτυξιακές ευκαιρίες, είμαστε πολύ κοντά στην ανα-
πτυξιακή επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας. Θα πρέπει 
όμως να μην υπάρξουν νέες δυσάρεστες εκπλήξεις, οι οποίες 
μπορεί να περιορίσουν τη διαφαινόμενη βελτίωση του οικονο-
μικού και επιχειρηματικού κλίματος.

Πολλά κυβερνητικά στελέχη δείχνουν πρόθυμα να μετα-
τρέψουν τα νέα δύσκολα μέτρα σε θυσίες χωρίς ελπίδα. Αναφέ-
ρουμε ενδεικτικά τη συστηματική προσπάθεια υπουργών της 
κυβέρνησης να εμποδίσουν την προώθηση της μεγάλης επέν-
δυσης στην περιοχή του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, 
η οποία μπορεί να δημιουργήσει δεκάδες χιλιάδες νέες θέσεις 
απασχόλησης. Παράλληλα, ο κομματικός μηχανισμός του ΣΥ-
ΡΙΖΑ ειδικεύεται σε νέες προσλήψεις στη δημόσια διοίκηση 
και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα της οικονομίας και προωθεί, 
για καθαρά μικροπολιτικούς λόγους, τη μονιμοποίηση δεκά-
δων χιλιάδων συμβασιούχων.

Το Δημόσιο ασκεί φοβερή φορολογική και ασφαλιστική 
πίεση στον παραγωγικό ιδιωτικό τομέα της οικονομίας και όσο 
δεν αντιμετωπίζεται αυτή η κατάσταση μπορούμε να ελπίζουμε 
στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, όχι όμως στο πέ-
ρασμά της σε μια περίοδο σταθερής και δυναμικής ανάπτυξης, 

που είναι το ζητούμενο σε ό,τι αφορά τη μείωση της ανεργίας 
μέσω της δημιουργίας ποιοτικών θέσεων απασχόλησης.

Ισοπεδωτική φορολογία
Εμπόδιο στη δυναμική ανάπτυξη της ελληνικής οι-
κονομίας παραμένει η ισοπεδωτική φορολογία την 
οποία έχει επιλέξει η κυβέρνηση Τσίπρα ως μέσο 
εξασφάλισης της χρηματοδότησης του κομματι-
κού κράτους. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα του 
ΕΝΦΙΑ, τη μείωση του οποίου κατά 30% σε μία διε-
τία πρότεινε ο πρόεδρος της ΝΔ κ. Μητσοτάκης από 
το βήμα της ΔΕΘ τον περασμένο Σεπτέμβριο στη 
Θεσσαλονίκη. 

Η μείωση του ΕΝΦΙΑ έχει τεράστια οικονομική 
και κοινωνική σημασία, εφόσον μπορεί να οδηγήσει 

στη μερική ανάκαμψη της οικοδομής και των κλάδων 
της οικονομίας που συνδέονται με αυτήν και να δώσει 

ξανά αξία στα ακίνητα σε μια χώρα όπου η ιδιοκατοίκηση 
αφορά το 75% των πολιτών, δηλαδή μια ευρύτατη κοινωνική 

πλειοψηφία. Η κυβέρνηση Τσίπρα στην αρχή απέρριψε τη δη-
μιουργική πρόταση Μητσοτάκη, η εφαρμογή της οποίας απαι-
τεί ισοδύναμα μέτρα για τη μείωση των δημοσίων δαπανών. Στη 
συνέχεια υποσχέθηκε μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 35% μέσω των 
μελλοντικών αντίμετρων, αλλά με βάση τις τελικές προτάσεις 
για τα ούτως ή άλλως ανεφάρμοστα αντίμετρα η φορολογική ε-
λάφρυνση των ιδιοκτητών ακινήτων περιορίζεται στα 200 εκατ. 
ευρώ τον χρόνο, ενώ ο ΕΝΦΙΑ αποδίδει σε ετήσια βάση στο 
δημόσιο ταμείο πάνω από 2,65 δισ. ευρώ. Με αυτή την οικονο-
μική λογική αναβάλλεται για μία ακόμη φορά η δυναμική ανά-
πτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Το εντυπωσιακό είναι ότι η κυβέρνηση διαφημίζει το πρω-
τογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα του 2016 που υποτίθεται ότι 
ξεπέρασε κατά 8 φορές τον στόχο και έφτασε το 4% του ΑΕΠ, 
ενώ δεν δέχεται καμία φορολογική ελάφρυνση σε σχέση με τον 
ΕΝΦΙΑ και γενικότερα. Ίσως αυτό αποτελεί την καλύτερη από-
δειξη ότι το πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα-ρεκόρ δεν 
οφείλεται σε πραγματική μείωση των δημοσίων δαπανών αλλά 
στον προγραμματισμένο ετεροχρονισμό τους, ο οποίος θα προ-
καλέσει νέες οικονομικές επιβαρύνσεις για το Δημόσιο και φυ-
σικά για την πραγματική οικονομία στο άμεσο μέλλον.

Είμαστε κοντά στην επανεκκίνηση 
της οικονομίας, όχι όμως στο πέρασμα 
σε νέα περίοδο δυναμικής ανάπτυξης.

Πολλά κυβερνητικά στελέχη δείχνουν 
έτοιμα να μετατρέψουν τα δύσκολα νέα 
μέτρα σε θυσίες χωρίς ελπίδα.
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ρεπορτάζ

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΌΠΌΥΛΌΣ

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, 
προεξάρχουσας της ΝΔ, υποστήριξαν 
ότι η τροπολογία είναι φωτογραφική και 
ότι αφορά την εξαγορά της ΣΕΚΑΠ, της 
συνεταιριστικής καπνοβιομηχανίας, από 
τον επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη.

Μ
ια τροπολογία, προερχόμενη 
από βουλευτή της περιφέρειας 
του ΣΥΡΙΖΑ, στάθηκε ικανή να 
βάλει φωτιά στο πολιτικό σκηνι-
κό της χώρας. Την «εμπρηστική» 
τροπολογία κατέθεσε στη Βου-
λή, εκ μέρους της υφυπουργού 

Οικονομικών Κατερίνας Παπανάτσιου, ο βουλευτής του ΣΥ-
ΡΙΖΑ Δημήτρης Δημητριάδης και το περιεχόμενό της έγινε 
αιτία σύγκρουσης κορυφής, μεταξύ του προέδρου της ΝΔ 
Κυριάκου Μητσοτάκη και του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, 
καθώς απαλλάσσει υπό προϋποθέσεις από πρόστιμα για λα-
θρεμπορία τις πρώην εταιρείες του Δημοσίου που πέρασαν 
στα χέρια ιδιωτών.

Φωτογραφία
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, προεξάρχουσας της ΝΔ, υπο-
στήριξαν ότι η τροπολογία είναι φωτογραφική και ότι αφορά 
την εξαγορά της ΣΕΚΑΠ, της συνεταιριστικής καπνοβιομηχα-
νίας, από τον επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη. Μάλιστα, ο ίδιος ο 
κ. Μητσοτάκης ανέλαβε την «εμπροσθοφυλακή» της επίθεσης 
κατά της κυβέρνησης, καλώντας την ή να αποσύρει την τροπο-
λογία ή «να δώσει εξηγήσεις ποιον ευνοεί». «Σας καλώ προσω-
πικά να προστατέψετε το κύρος του Κοινοβουλίου, σας καλώ να 
πείτε στον πρωθυπουργό να αποσύρει την τροπολογία» τόνισε 
ο πρόεδρος της ΝΔ απευθυνόμενος στον πρόεδρο της Βουλής 
Νίκο Βούτση. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «εάν η συγκεκρι-
μένη τροπολογία είχε ως στόχο να προστατέψει την επιχειρη-
ματική διαδικασία, γιατί δεν τη φέρνει ο ίδιος ο υπουργός;» και 
ζήτησε από την κυβέρνηση να την αποσύρει και να επανακα-
τατεθεί από τον αρμόδιο υπουργό, συνοδευόμενη από έκθεση 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. «Εάν δεν το κάνετε 
αυτό, εγείρετε ερωτηματικά για το ποιοι κρύβονται πίσω από 

τη συγκεκριμένη τροπολογία» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, 
προσθέτοντας ότι «το Σύνταγμα προβλέπει ότι δεν μπορεί να 
κατατίθεται τροπολογία χωρίς έκθεση του ΓΛΚ; Πού είναι η 
επιχείρηση αυτή; Είναι στην Κοζάνη; Ούτε ο βουλευτής της 
περιοχής στην οποία ανήκει η εταιρεία δεν είχε το θάρρος να 
την υποστηρίξει».

Οριζόντια τροπολογία
Απαντώντας στον κ. Μητσοτάκη, ο υπουργός Άμυνας και πρό-
εδρος των ΑΝΕΛ Πάνος Καμμένος αναφέρθηκε για πρώτη 
φορά στη συζήτηση ονομαστικά στον Ιβάν Σαββίδη και απευ-
θυνόμενος προς την αξιωματική αντιπολίτευση και τον αρχηγό 
της είπε: «Γιατί δεν ρωτάτε τον κ. Κεδίκογλου, που παρακα-
λούσε τον Σαββίδη να πάρει τη ΣΕΚΑΠ; Γιατί δεν ρωτάτε τι 
είχε υποσχεθεί η ΝΔ; Όχι μόνο τη διαγραφή των προστίμων 
αλλά και ότι τα μηχανήματα που είχαν μπλοκαριστεί στα τε-
λωνεία θα έβγαιναν χωρίς πρόστιμα. Προσπαθείτε να πλήξετε 
οποιαδήποτε επένδυση».

Από την πλευρά του, ο Αλέξης Τσίπρας απαντώντας στον κ. 
Μητσοτάκη τόνισε ότι η τροπολογία είναι οριζόντια και αφορά 
από δω και στο εξής κάθε επιχείρηση και βεβαίως και τη ΣΕ-
ΚΑΠ, ενώ σηκώνοντας ιδιαίτερα τους τόνους ο πρωθυπουργός 
σημείωσε ότι την ευθύνη της λαθρεμπορίας την έχουν αυτοί 
που κυβερνούσαν πιο πριν και χρεοκόπησαν τη ΣΕΚΑΠ και 
το λαθρεμπόριο γινόταν κάτω από τα μάτια των κυβερνήσεών 
τους. Παράλληλα, ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι η τροπολογία δεν 
διαγράφει κανένα πρόστιμο, λέγοντας μάλιστα με νόημα ότι 
«πρόστιμα διαγράφατε εσείς με τον κ. Στουρνάρα στις μεγά-
λες επιχειρήσεις για λαθρεμπόριο στα πετρέλαια, μέσα σε μια 
νύχτα, κι έρχονται τροπολογίες στη Βουλή. Φωτογραφική δεν 
είναι η τροπολογία, φωτογραφικό είναι το μένος σας απέναντι 
σε κάθε επενδυτή που δεν θέλει να παραδοθεί στη δική σας 
διαπλοκή».

Η υπόθεση λαθρεμπορίας και το πρόστιμο
Για να γίνουν κατανοητά το εύρος και η σφοδρότητα της πολιτι-
κής σύγκρουσης θα πρέπει εκ των πραγμάτων να γίνει μια ανα-
φορά στην υπόθεση λαθρεμπορίας η οποία επέφερε το πρόστι-
μο το οποίο η τροπολογία επιχείρησε να «θεραπεύσει». Η υπό-
θεση, λοιπόν, έρχεται από το 2009 –συγκεκριμένα, τον Μάιο 
της χρονιάς εκείνης– και στο προσκήνιό της έχει ένα καράβι 
ονόματι «Μιθριδάτης» το οποίο εντοπίζεται στη βόρεια Εύβοια 
να πλέει έχοντας φορτίο τσιγάρα της εταιρείας ΣΕΚΑΠ τα οποία 
έχουν μεταφερθεί οδικώς από την Ξάνθη στη Θεσσαλονίκη και 
από εκεί έχουν φορτωθεί σε πλοίο με τελικό προορισμό την 
Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.

Μόλις αποκαλύπτεται η υπόθεση απόπειρας λαθρεμπορίας, 
η ΣΕΚΑΠ ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση, 
υποστηρίζοντας ότι τα προϊόντα της παραδόθηκαν κανονικά στην 
Αλεξάνδρεια και ότι δεν ευθύνεται για τις ενέργειες οποιουδήπο-
τε αγοραστή τσιγάρων μετά τη συναλλαγή. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι για την απόπειρα λαθρεμπορίας είχε ασκηθεί ποινική δίω-
ξη σε βάρος τεσσάρων προσώπων. Τον Φεβρουάριο του 2015 το 
τριμελές Πλημμελειοδικείο Ξάνθης επέβαλε ποινή φυλάκισης 
τεσσάρων ετών στον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της ΣΕΚΑΠ 
Ιωάννη Ζήνα. Για το ίδιο αδίκημα καταδικάστηκε ο φερόμενος 
ως αγοραστής των λαθραίων τσιγάρων Κωνσταντίνος Παχής, ενώ 
αθωώθηκαν ο πρώην πρόεδρος της εταιρείας Νίκος Παπάς και ο 
τέταρτος κατηγορούμενος Πάρις Ευαγγελινός, ναυτιλιακός πρά-
κτορας. Στη συνέχεια, στις 18 Μαΐου 2016 ο Ιωάννης Ζήνας κρί-
θηκε ομόφωνα αθώος από το τριμελές Εφετείο Θράκης.

Ωστόσο, εκτός από ποινικό, η υπόθεση έχει και διοικητικό 
μέρος, καθώς το 2014, πέντε χρόνια μετά την προσάραξη του 
«Μιθριδάτη» στη βόρεια Εύβοια, το Τελωνείο Ξάνθης επέβαλε 
πρόστιμο 10 εκατ. ευρώ στη ΣΕΚΑΠ, με τις προσαυξήσεις να το 
διαμορφώνουν τελικά στο ύψος των 38 εκατ. ευρώ.

Η πώληση
Όμως, σχεδόν έναν χρόνο πριν από την επιβολή του προστίμου η 
ΣΕΚΑΠ έχει αλλάξει χέρια. Η εταιρεία ουσιαστικά έχει περάσει 
στο Δημόσιο, αφού κύριοι μέτοχοί της είναι η Αγροτική Τράπε-
ζα και ο ΣΕΚΕ, δηλαδή ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ξάνθης, ο 
οποίος κατέχει το 35% του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρη-
σης. Ήδη από το 2012 ο κ. Σαββίδης έχει κάνει κρούση για την 
αγορά της επιχείρησης, για την οποία, ωστόσο, έχει εκφράσει 
ενδιαφέρον και η τουρκική καπνοβιομηχανία Seba. Η τότε κυ-
βέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, υπό το άγχος να μην περάσει σε τουρκικά 
χέρια μια ελληνική επιχείρηση στη Θράκη, προωθεί την εξαγο-
ρά της ΣΕΚΑΠ από την επιχείρηση Donskoy Tabak του Ιβάν 
Σαββίδη έναντι 15 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι για να πραγμα-
τοποιηθεί η ιδιωτικοποίηση της εταιρείας συναινεί και ο ΣΕΚΕ, 
ενώ η κυβέρνηση προβαίνει σε απαλλαγή χρεών της εταιρείας 
(υπολογίζονταν γύρω στα 60 εκατ. ευρώ). Σύμφωνα με τη νέα 
διοίκηση της επιχείρησης, το ποσό της επένδυσης έχει φτάσει 
ήδη τα 35 εκατ. ευρώ και η επιχείρηση είναι ήδη κερδοφόρα. Το 
ενδιαφέρον, λοιπόν, είναι ότι το πρόστιμο για την υπόθεση λα-
θρεμπορίας επιβλήθηκε αφού η εταιρεία είχε περάσει στα χέρια 
του Ιβάν Σαββίδη, ενώ, κατά τα φαινόμενα, η πρώτη αναφορά σε 
αυτό σε ισολογισμό της ΣΕΚΑΠ γίνεται τον Ιούνιο του 2016 και 
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Εκτός από ποινικό, η υπόθεση έχει 
και διοικητικό μέρος, καθώς το 2014, 
πέντε χρόνια μετά την προσάραξη 
του «Μιθριδάτη» στη βόρεια Εύβοια, 
το Τελωνείο Ξάνθης επέβαλε πρόστιμο 
10 εκατ. ευρώ στη ΣΕΚΑΠ.

αφορά τη χρήση του 2015. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με έκθεση 
ορκωτού λογιστή, «με σχετική Καταλογιστική Πράξη του Τε-
λωνείου Ξάνθης στη χρήση 2016 καταλογίστηκαν σε βάρος της 
εταιρείας πρόσθετοι φόροι και πολλαπλά τέλη ποσού 38,23 εκατ. 
ευρώ ως αστικά συνυπεύθυνης για τελωνειακές παραβάσεις του 
ν. 2960/2001 που αφορούν εξαγωγές που έλαβαν χώρα το έτος 
2009». Η νέα διοίκηση της επιχείρησης έχει προσφύγει στη Δι-
καιοσύνη ζητώντας τη διαγραφή του προστίμου, με το σκεπτικό 
ότι δεν ασκούσε διοίκηση όταν τελέστηκε η πράξη. Πρωτοδίκως 
δεν δικαιώθηκε και έχει ασκήσει έφεση.

Παρέμβαση Σαββίδη
Επιστρέφοντας στην πολιτική θύελλα που έχει προκαλέσει η 
επίμαχη τροπολογία, εντύπωση προκάλεσε παρέμβαση του 
ίδιου του Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος, μέσω συνέντευξής του στο 
«Πρώτο Θέμα», σχολίασε τα γεγονότα, λέγοντας χαρακτηριστι-
κά ότι «άκουσα την ομιλία του πρωθυπουργού και μου φάνηκε 
ότι ήταν ένας πραγματικός λόγος. Είμαι απόλυτα πεπεισμένος 
πως πίστευε αυτά που έλεγε. Και αυτό ήταν το πιο σημαντικό. 
Στο συγκεκριμένο θέμα της ΣΕΚΑΠ ήταν πραγματιστής και 
έπραξε με υψηλό συναίσθημα ηθικής και πρακτικής. Κάλεσε 
να γίνει διάλογος επί της ουσίας», προσθέτοντας μάλιστα ότι 
«όταν είδα την ομιλία του, αισθάνθηκα αυτό ακριβώς που είχα 
αισθανθεί το 2000, όταν άκουσα τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Εγώ 
θέλω έναν τέτοιον πρόεδρο. Όταν άκουγα τον κ. Τσίπρα, ήμουν 
έτοιμος να χειροκροτήσω. Κι αυτό διότι δεν είπε τίποτα πα-
ραπανίσιο στην ομιλία του και επειδή κάλεσε σε διάλογο επί 
της ουσίας. Όταν εγώ το άκουσα αυτό, περίμενα μια σκληρή 
αντιπαράθεση και ότι βουλευτές της ΝΔ θα επιτεθούν στον κ. 
Τσίπρα, επί της ουσίας όμως. Γιατί το ότι δηλαδή δεν θα έπρεπε 
να γίνει αυτή η τροπολογία. Αλλά ο κ. Μητσοτάκης συνέχιζε 

και ζητούσε χρόνο. Ζητούσε μελέτη του Γενικού Λογιστηρίου. 
Έξι μήνες δεν ήταν αρκετοί να μελετηθεί το θέμα; Αυτό που 
έκανε ο κ. Μητσοτάκης, λοιπόν, ήταν πολιτική δημαγωγία». 
Επιπλέον, υποστήριξε ότι ο αρχηγός της ΝΔ δεν πρόκειται να 
γίνει πρωθυπουργός!.

Σφοδρή αντίδραση ΝΔ
Όπως ήταν φυσικό, η συνέντευξη του κ. Σαββίδη προκάλεσε 
οργή στη ΝΔ, η οποία τόνισε ότι «το μέλλον της χώρας θα το 
αποφασίσει ο ελληνικός λαός και όχι οι διαπλεκόμενοι ολι-
γάρχες». Συγκεκριμένα, το κόμμα της μείζονος αντιπολίτευσης 
υπογράμμισε ότι «η συνέντευξη του κ. Σαββίδη είναι αποκα-
λυπτική της διαπλοκής που επεκτείνεται με προκλητικό τρό-
πο, με ευθύνη της Κυβέρνησης Τσίπρα-Καμμένου. Δεν είναι 
στοιχείο Δημοκρατίας, διαφάνειας και δικαιοσύνης οι σκαν-
δαλώδεις χαριστικές τροπολογίες στη Βουλή. Δεν είναι δείγμα 

πλουραλισμού, τα τηλεοπτικά κανάλια με στελέχη των ΑΝΕΛ, 
αυτών που ομολογούσαν ότι είναι “λαγοί” στον ακυρωμένο δι-
αγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών. Το μέλλον της χώρας θα το 
αποφασίσει ο ελληνικός λαός και όχι οι διαπλεκόμενοι ολιγάρ-
χες. Ας μην προκαλούν την αξιοπρέπεια και τη δημοκρατική 
συνείδηση των Ελλήνων».

Την ίδια στιγμή εντύπωση έχει προκαλέσει ανάρτηση στο 
Facebook του επικεφαλής του Ποταμιού Σταύρου Θεοδωράκη, 
ο οποίος με αφορμή τη συνέντευξη Σαββίδη σημείωσε χαρα-
κτηριστικά: «Κατέχει μία από τις λαοφιλέστερες ποδοσφαιρικές 
ομάδες, το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, τη μεγαλύ-
τερη συνεταιριστική καπνοβιομηχανία, μεγάλες επενδύσεις σε 
ακίνητα στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική και αρκετές επιχει-
ρήσεις. Και ταυτόχρονα εκθειάζει δημοσίως τον κ. Τσίπρα και 
αγοράζει ένα κεντρικό τηλεοπτικό κανάλι και μερικές εφημε-
ρίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας. Την ίδια εποχή η κυβέρνηση 
τον απαλλάσσει από πρόστιμα. Είναι μια ακόμη συνεισφορά 
των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ στον εμπλουτισμό του λήμματος “Διαπλοκή” 
της Wikipedia. Βλ. επίσης: Ολιγάρχες, Νταβατζήδες, Κοσκωτάς, 
Πούτιν, Βοσκοτόπια, “Η ελπίδα έρχεται”». Σημειώνεται ότι λίγο 
μετά στη συνέντευξή του ο κ. Σαββίδης αποκάλυψε ότι προτίθε-
ται να μπει δυναμικά στον χώρο των ΜΜΕ, λέγοντας ότι «έτσι κι 
αλλιώς θα πάρω ένα από τα κεντρικά τηλεοπτικά κανάλια. Έτσι 
κι αλλιώς! Πολύ σύντομα. Όταν λέω σύντομα, ενδέχεται να τε-
λειώσω μέχρι και τον Μάιο. Όσον αφορά τον Πήγασο και τον 
ΔΟΛ, δεν κρύβω πως έχω ενδιαφέρον και για τα δύο. Έχοντας 
όμως μια θλιβερή εμπειρία με τη ΣΕΚΑΠ περιμένω την ανάλυ-
ση κάθε σελίδας εκ μέρους των ειδικών και του due diligence. 
Κάποιοι μιλάνε για 100 εκατ. ευρώ, άλλοι για 500 εκατ. ευρώ, 
άλλοι για 50 εκατ. ευρώ κούρεμα. Το κούρεμα όμως έχει γίνει 
κατά κάποιον τρόπο σαν… νόρμα».
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Όποιο και να είναι το αποτέλεσµα στον δεύτερο 
γύρο των προεδρικών εκλογών της Γαλλίας που 
θα πραγµατοποιηθεί αυτή την Κυριακή, η δεύ-
τερη σηµαντικότερη χώρα της Ευρωζώνης θα 
φτάσει στο τέλος µιας πολιτικής εποχής. Στην πε-

ρίπτωση µάλιστα που ανατραπούν τα προγνωστικά και επικρατή-
σει η υποψήφια της άκρας ∆εξιάς κ. Λεπέν του ανεξάρτητου φι-
λελεύθερου κ. Μακρόν, εκτός από το τέλος πολιτικής εποχής στη 
Γαλλία θα έχουµε, πιθανότατα, και το βίαιο πολιτικό τέλος της Ευ-
ρωζώνης.

Αλλαγή σκηνικού
Στην τελική ευθεία της εκλογικής αναµέτρησης είχαµε τα προ-
µηνύµατα της αλλαγής σκηνικού που αναµένεται να ολοκληρω-
θεί µε τις βουλευτικές εκλογές που θα πραγµατοποιηθούν σε δύο 
γύρους τον Ιούνιο.

Πρώτον, ο υποψήφιος της ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Με-
λανσόν έδωσε το µήνυµα για το σπάσιµο του δηµοκρατικού «µε-
τώπου» κατά της άκρας ∆εξιάς. Το δηµοκρατικό τόξο κατά του 
Εθνικού Μετώπου δηµιουργήθηκε το 2002, όταν ο κ. Λεπέν, 
πατέρας της Μαρίν Λεπέν και ιστορικός ηγέτης του Εθνικού Με-
τώπου, κατάφερε να περάσει στον δεύτερο γύρο των προεδρικών 
εκλογών. Τότε τα κόµµατα του δηµοκρατικού τόξου άφησαν κατά 
µέρος τις σηµαντικές διαφορές τους για να υποστηρίξουν τον συ-
ντηρητικό υποψήφιο κ. Σιράκ και να σταµατήσουν την πολιτική 
άνοδο του κ. Λεπέν.

Ο κ. Μελανσόν αρνήθηκε να δεσµευτεί υπέρ του κ. Μακρόν, 
τον οποίο θεωρεί εκπρόσωπο του τραπεζικού συστήµατος και 
του νεοφιλελευθερισµού και απλώς ζήτησε από τους υποστηρι-
κτές του να µην ψηφίσουν την κ. Λεπέν. Η διαφορά είναι τερά-
στια, γιατί η επικράτηση του κ. Μακρόν στον δεύτερο γύρο δεν 
περνάει απλώς από τη µη ψήφιση της κ. Λεπέν αλλά υποχρεω-
τικά από την υπερψήφιση του ίδιου. Σαν να µην έφτανε αυτό, ο κ. 
Μελανσόν οργάνωσε ένα ηλεκτρονικό δηµοψήφισµα, στο οποίο 
πήραν µέρος λιγότεροι από 250.000 από τα 7 εκατοµµύρια πολί-
τες που τον υποστήριξαν στον πρώτο γύρο, θέτοντας το ερώτηµα 
εάν πρέπει να ψηφιστεί ο κ. Μακρόν, να ψηφίσουν λευκό όσοι 
ψήφισαν τον υποψήφιο της ριζοσπαστικής Αριστεράς στον πρώτο 
γύρο ή να απόσχουν από την ψηφοφορία. Μόλις ένας στους τρεις 
τάχθηκε υπέρ της υποψηφιότητας Μακρόν και έτσι δηµιουργή-
θηκε πολιτικό κλίµα που αντικειµενικά ευνοεί την υποψηφιό-
τητα της κ. Λεπέν.

Σύµφωνα µε έρευνες της κοινής γνώµης, 15%-20% των υπο-
στηρικτών του κ. Μελανσόν στον πρώτο γύρο θα στηρίξουν στον 
δεύτερο την προσπάθεια της κ. Λεπέν, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό 
για τον κ. Μακρόν είναι, ανάλογα µε τη δηµοσκόπηση, από 35% 
έως 45%. Ο κ. Μελανσόν, ο οποίος πήρε ένα εντυπωσιακό 19,5% 
στον πρώτο γύρο, έσπασε τη συµµαχία των δηµοκρατικών δυνά-
µεων κατά της άκρας ∆εξιάς, µε το σκεπτικό ότι ενδεχόµενη επι-
κράτηση της κ. Λεπέν µπορεί να προετοιµάσει τη δική του µελλο-
ντική επικράτηση.

Τα νέα είναι ανησυχητικά και από το στρατόπεδο των Ρε-
πουµπλικάνων. Όλα τα βασικά στελέχη της γαλλικής κεντροδε-
ξιάς τάσσονται δηµόσια κατά της υποψηφιότητας της κ. Λεπέν, υ-
πάρχουν όµως αρκετά ηγετικά στελέχη που θέλουν να περιορί-
σουν το εύρος της προβλεπόµενης επικράτησης του κ. Μακρόν 
στον δεύτερο γύρο, µε το σκεπτικό ότι αν πάει πολύ καλά στον 
δεύτερο γύρο, θα επικρατήσει στη συνέχεια το κίνηµα «Προχω-
ράµε!», που δηµιούργησε, και στις βουλευτικές εκλογές του Ιου-
νίου. Πολλά στελέχη των Ρεπουµπλικάνων ελπίζουν στην επικρά-
τηση στις βουλευτικές εκλογές, ώστε να υποχρεώσουν τον Πρό-
εδρο Μακρόν σε µια συγκατοίκηση µε την κυβέρνηση που θα 
ελέγχεται από αυτούς. Το πρόβληµα είναι ότι µε την προσπάθειά 
τους να ελέγξουν την πολιτική δυναµική του κ. Μακρόν συµβάλ-
λουν στην ενίσχυση της κ. Λεπέν στον δεύτερο γύρο και από δι-
κούς τους ψηφοφόρους.

Το ζήτηµα της αποχής
Οι πολιτικοί ελιγµοί του κ. Μελανσόν και αρκετών στελεχών του 
Ρεπουµπλικανικού Κόµµατος απογοητεύουν πολλούς ψηφοφό-

διάσπαση του Ρεπουµπλικανικού Κόµµατος και του Σοσιαλιστι-
κού Κόµµατος, που κυριαρχούσαν για δεκαετίες στην πολιτική 
ζωή της χώρας.

Οι Ρεπουµπλικάνοι θα χωριστούν, µετά τις βουλευτικές εκλο-
γές του Ιουνίου, σε αυτούς που θα υποστηρίξουν τον Πρόεδρο 
Μακρόν και θα επιδιώξουν να πάρουν µέρος σε έναν κυβερνη-
τικό συνασπισµό που θα είναι φιλικός προς αυτόν και σε εκείνους 
που θα διαχωρίσουν τη θέση τους υιοθετώντας πιο δεξιές από-
ψεις. Το ίδιο αναµένεται να συµβεί και στο Σοσιαλιστικό Κόµµα 
µετά τις βουλευτικές εκλογές, µε τους κεντροαριστερούς βουλευ-
τές να θέλουν να πάρουν µέρος στην προεδρική πλειοψηφία και 
τους εκπροσώπους της αριστερής πτέρυγας να µένουν στην αντι-
πολίτευση και να αναζητούν κοινά σηµεία µε τη ριζοσπαστική Α-
ριστερά του κ. Μελανσόν, µε την οποία φαίνεται ότι θα συνεργα-
στεί και το αποδυναµωµένο γαλλικό Κ.Κ.

Οι βουλευτικές εκλογές στη Γαλλία πραγµατοποιούνται σε 
δύο γύρους. Στον πρώτο γύρο κατανέµονται λίγες βουλευτικές 
έδρες, εφόσον χρειάζεται απόλυτη πλειοψηφία για την εκλογή 
του υποψηφίου. Στον δεύτερο γύρο µπορούν να περάσουν οι υ-
ποψήφιοι οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει πάνω από το 12,5% των 
εγγεγραµµένων ψηφοφόρων της εκλογικής τους περιφέρειας και 
πρέπει να συµµαχήσουν µε άλλους υποψηφίους, οι οποίοι θα α-
ποσυρθούν, για να µπορέσουν να πάρουν την πρωτιά και να εκλε-
γούν. Πρόκειται για µία σύνθετη πολιτική άσκηση, η οποία γί-
νεται δυσκολότερη εξαιτίας της αποδυνάµωσης των κοµµάτων 
εξουσίας που κυριάρχησαν στην πολιτική ζωή της Γαλλίας στη δι-
άρκεια των τελευταίων δεκαετιών.

Εάν γίνει η έκπληξη υπέρ της Λεπέν, 
θα κινδυνέψει η Ευρωζώνη.

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Μετά τις βουλευτικές εκλογές 
του Ιουνίου πιθανότατα θα διασπαστούν 
οι Ρεπουµπλικάνοι και οι Σοσιαλιστές.

Ο Μελανσόν της ριζοσπαστικής Αριστεράς 
έσπασε το δηµοκρατικό «µέτωπο» 
κατά του Εθνικού Μετώπου .

ΓΑΛΛΙΑ 
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕ ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ

ρους και µπορεί να οδηγήσουν στην αύξηση του ποσοστού απο-
χής. Η υψηλή αποχή ευνοεί την υποψηφιότητα της κ. Λεπέν, της 
οποίας οι υποστηρικτές είναι περισσότερο συσπειρωµένοι. Πρέ-
πει πάντως να σηµειωθεί ότι οι εκτιµήσεις για υψηλή αποχή στον 
πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών διαψεύστηκαν, εφόσον το 
ποσοστό συµµετοχής έφτασε ένα εντυπωσιακό 80%.

Η κ. Λεπέν είχε ένα δυνατό ξεκίνηµα την πρώτη από τις δύο 
εβδοµάδες που µεσολαβούν µεταξύ των δύο γύρων των προεδρι-
κών εκλογών και κέρδισε τέσσερις µονάδες, υποχρεώνοντας τον 
κ. Μακρόν σε σηµαντική δηµοσκοπική υποχώρηση. Στη συνέ-
χεια όµως ο συσχετισµός δυνάµεων φάνηκε να σταθεροποιείται, 
µε δηµοσκοπικά ποσοστά της τάξης του 59% υπέρ του κ. Μακρόν 
και 41% υπέρ της κ. Λεπέν.

Στην τελική ευθεία προς τον δεύτερο γύρο των προεδρικών 
εκλογών η αναµέτρηση πήρε και δηµοψηφισµατικά χαρακτηρι-
στικά, για το εάν τελικά οι Γάλλοι θέλουν να κάνουν τη σχετική 
προσπάθεια για να ενισχύσουν τον πρωταγωνιστικό τους ρόλο 
στην Ευρωζώνη ή θα ακολουθήσουν την κ. Λεπέν και θα κλει-
στούν στον εαυτό τους, ελπίζοντας ότι µε αυτόν τον τρόπο θα προ-
στατευτούν από τις πιέσεις που έχουν σχέση µε τη λειτουργία της 
Ευρωζώνης, την οικονοµική υπεροχή της Γερµανίας και τη διαδι-
κασία της παγκοσµιοποίησης.

Η αντίθεση της κ. Λεπέν στο ευρώ είναι το αδύνατο σηµείο 
της προεκλογικής της εκστρατείας, γι’ αυτό προσπαθεί να µετρι-
άσει τις αντιδράσεις δηµιουργώντας την εντύπωση ότι η αποχώ-
ρηση της Γαλλίας από την Ευρωζώνη µπορεί να πάρει κάποιον 
χρόνο και να συνδυαστεί µε τη χρήση δύο νοµισµάτων, του γαλ-
λικού φράγκου για τις ανάγκες της εγχώριας οικονοµίας και του 
ευρώ για τις διεθνείς συναλλαγές. Είναι φανερό ότι ο πρώην υ-
πουργός Οικονοµικών κ. Μακρόν αξιοποιεί τους ελιγµούς τακτι-
κής της κ. Λεπέν σε ό,τι αφορά την αποχώρηση της Γαλλίας από 
την Ευρωζώνη σε περίπτωση εκλογικής επικράτησής της.

Στα κοινωνικά ζητήµατα η κ. Λεπέν έχει εγκαταλείψει τη δε-
ξιόστροφη πολιτική του πατέρα της, ο οποίος υποστήριζε στα-
θερά τη µείωση του ρόλου του κράτους και τη µείωση της φορο-
λογίας, και έχει πλησιάσει τις θέσεις της ριζοσπαστικής Αριστε-
ράς, υπέρ της αύξησης των κοινωνικών παροχών, της ενίσχυσης 
του ρόλου του κράτους στην οικονοµία και της µείωσης του ηλικι-
ακού ορίου συνταξιοδότησης από τα 62 στα 60 χρόνια.

∆ιπλή διάσπαση
Εάν επιβεβαιωθεί το επικρατέστερο σενάριο και εκλεγεί στην 
Προεδρία της ∆ηµοκρατίας ο ανεξάρτητος φιλελεύθερος υποψή-
φιος κ. Μακρόν, θα έχουµε, πιθανότατα, την περίπου ταυτόχρονη 
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Τ
ο τελευταίο αυτοτελές επεισόδιο της περι-
πετειώδους σειράς εκλογικών αναµετρή-
σεων στον δυτικό κόσµο, οι γαλλικές προ-
εδρικές εκλογές, µοιάζει να τελειώνει την 
προσεχή Κυριακή οµαλά και χωρίς τη µε-
γάλη σκηνοθετική ανατροπή που είχε συζη-

τηθεί µερικούς µήνες νωρίτερα. Φανερά επηρεασµένοι από 
την «προβολή» άλλων επεισοδίων της ίδιας σειράς, όπως το 
βρετανικό δηµοψήφισµα για την έξοδο από την Ε.Ε. και οι 
αµερικανικές προεδρικές εκλογές, διεθνής κοινή γνώµη και 
µέσα ενηµέρωσης θεωρούσαν βάσιµη την πιθανότητα εκλο-
γής της υποψήφιας της άκρας ∆εξιάς στη γαλλική προεδρία. 
Ο πρώτος γύρος των εκλογών, ωστόσο, ανέδειξε νικητή –παρ’ 
ότι µε ένα χαµηλό ποσοστό, της τάξης του 24%– τον ανεξάρ-
τητο και τοποθετούµενο στο κέντρο Εµανουέλ Μακρόν και 
έφερε στη δεύτερη θέση, µε σαφή διαφορά σχεδόν 3 µονά-
δων, την υποψήφια της άκρας ∆εξιάς Μαρίν Λεπέν. Η αδυνα-
µία της Λεπέν να επικρατήσει στον πρώτο τουλάχιστον γύρο 
και η αναµενόµενη στοίχιση των ψηφοφόρων των υπόλοιπων 
υποψηφίων πίσω από τον «αντίπαλο της Λεπέν» κατά τον δεύ-
τερο γύρο δεν αφήνουν περιθώρια εκπλήξεων. Η άκρα ∆εξιά 
θα ηττηθεί και η αντισυστηµική διάθεση θα έχει εκτονωθεί 
µε τρόπο διαφορετικό από αυτόν που αποτυπώθηκε στη Βρε-
τανία ή στις Ηνωµένες Πολιτείες. Happy end.

Συντρέχουν όµως πράγµατι λόγοι ουσιαστικής ικανοποί-
ησης της γαλλικής ή της διεθνούς κοινής γνώµης για ένα τέ-
τοιο αποτέλεσµα; Μήπως αυταπατόµαστε όταν εκλαµβάνουµε 
την ήττα της Λεπέν ως τεκµήριο ισχύος του κοινοβουλευτι-
σµού και ικανοποίησης από τη δηµοκρατία; Μάλλον ναι, για 
µια σειρά από λόγους. Κατά πρώτον, µερικά εκατοµµύρια Γάλ-
λων ψηφοφόρων επέλεξαν να δείξουν την απαξίωσή τους 
προς το παλαιό πολιτικό κατεστηµένο συντασσόµενοι χωρίς 
περιστολές µε την ακρότητα των θέσεων της Λεπέν. Κατά δεύ-
τερον, ένα διόλου αµελητέο ποσοστό εκλογέων που επέλεξαν 
στον πρώτο γύρο τον ριζοσπάστη αριστερό υποψήφιο Ζαν-
Λικ Μελανσόν στρέφεται προς την υποψηφιότητα της Λεπέν 
στον δεύτερο γύρο. Παρ’ ότι οι µισοί από τους ψηφοφόρους 
του Μελανσόν δηλώνουν ότι θα επιλέξουν τον Μακρόν –ένα-
ντι µόλις του 1/10 αυτών που θα επιλέξουν κατά δήλωσή τους 
τη Λεπέν, µε τα υπόλοιπα 4/10 να επιλέγουν την αποχή–, και 
µόνο η ύπαρξη ενός τέτοιου µονοπατιού µετακίνησης ψήφων 
στο όνοµα της απέχθειας για τις συστηµικές ελίτ σαφώς προ-
βληµατίζει. Κατά τρίτον, και λιγότερο συχνά υπογραµµισµένο, 
ένα αντίστοιχο ποσοστό εκλογέων που επέλεξαν στον πρώτο 
γύρο τον συντηρητικό Φρανσουά Φιγιόν στρέφεται επίσης 
προς την υποψήφια της άκρας ∆εξιάς στον δεύτερο γύρο, µε-
τατόπιση η οποία προδίδει το βάθος της αντίδρασης τµήµατος 
του κοινωνικά συντηρητικότερου κοινού των θρησκευόµενων 
και µεγαλύτερης ηλικίας Γάλλων στην ανεκτικότητα των προ-
ωθούµενων κοινωνικά προοδευτικών πολιτικών του Μακρόν. 
Κατά τέταρτον, η τάση αποχής από την κάλπη του δευτέρου 
γύρου –φαινόµενο σύνηθες µεταξύ όσων επέλεξαν κάποιον 
από τους υποψηφίους που δεν πέτυχαν την πρόκρισή τους 
από τον πρώτο– είναι µεγαλύτερη µεταξύ των νέων ηλικιακά 
ψηφοφόρων, δείγµα µιας συγκριτικά µεγαλύτερης αδυναµίας 

να καταδειχθεί η επικινδυνότητα της ψήφου για την άκρα 
∆εξιά στους νέους. Στην ηλικιακή κατηγορία των έως 24 ετών 
ψηφοφόρων ο Μακρόν συγκέντρωσε τα χαµηλότερα ποσοστά 
του, καταλαµβάνοντας την τρίτη θέση, πίσω από τη Λεπέν και 
τον Μελανσόν, και η προβολή του αποτελέσµατος για τον δεύ-
τερο γύρο δίνει τον Μακρόν ηττηµένο στη συγκεκριµένη η-
λικιακή κατηγορία.

Η ευκολία των εκλογικών µετατοπίσεων µεταξύ των δύο 
γύρων προς την υποψήφια της άκρας ∆εξιάς, πέρα από την 
πηγαία απήχηση των απόψεών της στον πρώτο, αποδεικνύει 
την ύπαρξη εκτεταµένων επικαλύψεων του ακροατηρίου κοµ-
µάτων τα οποία σε επίπεδο ρητορικής τοποθετούνται σε θέση 
µάχης έναντι της άκρας ∆εξιάς µαζί της. Τέτοια µοιάζουν να 
είναι τα παραδείγµατα ψηφοφόρων της ριζοσπαστικής Αρι-
στεράς και της συντηρητικής ∆εξιάς που δηλώνουν πρόθεση 
ψήφου για τη Λεπέν έναντι του Μακρόν στην κάλπη του δεύ-
τερου γύρου. Τι είναι αυτό που ωθεί τους ψηφοφόρους αυ-
τούς σε µια τέτοια µετατόπιση; Συναισθήµατα και αξίες. Ίσως 
όχι προγραµµατικές συγκλίσεις µεταξύ των κοµµάτων που ε-
πιλέγουν ως πρώτη και δεύτερη επιλογή ουσιαστικά οι ψηφο-
φόροι αυτοί. Όµως ο θυµός για την ανεπάρκεια διαχείρισης 
της οικονοµικής ή της προσφυγικής κρίσης από τις πολιτικές 
ελίτ είναι λόγος επαρκής για την πρόσληψη των επιλογών των 
υποψηφίων της ριζοσπαστικής Αριστεράς και της άκρας ∆ε-
ξιάς ως συγγενών. Το ίδιο και το κλειστό σύστηµα σκέψης και 
η προάσπιση µιας πουριτανικής ηθικής, που µοιάζουν παρά-
γοντες ικανοί να οδηγήσουν στην πρόσληψη των υποψηφίων 
της συντηρητικής ∆εξιάς και της άκρας ∆εξιάς ως παρόµοιων. 
Τόσο ο θυµός όσο και ο πουριτανισµός –µε τάσεις µάλιστα 
αυταρχικής επιβολής του συντηρητικού αξιακού συστήµατος 
και στους γύρω µας– διαχέονται πέρα από την άκρα ∆εξιά, 
ακόµα κι αν η τελευταία είναι η µήτρα τους. Αυτή δεν µπορεί 
να είναι µια ευτυχής εξέλιξη, όσο ανακουφιστική κι αν κατα-
γράφεται η (παροδική) στροφή ενός δυτικού εκλογικού σώ-
µατος µακριά από την ακρότητα.

Η νίκη του Μακρόν, µε ποσοστά που µάλλον θα ξεπερά-
σουν το 60%, θα είναι αναµφισβήτητα µια µεγάλη προσω-
πική του επιτυχία, καθώς και µια επιτυχία των δυνάµεων α-
ντίδρασης στα συναισθήµατα και στις αξίες που καλλιέργησε 
η άκρα ∆εξιά και υιοθέτησαν σε σηµαντικό βαθµό δυνάµεις 
πέρα από τη λεγόµενη «ζώνη υγειονοµικής προστασίας» που 
τα υπόλοιπα κόµµατα έχουν επιβάλει στην άκρα ∆εξιά. Η επι-
κράτηση ενός ανεξάρτητου υποψηφίου από τον χώρο του κέ-
ντρου στη Γαλλία, όπως και το εκλογικό αποτέλεσµα στις βου-
λευτικές εκλογές του Μαρτίου στην Ολλανδία, στις οποίες όχι 
µόνο ηττήθηκε ο ακροδεξιός υποψήφιος Βίλντερς αλλά ενι-

σχύθηκαν δύο κόµµατα του προοδευτικού κέντρου, οι σοσι-
αλφιλελεύθεροι D66 και οι Πράσινοι, µαρτυρούν τη σταδιακή 
διαµόρφωση συµµαχιών γύρω από προοδευτικές εναλλακτι-
κές του κέντρου. Τα δύο παραδείγµατα συνιστούν αποδείξεις 
µιας υγιούς αντίδρασης στα πολιτικά αδιέξοδα που δηµιουρ-
γούν από κοινού, από τη µια, τα κατεστηµένα πολιτικά κόµ-
µατα που αποστρέφονται την αλλαγή και, από την άλλη, τα ε-
θνικιστικά ρατσιστικά κόµµατα που κεφαλαιοποιούν την απο-
γοήτευση από τη διαχείριση της οικονοµικής κρίσης και της 
αθρόας µετανάστευσης. Ωστόσο, θα ήταν ρηχό να µείνουµε 
µόνο στη θέαση ενός ευτυχούς τέλους. ∆εν πρέπει σε καµία 
περίπτωση να λησµονείται ότι τούτα τα εναλλακτικά και κοι-
νωνικά φιλελεύθερα αιτήµατα των δυτικών κοινωνιών συνυ-
πάρχουν –στην καλύτερη περίπτωση– µε τα ακραία και ξενο-
φοβικά, αλλά και µε τα «κατεστηµένα αιτήµατα».

*Ο Γιάννης Κωνσταντινίδης είναι επίκουρος καθηγητής του 
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και διευθυντής του Ινστιτούτου «Π στο 
Τετράγωνο – Πρόοδος στην Πράξη».
**Η Βένη Μουζακιάρη είναι υποψήφια διδάκτορας του Πανεπιστηµίου 
Μακεδονίας.

Ο θυµός για την ανεπάρκεια διαχείρισης 
της οικονοµικής ή της προσφυγικής 
κρίσης από τις πολιτικές ελίτ είναι 
λόγος επαρκής για την πρόσληψη 
των επιλογών των υποψηφίων της 
ριζοσπαστικής Αριστεράς και της 
άκρας ∆εξιάς ως συγγενών. Το ίδιο 
και το κλειστό σύστηµα σκέψης και η 
προάσπιση µιας πουριτανικής ηθικής, 
που µοιάζουν παράγοντες ικανοί 
να οδηγήσουν στην πρόσληψη των 
υποψηφίων της συντηρητικής ∆εξιάς 
και της άκρας ∆εξιάς ως παρόµοιων.

Η ΑΥΤΑΠΑΤΗ 
ΕΝΟΣ HAPPY END

 ΤΩΝ ΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η* & ΒΕΝΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΑΡΗ**

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν
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  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΌΠΌΥΛΌΣ

Ο Μακρόν, διά του alter ego 
του, του αποκαλούμενου 
και «éminence grise» 
του κόμματος, 
του οικονομολόγου 
Ζαν Πιζανί-Φερί, φρόντισε 
να στείλει μήνυμα και 
στο Βερολίνο ότι 
τα πράγματα δεν μπορούν 
να συνεχίσουν ως έχουν.

Κ
αθώς η Γαλλία προετοιμά-
ζεται για τον δεύτερο γύρο 
των προεδρικών εκλογών, 
όπου θα μονομαχήσουν 
ο κεντρώος Εμανουέλ 
Μακρόν και η ακροδεξιά 

Μαρίν Λεπέν, ένα περίεργο φαινόμενο έχει 
κάνει την εμφάνισή του στην πολιτική ζωή της 
χώρας. Και οι δύο υποψήφιοι έχουν εκφράσει 
ανοιχτά σφοδρές επιφυλάξεις για τον τρόπο 
λειτουργίας της Ε.Ε. και μάλιστα έχουν αφή-
σει, καθένας με τον τρόπο του, ανοιχτό το εν-
δεχόμενο, αν δεν υπάρξουν μεγάλες αλλαγές 
στην Ένωση, η Γαλλία να εξετάσει τη δυνα-
τότητα αποχώρησής της τουλάχιστον από τη 
νομισματική ένωση και το ευρώ.

Σοκ από Μακρόν
Και αν από τη Λεπέν μια τέτοια ρητορική φα-
ντάζει σχεδόν… προβλεπόμενη, είναι αλήθεια 
ότι το να ακούγεται η λέξη «Frexit» (κατά τα 
Grexit, Brexit κ.λπ.) από το στόμα του κατά 
τεκμήριο ευρωπαϊστή Μακρόν προκαλεί σοκ. 
Και όμως, ο 39χρονος ανεξάρτητος υποψήφι-
ος για την προεδρία της Γαλλίας, της δεύτερης 
μεγαλύτερης χώρας και οικονομίας της Ε.Ε., 
ήταν σαφέστατος σε πρόσφατες δηλώσεις του 
στο BBC. «Είμαι φιλοευρωπαίος και σε όλη 
τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας 
υπερασπίζομαι την ευρωπαϊκή ιδέα και τις 
ευρωπαϊκές πολιτικές, καθώς πιστεύω ότι εί-
ναι εξαιρετικά σημαντικές για τους Γάλλους 
πολίτες και για τη θέση της χώρας μας στην 
παγκοσμιοποίηση. […] Την ίδια στιγμή πρέπει 
να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, να ακού-
σουμε τον λαό μας και να ακούσουμε το γεγο-
νός ότι (ο λαός) είναι σήμερα εξαιρετικά οργι-
σμένος, ανυπόμονος, και ότι η δυσλειτουργία 
της Ε.Ε. δεν μπορεί να διατηρηθεί πλέον» 
υπογράμμισε ο Μακρόν, για να συμπληρώ-
σει ότι «θεωρώ ότι η εντολή που θα λάβω την 
επόμενη μέρα είναι η αναμόρφωση εις βάθος 
της Ε.Ε. και του ευρωπαϊκού μας σχεδίου», 
προσθέτοντας με νόημα ότι αν επέτρεπε στην 
Ένωση να συνεχίσει να λειτουργεί με τον ση-
μερινό της τρόπο, θα αποτελούσε «προδοσία. 
[…] Και δεν θέλω να το κάνω αυτό. Γιατί την 
επόμενη μέρα θα έρθουμε αντιμέτωποι με 
Frexit ή θα έχουμε το Εθνικό Μέτωπο ξανά».

Πυρά και κατά του Βερολίνου
Ταυτόχρονα, ο Μακρόν, διά του alter ego του, 
του αποκαλούμενου και «éminence grise» 
του κόμματος, του οικονομολόγου Ζαν Πιζα-
νί-Φερί, φρόντισε να στείλει μήνυμα και στο 
Βερολίνο ότι τα πράγματα δεν μπορούν να συ-
νεχίσουν ως έχουν. Ο Πιζανί-Φερί, ο οποίος 
ουσιαστικά έχτισε το οικονομικό πρόγραμμα 
του Μακρόν, μιλώντας στη γερμανική εφημε-
ρίδα «Die Zeit» κατέστησε σαφές ότι η Γαλλία 
υπό τον Μακρόν θα αναμένει από τη Γερμανία 
να δεσμευτεί για τη μεταρρύθμιση της Ευρω-
ζώνης, λέγοντας πως η νομισματική ένωση 
χρειάζεται τον δικό της προϋπολογισμό, τόσο 
για να προωθηθούν οι επενδύσεις όσο και για 
να ενισχυθεί η ικανότητά της να αντιδρά σε 
κρίσεις. Μάλιστα, ο Πιζανί-Φερί ήταν ιδιαίτε-
ρα αιχμηρός, τονίζοντας ότι «έχουμε καταλά-
βει πως η Γερμανία δεν θέλει να είναι και δεν 
μπορεί να είναι ο αρμόδιος για τις πληρωμές 

ΓΑΛΛΙΚΈΣ ΈΚΛΟΓΈΣ – Β΄ ΓΎΡΟΣ

ΠΕΤΏΝΤΑΣ ΠΕΤΡΕΣ 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ

Σε… χάος εξελίχθηκε το τελευταίο 
debate πριν από τις εκλογές, το 
βράδυ της περασμένης Τετάρτης, 

όπου Μακρόν και Λεπέν διασταύρωσαν 
τα ξίφη τους για τελευταία φορά πριν α-
νοίξουν οι κάλπες. Οι δύο υποψήφιοι συ-
γκρούστηκαν σε όλα τα επίπεδα –προσω-
πικό, πολιτικό, κοινωνικό–, με τη Λεπέν 
να προτιμά μια επιθετική ρητορική που 
δεν έδινε και πολλή σημασία στα δεδο-
μένα και τον Μακρόν να χαρακτηρίζει τα 
επιχειρήματά της περισσότερες από δέκα 
φορές «ανοησίες».

Πάντως, νικητής από το χάος φαίνεται 
ότι αναδείχθηκε ο κεντρώος υποψήφιος, 
καθώς, σύμφωνα με δημοσκόπηση της ε-
ταιρείας Elabe για το τηλεοπτικό δίκτυο 
BFM, το 63% των ερωτηθέντων βρήκε τον 
πρώην υπουργό Οικονομικών πιο πει-
στικό από την ηγέτιδα του Εθνικού Με-
τώπου. Επίσης, περίπου τα 2/3 των πο-
λιτών που ψήφισαν τον αριστερό Ζαν-Λικ 
Μελανσόν στον πρώτο γύρο των εκλογών 
θεώρησαν ότι ο Μακρόν ήταν πιο πειστι-
κός, κάτι στο οποίο συμφώνησε και το 
58% όσων είχαν υποστηρίξει τον συντη-
ρητικό Φρανσουά Φιγιόν.

ΝΙΚΗΤΗΣ 
ΤΌΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΌΥ 
DEBATE O ΜΑΚΡΌΝ

ταμίας της Ευρώπης. Ωστόσο, το πρόβλημα εί-
ναι ότι η εμμονή της Γερμανίας στην ιδέα ότι 
το θέμα είναι τα χρήματα έχει στρεβλώσει την 
άποψή της για το τι χρειάζεται να αλλάξουμε 
στην Ευρώπη ώστε η νομισματική ένωση να 
λειτουργήσει». Σημείωσε, δε, ότι «μετά τις 
εκλογές στη Γερμανία τον Σεπτέμβριο, το αρ-
γότερο, θα πρέπει να δούμε πολύ προσεκτικά 
τι έχει πάει στραβά και τι μπορούμε να κάνου-
με καλύτερο».

Η Λεπέν σχεδιάζει και… 
capital controls
Από την πλευρά της, η Μαρίν Λεπέν παρου-
σίασε λεπτομέρειες σχετικά με το τι σκοπεύει 
να κάνει αν εκλεγεί Πρόεδρος της Γαλλίας και 

μέσα σε αυτές περιλαμβάνεται και η επιβο-
λή κεφαλαιακών ελέγχων (capital controls), 
αν καταγραφεί μεγάλη φυγή κεφαλαίων από 
τη χώρα. Μιλώντας στο Reuters, η ακροδε-
ξιά υποψήφια για τη γαλλική προεδρία δεν 
απέστη των θέσεών της περί αποχώρησης της 
χώρας από το ευρώ, λέγοντας χαρακτηριστι-
κά ότι «ο στόχος είναι να μεταμορφώσουμε 
το “ενιαίο νόμισμα”, το ευρώ, σε ένα “κοινό 
νόμισμα”, πηγαίνοντας πίσω στον προπομπό 
του ευρώ, την Ευρωπαϊκή Λογιστική Μονάδα 
(σ.σ.: το ECU), που ήταν μια λογιστική μονά-
δα που δεν εμπόδιζε κάθε χώρα να διαθέτει 
το δικό της νόμισμα». H Λεπέν υποστήριξε ότι 
το ευρώ είναι «βάρος» για τη γαλλική οικονο-
μία, καθώς και ότι το νέο εθνικό νόμισμα θα 

προστατεύει καλύτερα τις αποταμιεύσεις των 
Γάλλων. Παράλληλα, κατηγόρησε το «κατε-
στημένο» ότι επιθυμεί «να εκφοβίσει» τους 
ψηφοφόρους, προσθέτοντας ότι «είμαι πεπει-
σμένη ότι δεν θα υπάρξει τραπεζική κρίση», 
αναφερόμενη στις διαπραγματεύσεις με την 
Ε.Ε. για την αποχώρηση της Γαλλίας από το 
ευρώ, αν η ίδια κερδίσει τις εκλογές. Τέλος, σε 
ερώτηση αν θα επέβαλλε capital controls σε 
περίπτωση που εκδηλωνόταν απόσυρση κατα-
θέσεων (bank run), η Λεπέν σημείωσε ότι «αν 
υπάρξει μαζική απόσυρση καταθέσεων, μπο-
ρούμε πολύ καλά να φανταστούμε μια τέτοια 
λύση για κάποιες μέρες, αλλά σας λέω ότι δεν 
θα συμβεί αυτό».
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Η πολιτική του Μακρόν έχει πιθανότητες 
να επιτύχει, οικονοµικά και πολιτικά, µόνο 
αν επιτύχει µαζί της και το εγχείρηµα 
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

ΜΑΚΡΟΝ «ΝΑΙ», 
ΕΥΡΩΠΗ;

 ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΟΥΡΑ*

Μία ηµέρα µετά τη διενέργεια του πρώτου γύρου των 
προεδρικών εκλογών στη Γαλλία, ο Γάλλος επίτρο-
πος Οικονοµικών Υποθέσεων της Ε.Ε. Πιερ Μο-
σκοβισί σχολίασε τα αποτελέσµατα, λέγοντας ότι 

ο δεύτερος γύρος των εκλογών µεταξύ του ευρωπαϊστή Εµανουέλ 
Μακρόν και της αντιευρωπαΐστριας Μαρίν Λεπέν θα είναι ένα δη-
µοψήφισµα για την Ευρώπη. Ταυτόχρονα, σχεδόν σύσσωµοι οι 
Ευρωπαίοι ηγέτες έσπευσαν να στηρίξουν την υποψηφιότητα Μα-
κρόν, ενώ, φωτεινή εξαίρεση στη γαλλική πολιτική σκηνή, ο αρι-
στερός και ευρωσκεπτικιστής υποψήφιος Ζαν-Λικ Μελανσόν απέ-

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

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

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

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

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

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

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

www.tapitokatharistes.gr

φυγε να λάβει ξεκάθαρη θέση στο δίληµµα «Μακρόν ή Λεπέν» και 
προέτρεψε τους ψηφοφόρους του σε ψήφο κατά συνείδηση.

Η πρώτη και «εύκολη» διαιρετική τοµή µεταξύ των δύο υπο-
ψηφίων προσδιορίζεται από την ίδια την πολιτική ατζέντα και το 
πολιτικό παρελθόν της Μαρίν Λεπέν: εθνικιστικές κορόνες, α-
κραίες αντιµεταναστευτικές και αντισηµιτικές απόψεις, θέσεις 
βαθιά αντίθετες στον ουµανισµό και στο «ευρωπαϊκό» πνεύµα. 
Όπως εύστοχα το έθεσε ο ηττηθείς υποψήφιος του Σοσιαλιστικού 
Κόµµατος Μπενουά Αµόν, η Λεπέν δεν είναι µία ακόµα «πολιτική 
αντίπαλος», είναι µία «εχθρός της δηµοκρατίας». Το δίληµµα, λοι-
πόν, σε αυτό το πρώτο επίπεδο είναι αρκετά καθαρό και, όπως οι 
περισσότεροι καταλήγουν, µάλλον θα αποβεί υπέρ του κεντρώου 
υποψηφίου.

Το δεύτερο δίληµµα που υφέρπει όµως και µένει να φανεί σε 
ποιον βαθµό θα επηρεάσει τη γαλλική εκλογή είναι η ίδια η Ευ-
ρώπη, νοούµενη ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Εµανουέλ Μακρόν έχει 
στηρίξει το πολιτικό του αφήγηµα σε αυτή την Ευρώπη, δηλώνο-
ντας ευρωπαϊστής και ένθερµος υποστηρικτής της ευρωπαϊκής ο-
λοκλήρωσης. Από την άλλη, η Μαρίν Λεπέν δηλώνει ξεκάθαρα α-
ντιευρωπαΐστρια, µε πίστη στη δύναµη της µεταφοράς του πολι-
τικού και οικονοµικού βάρους από την Ευρώπη στη Γαλλία. Εν 
ολίγοις, τα συνθήµατα των δύο υποψηφίων θα µπορούσαν να συνο-
ψιστούν στο δίπολο «stronger together» και «make France great 
again», θυµίζοντας προηγούµενες, αλλά όχι πολύ µακρινές, εκλο-
γικές αναµετρήσεις.

Ο Μακρόν φαίνεται ότι θα είναι ο τελευταίος προεδρικός υπο-
ψήφιος της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας –και ένας από τους τελευταί-
ους υποψήφιους σε ευρωπαϊκό επίπεδο– που στηρίζει σε τέτοιον 
βαθµό το πολιτικό του αφήγηµα στο ευρωπαϊκό αφήγηµα. Ανεξαρ-
τήτως του διλήµµατος που τελικά θα επικρατήσει και του εκλογι-
κού αποτελέσµατος, το στοίχηµα του Μακρόν θα πετύχει µόνο αν 
το ευρωπαϊκό οικοδόµηµα ενδυναµωθεί και οδεύσει προς την πε-

ραιτέρω ολοκλήρωση.
Ο Μακρόν επικαλείται µια Ευρώπη που υπό τις παρούσες συν-

θήκες δεν είναι σίγουρο ότι µπορεί να εγγυηθεί την έξοδο της 
Γαλλίας από τους µηδενικούς ρυθµούς ανάπτυξης και την αύξηση 
των δεικτών ανεργίας. Η παρούσα Οικονοµική και Νοµισµατική 
Ένωση (ONE) είναι ατελής στο σκέλος της οικονοµικής πολιτικής. 
Στις 28 χώρες-µέλη της εφαρµόζονται 28 διαφορετικές δηµοσιονο-
µικές πολιτικές και, κατ’ επέκταση, 28 διαφορετικές πολιτικές για 
την απασχόληση. Η µη ενιαία δηµοσιονοµική πολιτική καθιστά α-
δύνατη τη µεταφορά πόρων από τις πλέον εύρωστες στις ασθενέ-
στερες περιοχές της Ένωσης και άρα καθιστά ανέφικτη την ισόρ-
ροπη ανάπτυξη, ακόµα και για την περίπτωση της Γαλλίας.

Η κοίτη των ευρωπαϊκών αξιών θα καταστεί κενό γράµµα, χωρίς 
αντίστοιχα οικονοµικά αποτελέσµατα. Η πολιτική του Μακρόν έχει 
πιθανότητες να επιτύχει, οικονοµικά και πολιτικά, µόνο αν επιτύχει 
µαζί της και το εγχείρηµα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

*Ο Κωνσταντίνος Καούρας είναι µεταπτυχιακός φοιτητής στο 
ΠΜΣ ∆ηµοσίου ∆ικαίου του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
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συνέντευξη

Ε
ξαιρετικά επιφυλακτικός ως προς τη συμφωνία κυ-
βέρνησης-δανειστών εμφανίζεται ο αναπληρωτής 
καθηγητής Χρηματοοικονομικής Διοίκησης στο ΑΠΘ 
Βασίλης Πολυμένης. Παράλληλα, ασκεί κριτική στην 
πίεση από την Ε.Ε. για αποκρατικοποιήσεις και στον 
τρόπο που αυτές γίνονται.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να μιλήσουμε για τις εξελίξεις σχετικά με 
το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμ-
ματος. Πώς κρίνετε σε τεχνικό επίπεδο τη συμφωνία στην οποία 
(φαίνεται ότι) κατέληξαν κυβέρνηση και δανειστές;
Η συμφωνία θα βασίζεται στη δημοσιονομική προσαρμογή, δεσμεύ-
οντας τη χώρα σε εξοντωτικά πρωτογενή πλεονάσματα. Επιπλέον, 
η προσαρμογή γίνεται στην πλάτη του νοικοκύρη της μεσαίας τάξης 
που δεν διενεργεί δραστηριότητα κάτω από το τραπέζι. Έχουμε «κα-
ταφέρει» να έχουμε ακριβή νομιμότητα με εύκολη παραβατικότητα. 
Αυτό οδηγεί στη φτωχοποίηση της μεσαίας τάξης και στο μοίρασμα 
«χαρτζιλικιών» στους νεόπτωχους ή (πολύ χειρότερα) στους δήθεν.

Θα χαρακτηρίζατε τη συμφωνία αυτή «αναπτυξιακή» ή «υφε-
σιακή»;
Το πολιτικό προσωπικό απέτυχε να συνεννοηθεί ώστε να συνταχθεί 
πίσω από το 1,5% του ΔΝΤ. Η συμφωνία, όπως και οι προηγούμενες 
–στον βαθμό που στοχεύουν σε υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα–, 
απορροφά ρευστότητα από την οικονομία. Κατά συνέπεια μειώνει 
την κατανάλωση και τις επενδύσεις και είναι υφεσιακή.

Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι με το κλεί-
σιμο της αξιολόγησης ανοίγει ο δρόμος για τη ρύθμιση του δη-
μόσιου χρέους. Από την εμπειρία σας, τι περιμένετε να γίνει;
Οι διάφορες προτάσεις οι οποίες κυοφορούνται είναι προτάσεις α-
ναιμικές, οι οποίες θα στοχεύσουν περισσότερο στο να μειώσουν 
την παρούσα αξία και όχι την ονομαστική αξία του χρέους. Δηλαδή 
επέκταση των ωριμάνσεων και μείωση των επιτοκίων. Όσο όμως 
η ονομαστική αξία του χρέους συνεχίζει να βρίσκεται σε αυτά τα δυ-
σθεώρητα επίπεδα, διαιωνίζεται η υπερχρέωση. Έξοδος στις αγο-
ρές με υπερχρέωση είναι πράξη ανοησίας, εφόσον απλώς αυξάνει 
το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους. Είναι σαν το πρόβατο που χαί-
ρεται επειδή οι λύκοι τού άνοιξαν την πόρτα να βγει από το μαντρί.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

«Έξοδος στις αγορές 
με υπερχρέωση είναι 
πράξη ανοησίας»

Βασίλης Πολυμένης, αν. καθηγητής 
Χρηματοοικονομικής  Διοίκησης 
στο ΑΠΘ

Θεωρείτε ότι η Ελλάδα θα κατορθώσει τελικά να ενταχθεί στο QE 
της ΕΚΤ; Και, αν ναι, θα την ωφελήσει;
Στην ποσοτική χαλάρωση ας κρατάμε μικρό καλάθι. Είναι μία δι-
αδικασία με έμφαση στους τίτλους και στις κεφαλαιαγορές και όχι 
στη ρευστότητα της πραγματικής οικονομίας. Τα κέρδη θα περιορι-
στούν στη δευτερογενή αγορά ομολόγων, αλλά κι εκεί δεν θα είναι 
αρκετά ώστε να «σπρώξουν» τη χώρα πάνω από το κατώφλι εξό-
δου στις αγορές με ανεκτά επιτόκια.

Η κυβέρνηση δείχνει να προχωρά με σχετικά ταχύ ρυθμό τις α-
ποκρατικοποιήσεις. Θεωρείτε ότι αυτό ευνοεί τον στόχο για νέες 
επενδύσεις στη χώρα;
Η ένστασή μου σχετικά με τις αποκρατικοποιήσεις είναι ότι αυτό που 
βλέπουμε κυρίως είναι μεταβιβάσεις δημοσίων κεφαλαίων που α-
ποτελούν φυσικά μονοπώλια. Διερωτάται εύλογα κάποιος: πώς η 
μεταβίβαση του ΑΔΜΗΕ ή ενός αεροδρομίου θα δημιουργήσει α-
νάπτυξη και πρόσθετο ΑΕΠ; Η «θρησκευτική» επιμονή των Ευρω-
παίων σε υφαρπαγή δημόσιου πλούτου αποδομεί το μύθευμα περί 
αλληλέγγυας Ευρώπης, απονομιμοποιεί τη λογική του προγράμμα-
τος και θα γεννήσει έντονα φυγόκεντρες τάσεις στους πολίτες. Γρη-
γορότερα απ’ όσο φαντάζονται μερικοί, το ευρωσκεπτικιστικό ή και 
αντιευρωπαϊκό ρεύμα μέσα στην ελλαδική κοινωνία θα εκφραστεί 
πολιτικά από ώριμο και σοβαρό φορέα.

Από την άλλη πλευρά, κάποιοι υποστηρίζουν ότι οι αποκρατικο-
ποιήσεις γίνονται με όρους που δεν ευνοούν τελικά την κοινω-
νία και την οικονομία. Το σχόλιό σας;
Είναι προβληματικό ότι οι επενδυτές θα αναλάβουν τη διαχείριση 
φυσικών μονοπωλίων διασφαλίζοντας κερδοφορία από την πρώτη 
μέρα. Μάλιστα, αν παρατηρήσουμε τις συμβάσεις, θα δούμε ότι είναι 
κακογραμμένες, με συνέπεια ο αγοραστής να διατηρεί βεβαία κερ-
δοφορία μεταβιβάζοντας στο Δημόσιο όλες τις πιθανές αστοχίες ή 
ζημίες της επένδυσης. Πρέπει να ερευνηθεί η μεθοδολογία αποτι-
μήσεων του ΤΑΙΠΕΔ.

Θεωρείτε ότι η μέχρι σήμερα διαχείριση πολλών τομέων της οι-
κονομίας από το κράτος ήταν επιτυχημένη;
Πρέπει να διερωτηθούμε γιατί αποτύχαμε να διαχειριστούμε κρα-
τικά κεφάλαια τις τελευταίες δεκαετίες, ενώ τόσες άλλες χώρες το 

καταφέρνουν. Για δύο κυρίως λόγους. Στις περισσότερες διοική-
σεις ετέθησαν κομματικά στελέχη χωρίς εμπειρία στο αντικείμενο. 
Επίσης, σε όλες τις περιπτώσεις οι αμοιβές ήταν δεδομένες και α-
ποσυνδεδεμένες από την κερδοφορία της επιχείρησης. Έτσι, δεν 
ευθυγραμμίστηκαν τα κίνητρα των μάνατζερ.

Πιστεύετε ότι υπάρχει ιδανικό μείγμα στη συμμετοχή κράτους 
και ιδιωτών στην οικονομία; Αν ναι, μπορείτε να το περιγράψετε;
Είναι απλό: το κράτος δίνει στους ιδιώτες όσα μπορούν να δοθούν. 
Αλλά δεν είναι δυνατόν να διαχειριστούν ιδιώτες δίκτυα που απο-
τελούν φυσικά μονοπώλια. Διότι τα ιδιωτικά μονοπώλια πωλούν 
σε εξαιρετικά υψηλές τιμές, στοχεύοντας πάντα στον μη ελαστικό 
χρήστη. Για παράδειγμα, οι παραχωρησιούχοι δρόμων και αερο-
δρομίων αρνούμενοι να χαμηλώσουν τα διόδια γι’ αυτούς που πρέ-
πει να ταξιδέψουν θα διώξουν κάθε άλλον χρήστη αυτών των υ-
ποδομών, καταστρέφοντας ΑΕΠ. Συγχρόνως, οι υψηλές χρεώσεις 
για υποδομές, ενέργεια και μεταφορές θα εκτινάξουν το λειτουρ-
γικό κόστος των επιχειρήσεων, πλήττοντας την ανταγωνιστικότητα. 

Κατά την άποψή σας, ποιοι είναι τελικά οι παράγοντες που θα ο-
δηγήσουν την οικονομία της χώρας εκτός κρίσης;
Υπάρχουν δύο μύθοι. Πρώτον, σαν χαλασμένο γραμμόφωνο, ε-
παναλαμβάνουμε τα λάθη του παρελθόντος, επενδύοντας σε δρό-
μους, γεφύρια και λιμάνια. Στη πραγματικότητα, δεν έχουμε ανάγκη 
από ακριβές υποδομές. Καλό είναι να υπάρχουν υποδομές, αλλά 
η χώρα έχει ανάγκη από βιομηχανικές επενδύσεις που θα παρά-
ξουν προϊόντα, ώστε να αντιστρέψει το θηριώδες εμπορικό της έλ-
λειμμα. Πόσο έξυπνος είναι ο μάνατζερ ενός εμπορικού καταστή-
ματος που δανείζεται για να επενδύει σε όλο και περισσότερες θέ-
σεις στάθμευσης για πελάτες ενώ τα ράφια του παραμένουν άδεια; 
Τελικά, όταν χρεοκοπήσει, όλες αυτές οι υποδομές απλώς θα με-
ταβιβαστούν στους νέους ιδιοκτήτες.

Δεύτερον, ακούμε πάλι τις γνωστές ιδεοληψίες περί ανοίγμα-
τος των επαγγελμάτων. Όμως η χώρα έχει υπερ-επαγγελματισμό. 
Δηλαδή πώς θα αυξηθεί το ΑΕΠ αν προσθέσουμε μερικές χιλιά-
δες ταξιτζήδες στις ήδη γεμάτες πιάτσες; Ή αν προσθέσουμε μερι-
κές εκατοντάδες φαρμακεία; Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να δη-
μιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε να υπάρξει ανταγωνισμός στις 
τιμές. Να υπερνικήσουμε τη φυσική τάση των επαγγελματιών να 
«συμφωνούν» τις τιμές τους. Δεν είναι δυνατόν ο καταναλωτής που 
βλέπει χιλιάδες άδεια ταξί, φαρμακεία σε κάθε γωνιά, βενζινάδικα 
κάθε χιλιόμετρο να παρατηρεί πως οι τιμές τους είναι σταθερά υ-
ψηλές και αμετάβλητες. Χρειάζεται έξυπνος σχεδιασμός των αγο-
ρών και του τρόπου με τον οποίο η προσφορά αναγγέλλει τις τιμές 
της στη ζήτηση. Η τεχνολογία προσφέρει μοναδικές λύσεις. Αρκεί 
να τις καταλάβουμε και να τις επιτρέψουμε.

Η ανάπτυξη χρειάζεται ρευστότητα για βιομηχανικές επενδύσεις 
και τράπεζες που θα τις χρηματοδοτούν αξιολογώντας τες. Η ρευ-
στότητα δίνεται με το σταγονόμετρο, ενώ οι τράπεζες, στοχεύοντας 
αλλού, δεν αξιολογούν επενδύσεις. Η αρχιτεκτονική της Ευρωζώ-
νης απέτυχε και στα δύο.

Η «θρησκευτική» επιμονή των 
Ευρωπαίων σε υφαρπαγή δημόσιου 
πλούτου αποδομεί το μύθευμα 
περί αλληλέγγυας Ευρώπης, 
απονομιμοποιεί τη λογική του 
προγράμματος και θα γεννήσει έντονα 
φυγόκεντρες τάσεις στους πολίτες.
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Πανάκριβα πληρώνει η ελληνική 
οικογένεια τη δωρεάν παιδεία, 
καθώς μόνο για το 2014 οι συ-
νολικές δαπάνες για την εκπαί-
δευση ανήλθαν στα 9.387,4 εκατ. 

ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 5,3% του ΑΕΠ. 
Από αυτά, τα 5.614 εκατ. ευρώ (59,8%) αφορούν 
τις δημόσιες δαπάνες και τα 3.772,6 εκατ. ευρώ 
(40,2%) τις ιδιωτικές. Αυτό είναι ένα από τα βα-
σικά συμπεράσματα μελέτης του Κέντρου Ανά-
πτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της 
ΓΣΕΕ από την ετήσια έρευνα για τα βασικά με-
γέθη της εκπαίδευσης.

Αναλυτικά οι δαπάνες
Ουσιαστικά, η έρευνα ήρθε να επιβεβαιώσει 
ακόμη μια φορά την ανύπαρκτη δωρεάν παιδεία 
και την απαξίωση του δημόσιου σχολείου. Και 
αυτό γιατί 500,8 εκατ. ευρώ πήγαν σε δίδακτρα 
φροντιστηρίων, 271 εκατ. ευρώ για ιδιαίτερα μα-
θήματα και 660,1 εκατ. ευρώ για ξένες γλώσσες. 
Επιπλέον, 973 εκατ. ευρώ δόθηκαν σε ιδιωτικά 
σχολεία, 253 εκατ. ευρώ σε σχολικά βιβλία-βοη-
θήματα, 186 εκατ. ευρώ σε μαθήματα πληροφορι-
κής και τέχνης και 66,5 εκατ. ευρώ σε υπηρεσίες 
παιδαγωγών και μπέιμπι σίτερ. Την ίδια ώρα σε 
σχέση με το 2008 καταγράφεται μείωση της δη-
μόσιας δαπάνης για την εκπαίδευση κατά 54,7% 
(4,5 δισ. ευρώ) και μείωση της ιδιωτικής δαπάνης 
κατά 31,8% (1,7 δισ. ευρώ).

Γερνάει το εκπαιδευτικό προσωπικό
Το διδακτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μειώθηκε από το 
2008 έως το 2014 κατά 32.717 άτομα. Την ίδια ώρα 
παρατηρείται γήρανση του διδακτικού προσω-
πικού, με τη μέση ηλικία των εκπαιδευτικών να 
είναι 41,4 ετών στο νηπιαγωγείο, 42,2 ετών στο 
δημοτικό, 45,7 ετών στο επαγγελματικό λύκειο, 
46,3 ετών στο γυμνάσιο και 47,5 ετών στο γενικό 
λύκειο, ενώ το 2002 άρχιζε από τα 39,8 έτη. Η με-
λέτη αναφέρει ακόμα ότι το 2014 στην πρωτοβάθ-
μια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπηρετούσαν 
συνολικά 10.948 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, με 
τις εκτιμήσεις της αντίστοιχης ανάγκης για το ερ-
χόμενο σχολικό έτος (2017-2018) να είναι τουλά-

χιστον διπλάσια. Εν τω μεταξύ, η επάρκεια των 
υποδομών (αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, 
αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, βιβλιοθήκη, γυ-
μναστήρια) στον δημόσιο τομέα της πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κρίνεται 
οριακά επαρκής, αλλά στο πρόγραμμα δημοσίων 
επενδύσεων δεν καταγράφονται παρά ελάχιστες 
σχετικές δαπάνες για ανακαίνιση των υποδομών 
και ανανέωση του εξοπλισμού. «Πρόκειται για 
πορίσματα που σαφώς προβληματίζουν. Οφεί-
λουμε να τα αξιοποιήσουμε στην κατεύθυνση της 
αλλαγής. Τι λείπει; Απουσιάζει η πίστη στην ανα-
γκαιότητα των μεταρρυθμίσεων, απουσιάζουν η 
επιμονή και η υπομονή απέναντι στις δυνάμεις 
που κάθε φορά ανθίστανται, απουσιάζει η δύναμη 
για να υπερβούμε τα ατομικά και προσωρινά συμ-
φέροντα» ανέφερε η τομεάρχης Παιδείας της ΝΔ 
Νίκη Κ. Κεραμέως.

Εγκαταλείπουν το σχολείο
Απογοητευτικά είναι όμως τα ευρήματα της μελέ-
της και για την εγκατάλειψη του σχολείου, καθώς 
από το 2008 έως το 2014 διέκοψαν αδικαιολό-
γητα τη φοίτησή τους πριν από τη λήξη της χρο-
νιάς συνολικά 37.610 μαθητές. Σε αυτό έρχεται να 
προστεθεί και η υπογεννητικότητα, η οποία αυ-
ξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς. Έτσι, από το 2004 
έως το 2014 καταγράφηκε μείωση κατά 4,5% του 
μαθητικού πληθυσμού στα δημοτικά, δηλαδή 
29.615, ενώ την τριετία 2001-2004 αύξηση κατά 
2,3% (25.568). Βάσει των στοιχείων του ΚΑΝΕΠ-
ΓΣΕΕ, το 2014 φοιτούσαν στα ελληνικά σχολεία 
142.613 αλλοδαποί μαθητές. Από αυτούς, 17.253 
στο νηπιαγωγείο, 67.410 στο δημοτικό, 32.477 στο 
γυμνάσιο, 13.557 στο γενικό λύκειο και 11.916 στο 
επαγγελματικό λύκειο & ΕΠΑΣ. Σε ειδικές τάξεις 
του νηπιαγωγείου φοιτούσαν 1.936 μαθητές και 
22.930 μαθητές σε ειδικές τάξεις του δημοτικού. 
Στα γυμνάσια η σχολική διαρροή την περίοδο 
2002-2014 ήταν υψηλότερη σε Ξάνθη, Δυτική Ατ-
τική, Έβρο, Βοιωτία και Ροδόπη.

Σύμφωνα με τον αναλυτή του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ 
Νίκο Παΐζη, με βάση τις ενδείξεις, μέσα στην ε-
πόμενη δεκαετία (μέχρι το 2025) εκτιμάται ότι θα 
έχει χαθεί το 1/3 του μαθητικού πληθυσμού, δη-
λαδή 55.000 μαθητές.

 ΑΦΡΟΔΊΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΎ

ΠΑΝΑΚΡΊΒΗ 
Η ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΊΔΕΊΑ
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Την ώρα που οι διαπραγµατεύσεις 
κυβέρνησης-θεσµών για το κλεί-
σιµο της δεύτερης αξιολόγησης του 
ελληνικού προγράµµατος βρίσκο-

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

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

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

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

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

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

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

ΑΠΟ ΤΟ ∆ΝΤ 
ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 

ΤΡΑΠΕΖΑ Η ΕΛΛΑ∆Α
KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  

ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Λ. Κηφισίας 53, Αμπελόκηποι 
τηλ. 210-69.93.527

www.gethealthier.gr

Αποσυμπίεση 
Μεσοσπονδύλιου Δίσκου 

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

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

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

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

αλγία, κήλη, προβολή δίσκου, αυχενικό σύνδρομο. 

Αναγεννητική Ιατρική 
- Βλαστοκύτταρα 

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

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

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

Ένα πάγιο αίτημα των πολυτεχνικών και των 
γεωπονικών σχολών φαίνεται πως θα ικα-
νοποιηθεί τελικά το επόμενο διάστημα. Πρό-

κειται για την εξομοίωση των πτυχίων των συγκεκρι-
μένων σχολών με μεταπτυχιακά διπλώματα. Η σχε-
τική διάταξη θα προβλέπεται σε σχέδιο νόμου του 
υπουργείου Παιδείας για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ι-
δρύματα, που αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβού-
λευση. Η ισοδυναμία αυτή θα ισχύει μόνο για τα τμή-
ματα ή τις σχολές οι οποίες, κατά την κρίση της Αρχής 
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Α-
νώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), προσφέρουν σπουδές 

MASTER ΤΑ ΠΤΎΧΊΑ 
ΣΕ ΕΜΠ-ΓΕΩΠΟΝΊΚΟ

γνωστικού αντικειμένου με θετικό-εφαρμοσμένο 
προσανατολισμό και έχουν πρόγραμμα ενιαίας και 
αδιάσπαστης πενταετούς ή εξαετούς φοίτησης. Επι-
πλέον, οι σχολές θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή σε 
έκταση και λογική διάρθρωση μαθήματα, που κα-
λύπτουν ολόκληρο το εύρος του σχετικού γνωστι-
κού αντικειμένου, περιλαμβανομένων και επαρ-
κών μαθημάτων εμβάθυνσης (προχωρημένου επι-
πέδου) διάρκειας τουλάχιστον δύο εξαμήνων, όπως 
επίσης και να προβλέπουν την υποχρεωτική εκπό-
νηση ερευνητικού χαρακτήρα διπλωματικής εργα-
σίας εντός ενός εξαμήνου κατ’ ελάχιστον.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη διάταξη είχε 
συμπεριληφθεί σε παλαιότερο σχέδιο νόμου του υ-
πουργείου Παιδείας, που είχε συντάξει η τότε ανα-
πληρώτρια υπουργός Σία Αναγνωστοπούλου, το 
οποίο όμως δεν προχώρησε τελικά προς ψήφιση 
στη Βουλή.
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  ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ

ΣΥΓΚΡΑΤΗΜΕΝΑ ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΟΣ 
ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ 
ΚΟΣΜΟΣ

ΣΕΒ
ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗ

Σαφής ήταν η θέση του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βι-
οµηχανιών (ΣΕΒ) για το κλείσιµο της συµφωνίας, όπως 
αυτή παρουσιάστηκε από το Εβδοµαδιαίο ∆ελτίο Οικονο-

µίας. Σε αυτό ο ΣΕΒ σηµειώνει ότι η κυβέρνηση πρέπει να προ-
ωθήσει την ανάπτυξη, ενώ τονίζει και την αναγκαία σήµερα φο-
ρολογική ελάφρυνση.

Ειδικότερα, όπως σηµειώνεται, ολοκληρώνεται η δεύτερη 
αξιολόγηση µέσα σε ένα κλίµα αφενός θετικών προσδοκιών 
για την οµαλοποίηση των συνθηκών χρηµατοδότησης της οι-
κονοµίας και αφετέρου αρνητικών εκτιµήσεων για τη µετάθεση 
των µέτρων άµβλυνσης της υπερφορολόγησης της οικονοµίας 
για το 2020.

Όπως τονίζεται, η ιδιωτική οικονοµία έχει ανάγκη φορο-
λογικών ελαφρύνσεων σήµερα. Όµως στη νέα προκαταρκτική 
συµφωνία όχι µόνο µετατίθεται στο µέλλον η µείωση των φο-
ρολογικών συντελεστών αλλά τελικά προβλέπεται να υλοποιη-
θεί µόνο στον βαθµό που έχει εξασφαλιστεί µεσοπρόθεσµα η υ-
περκάλυψη του στόχου για πρωτογενές πλεόνασµα ύψους 3,5% 
του ΑΕΠ. Υλοποιείται, µάλιστα, σε ανταγωνισµό µε µέτρα αύξη-
σης κοινωνικών παροχών, και µόνο κατά το ποσοστό υπερκά-
λυψης του στόχου.

Ενώ, λοιπόν, προβλέπεται µε βεβαιότητα µείωση του αφο-
ρολόγητου το 2020 και άρα αύξηση της φορολογίας για ευρύτε-
ρες οµάδες του πληθυσµού και πέραν αυτών που καλύπτονται 
σήµερα από το αφορολόγητο, η µείωση των φορολογικών συ-
ντελεστών και το µέγεθός τους παραπέµπονται στις καλένδες, 
µε ελάχιστη ή µηδενική πιθανότητα υλοποίησης.

Η αβεβαιότητα του µεγέθους, αλλά ακόµη και αυτής της 
ίδιας της µείωσης των φορολογικών συντελεστών, είναι µη φι-
λική προς την ανάπτυξη και, ως εκ τούτου, καθηλώνει την οικο-
νοµική δραστηριότητα αντί να παρακινεί την ιδιωτική οικονοµία 
να κάνει επενδύσεις, προεξοφλώντας θετικά το µέλλον.

Η κυβέρνηση, αντί να στύβει την αγορά για να παρουσιάσει 
προσωρινά πρωτογενή πλεονάσµατα και να δέχεται να περικό-

πτονται συντάξεις, πρέπει να προωθήσει την ανάπτυξη. Καλό 
θα ήταν:

α) να προετοιµάσει άµεσα 5-10 µεγάλα έργα υποδοµών, 
σε σύµπραξη µε τον ιδιωτικό τοµέα, και να βγει στις α-

γορές να προσελκύσει επενδυτές και χρηµατοδότηση,

β) να αποκαταστήσει άµεσα τη χρηµατοδότηση των 
υγιών επιχειρήσεων µέσω ενός αποτελεσµατικού θε-

σµικού πλαισίου για την αντιµετώπιση των προβληµατικών δα-
νείων και

γ) να µειώσει άµεσα τους φόρους και τις εισφορές, για να 
µειωθεί η ανεργία και να αυξηθούν τα εισοδήµατα.

Φυσικά η αµφισβήτηση των δηµοσιονοµικών στόχων αυτή 
τη στιγµή δεν θα ωφελήσει τη χώρα, καθώς η όποια αναπτυ-
ξιακή επίπτωση χαλάρωσής τους θα υπερκεραστεί από την ε-
πίπτωση ενός ανεπιθύµητου νέου κύκλου αβεβαιότητας. Έτσι, 
µένει ένας µόνο δρόµος «εξόδου από τα µνηµόνια» και ανά-
καµψης της χώρας: Η χώρα και η δηµόσια διοίκηση να αποκτή-
σουν ταχύτατα την ικανότητα διοίκησης ενός εξαιρετικά σύν-
θετου προγράµµατος µεταρρυθµίσεων, ώστε, επανακτώντας 
σταδιακά την εµπιστοσύνη των εταίρων, να προχωρήσουµε σε 
ταχύτερη βελτίωση των φορολογικών συντελεστών.

Κ
λίµα συγκρατηµένης αισιοδοξίας 
επικρατεί στην αγορά για τα αποτελέ-
σµατα της συµφωνίας, ενώ κοινός τό-
πος για τους παράγοντες της αγοράς 
είναι ότι αυτή µπορεί να σηµάνει την 
άρση της αβεβαιότητας που υφέρπει 
τους τελευταίους 10 µήνες και να 

επαναφέρει την αξιοπιστία της χώρας στις διεθνείς αγορές.
Ωστόσο, παρά τη θετική αρχική εικόνα, το σύνολο της 

αγοράς βρίσκεται εν αναµονή των τελικών ανακοινώσεων, 

οι οποίες, όπως ξεκαθαρίζουν, θα πρέπει να συνοδεύονται 
απαραίτητα από αναπτυξιακές πρωτοβουλίες τέτοιες που 
θα δώσουν ώθηση στην πραγµατική οικονοµία, στο επιχει-
ρείν, αλλά και θα είναι ικανές να στηρίξουν την καταναλω-
τική δύναµη.

Η Free Sunday επιχειρεί να καταγράψει τις πρώτες 
αντιδράσεις της αγοράς για τη συµφωνία, αλλά και να δώσει 
τον τόνο για την επόµενη µέρα των επιχειρήσεων, οι οποίες 
έχουν περάσει από µια µακροπερίοδο κρίση που άλλες τις 
χαλύβδωσε και άλλες τις αποδεκάτισε.
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ΠΛΆΤΩΝΆΣ ΜΆΡΛΆΦΈΚΆΣ 
ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΌΣ ΤΗΣ ΛΌΥΞ ΚΑΙ ΠΡΌΕΔΡΌΣ 
ΤΌΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΌΥ ΑΧΑΐΑΣ

Η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια αποτελούν βασικές παρα-
μέτρους για τη διασφάλιση ομαλότητας στην αγορά. Η 
καθυστέρηση στο κλείσιμο της αξιολόγησης δημιούρ-

γησε μία παρατεταμένη περίοδο αβεβαιότητας με αλυσιδω-
τές επιπτώσεις στην καταναλωτική δαπάνη, στην επιχειρημα-
τική δραστηριότητα, στις επενδύσεις και, ίσως πιο σημαντικά, 
στη ρευστότητα στην αγορά. Ελπίζουμε ότι το κλείσιμο της αξι-
ολόγησης θα δώσει ώθηση και στις τέσσερις αυτές σημαντικές 
πτυχές της οικονομίας.

Όλοι γνωρίζουμε και αναμένουμε ότι τα μέτρα θα είναι ιδι-
αίτερα σκληρά και, κρίνοντας από το παρελθόν, άμεσα ή έμ-
μεσα θα επιβαρύνουν περαιτέρω το κόστος λειτουργίας των ε-
πιχειρήσεων και την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Ω-
στόσο, απέναντι σε ένα «κακό» μέτρο έχεις τη δυνατότητα να 
αντιδράσεις, να προσαρμοστείς, να λάβεις τα δικά σου μέτρα – ο 
κλάδος του αναψυκτικού και η Λουξ έχουν δείξει τα χρόνια της 
κρίσης ότι είναι αρκετά ευέλικτα για να επιβιώνουν, αλλά και να 
αναπτύσσονται ακόμα και στο δύσκολο αυτό επιχειρηματικό πε-
ριβάλλον σκληρών μέτρων. Απέναντι στην αβεβαιότητα, όμως, 
παραμένεις μετέωρος, αδυνατώντας να προχωρήσεις με τα α-
παραίτητα βήματα που έχει ανάγκη μια επιχείρηση, καθώς ολό-
κληρη η αγορά βρίσκεται «εν αναμονή», με κάθε καθυστέρηση 
να έχει υψηλό κόστος για ολόκληρη την ελληνική οικονομία.

Αναμένουμε με ενδιαφέρον τις τελικές ανακοινώσεις, αλλά 
κυρίως τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που θα δώσουν ώθηση 
στην οικονομία, και προχωρούμε μπροστά.

ΆΝΆΣΤΆΣΙΟΣ ΤΖΉΚΆΣ 
ΠΡΌΕΔΡΌΣ Δ.Σ. ΤΌΥ ΣΥΝΔΕΣΜΌΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΌΦΌΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΌΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΕΠΕ)

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας αποτελεί κρίσιμη συνθήκη 
για την επίτευξη της σταθερότητας που έχει ανάγκη τόσο 
η ελληνική οικονομία όσο και η ελληνική κοινωνία.

Ό ΣΕΠΕ πιστεύει ότι το ζητούμενο πλέον είναι η εφαρμογή 
ενός εθνικού αναπτυξιακού σχεδίου με έμφαση στις διαρθρω-
τικές μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
της ελληνικής οικονομίας, την αντιμετώπιση της γραφειοκρα-
τίας και της φοροδιαφυγής, με σκοπό τη δημιουργία ενός γό-
νιμου επενδυτικού κλίματος με ταυτόχρονη ενίσχυση των θέ-
σεων εργασίας στη χώρα μας.

Απαραίτητος οδηγός αυτής της προοπτικής είναι οι Τεχνο-
λογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με μία εθνική ψηφι-
ακή στρατηγική που θα αξιοποιεί τα ανταγωνιστικά πλεονεκτή-
ματα που μπορούν να φέρουν οι ΤΠΕ στην ελληνική οικονομία.

Συνεπώς, η ανάδειξη της ψηφιακής τεχνολογίας σε στρατη-
γικό καταλύτη είναι κομβικής σημασίας, αλλά και επιτακτική α-
νάγκη πλέον, τόσο για την έξοδο της χώρας από την κρίση όσο 
και για το αναπτυξιακό σοκ που χρειάζεται η χώρα.

FITCH
 ΘΕΤΙΚΌ ΒΗΜΑ

Ξεκάθαρη θέση για την επόμενη μέρα της οικονομίας αλλά και 
την πορεία των στόχων πήρε σε σχετική ανακοίνωση και ο 
οίκος Fitch, όπου αναφέρει ότι η προκαταρκτική συμφωνία 

ανάμεσα στην Ελλάδα και τους διεθνείς δανειστές είναι ένα θετικό 
βήμα προς την απελευθέρωση πόρων που θα επιτρέψουν στη χώρα 
να αποπληρώσει τις πληρωμές ομολόγων τον Ιούλιο.

Παράλληλα, αποτελεί σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης προϋ-
πόθεση για τις συζητήσεις σχετικά με την ελάφρυνση χρέους, αν και 
το χρονοδιάγραμμα και το αποτέλεσμα των συζητήσεων αυτών πα-
ραμένει αβέβαιο.

Όι αναλυτές του Fitch εκτιμούν πως η εκταμίευση της δόσης 
στις 22 Μαΐου θα χρησιμοποιηθεί κυρίως για την εξυπηρέτηση των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών της κυβέρνησης προς τον ιδιωτικό τομέα 
και για την αποπληρωμή χρέους 6,3 δισ. ευρώ τον Ιούλιο.

ΚΩΝΣΤΆΝΤΙΝΟΣ ΔΟΜΆΖΆΚΉΣ 
ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΌΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΌΥΛΌΣ ΤΗΣ CRETA FARMS

Η αλήθεια είναι ότι σε αυτή τη χρονική περίοδο δεν μπο-
ρούμε ακόμα να κρίνουμε το περιεχόμενο της συμ-
φωνίας, θα μιλήσουμε για τον συμβολισμό της. Παρά 

το γεγονός ότι το περιεχόμενο της συμφωνίας χρήζει μελέτης 
και χρόνου, φαίνεται ότι υπάρχουν ενδείξεις για να κλείσει τον 
κύκλο της αβεβαιότητας που υφέρπει τους τελευταίους τουλά-
χιστον 10 μήνες. Με τα όσα συμβαίνουν στο πολιτικό-οικονο-
μικό στερέωμα, θεωρώ ότι η συμφωνία αυτή έχει πιθανότητες 
να δημιουργήσει προϋποθέσεις επανεκκίνησης της οικονομίας 
και επιστροφής σε κερδοφορία πολλών επιχειρήσεων που τα-
λανίζονται από τα κακώς κείμενα της κρίσης.

Επίσης, φαίνεται ότι οι συνθήκες στο τραπεζικό σύστημα α-
ναμένονται να βελτιωθούν σημαντικά και κατά συνέπεια να υ-
πάρξει μεγαλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

Αξίζει να σημειώσω ότι η επίτευξη της συμφωνίας ήταν α-
ναγκαία για την οικονομία και την αγορά, ώστε να προκύψει ένα 
θετικό κλίμα τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο, 
που μπορεί να συμβάλει με τις κατάλληλες συνθήκες στην προ-
σέλκυση ξένων επενδύσεων. Αν η αναζωπύρωση του ενδιαφέ-
ροντος ξένων επενδυτών μετουσιωθεί σε πράξη ώστε να απο-
κατασταθεί η εμπιστοσύνη, τότε θα έχουμε προχωρήσει σε ένα 
μεγάλο βήμα που θα βοηθήσει την ελληνική οικονομία να επα-
ναλειτουργήσει.

Όλα τα παραπάνω για να έχουν τη σωστή έκβαση θα πρέ-
πει να συνοδευτούν από μεταρρυθμίσεις, ιδιωτικοποιήσεις και 
σαφώς μια δημόσια διοίκηση η οποία θα είναι πιο φιλική στις ε-
πενδύσεις και στο επιχειρείν, με σαφή μείωση της γραφειοκρα-
τίας και απλοποίηση των διαδικασιών σε όλα τα επίπεδα.

Σε κάθε περίπτωση, ελπίζω αυτή η συμφωνία να είναι μία 
πρώτη καλή και κυρίως ουσιαστική προσπάθεια για να δούμε 
φως στο τούνελ στο οποίο έχουμε μπει!
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Α
ρνητικά για τον Νίκολα Γκρούεφσκι και 
τους υποστηρικτές του συντηρητικού κόμ-
ματος VMRO-DPMNΕ της ΠΓΔΜ εξελί-
χθηκαν τα πράγματα μετά την επίδειξη 
δύναμης με την εισβολή των οπαδών του 
στη Βουλή την Πέμπτη 27 Απριλίου. Η 
εισβολή είχε ως στόχο την αποτροπή της 

εκλογής του αλβανικής καταγωγής Ταλάτ Τζαφέρι στην προ-
εδρία της Βουλής, αλλά είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 
τόσο του κ. Τζαφέρι όσο και του αρχηγού της Σοσιαλδημο-
κρατικής Ένωσης (SDSM) Ζόραν Ζάεφ, ηγέτη της πλειοψη-
φίας που σχηματίστηκε στη Βουλή μετά τις εκλογές.

Οι εικόνες της βίας, των επιθέσεων, η μεταφορά του Τζα-
φέρι σε νοσοκομείο και ο τραυματισμένος Ζάεφ όχι μόνο δεν 
απέτρεψαν την εκλογή Τζαφέρι αλλά έκαναν πιο εύκολη τη 
νομιμοποίησή του στα μάτια της διεθνούς κοινότητας και οδή-
γησαν τον κ. Γκρούεφσκι στα πρόθυρα πολιτικής απομόνωσης.

Όμως ταυτόχρονα ανέδειξαν το πρόβλημα πίσω από την 
πολιτική αναταραχή, που βασανίζει τα Βαλκάνια και δημι-
ουργεί τους άξονες πάνω στους οποίους δημιουργούνται οι 
συμμαχίες: το αλβανικό πρόβλημα, είτε ως φόβος για τη «Με-
γάλη Αλβανία» είτε ως προσδοκία για ένα κράτος που θα έχει 
στα όριά του όλους τους Αλβανούς που σήμερα βρίσκονται 
σε πέντε χώρες και αποτελούν πλειοψηφία σε Αλβανία και 
Κόσοβο, συστατική μειοψηφία στην ΠΓΔΜ και ισχυρές γη-

 ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ

ΣΎΓΚΡΟΎΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣ - 
ΔΎΣΗΣ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ

γενείς κοινότητες σε Σερβία και Μαυροβούνιο.

Ένταξη ή ένωση
Ήταν στις 4 Απριλίου όταν ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι 
Ράμα και ο Πρόεδρος του Κοσόβου Χασίμ Θάτσι εξέφρασαν την 
πρόθεσή τους να προχωρήσουν στη δημιουργία ενός κοινού κρά-
τους, αν οι συνομιλίες για ένταξη στην Ε.Ε. δεν προχωρήσουν.

Δέκα μέρες αργότερα, στις 15 Απριλίου, σχολιάζοντας τη δή-
λωση, το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας έκανε λόγο για «υ-
ποτροπές της παναλβανικής ρητορικής που δεν προωθούν τη 
σταθερότητα και τις σχέσεις καλής γειτονίας στα Βαλκάνια, μία 
σημαντική περιοχή για τη Ρωσία και την υπόλοιπη Ευρώπη». 
Μάλιστα, το ρωσικό ΥΠΕΞ επανήλθε στις 21 Απριλίου, σε μία 
από τις ελάχιστες παγκοσμίως περιπτώσεις που μια δύναμη του 
μεγέθους της Ρωσίας ασχολούνταν με τον δήμαρχο μιας πόλης 
13.000 ανθρώπων στη Σερβία, επισημαίνοντας ότι τις δηλώσεις 
Ράμα-Θάτσι ακολούθησε η «δήλωση του επικεφαλής του δήμου 
του Πρέσεβο στη νότια Σερβία, που κατοικείται κυρίως από Αλ-
βανούς, ο οποίος ανακοίνωσε ότι η περιοχή θα αποτελέσει μέρος 
του διευρυμένου κράτους». «Μέρος της ίδιας λογικής είναι η πε-
ριβόητη “πλατφόρμα των Τιράνων”, η οποία υιοθετήθηκε από τα 
κόμματα των Αλβανών στη Μακεδονία και υπονομεύει την κρα-
τική οντότητα της χώρας» αναφερόταν στην ανακοίνωση.

Έξι μέρες αργότερα, την Πέμπτη 27 Απριλίου, η «πλατφόρμα 
των Τιράνων» αποτέλεσε το βασικό επιχείρημα των στελεχών του 

VMRO-DPMNΕ, που εισέβαλαν στη Βουλή για να αποτρέψουν 
τη νομιμοποίηση της πολιτικής πλειοψηφίας της Σοσιαλδημο-
κρατικής Ένωσης με τους Αλβανούς, η οποία κατά τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας της γειτονικής χώρας, Γκιόργκι Ιβάνοφ, στηρι-
ζόταν στην αποδοχή από τους Σοσιαλδημοκράτες της «πλατφόρ-
μας», δηλαδή στην αποδοχή της διάλυσης της χώρας. Ο κ. Ιβάνοφ 
αρνείται πεισματικά από την 1η Μαρτίου να δώσει εντολή σχη-
ματισμού κυβέρνησης στον κ. Ζάεφ, επειδή δεν αποκηρύσσει 
την «πλατφόρμα». Αυτοί που εισέβαλαν στο Κοινοβούλιο είχαν 
απέναντί τους «προδότες» που ήδη είχαν συμφωνήσει για τη δι-
άλυση της χώρας.

Μία εβδομάδα μετά
Δυστυχώς για τον Νίκολα Γκρούεφσκι, οι εξελίξεις δεν δικαίωσαν 
τις πολιτικές προσδοκίες του από την εισβολή στο Κοινοβούλιο.
1) Μόλις τρεις ημέρες αργότερα, την 1η Μαΐου, ο αναπληρωτής βο-
ηθός ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, αρμόδιος για τη ΝΑ Ευρώπη, Χόιτ Μπρά-
ιαν Γι, επισκέφθηκε τα Σκόπια και συναντήθηκε με τον κ. Τζα-
φέρι, αναγνωρίζοντας ότι η εκλογή του ήταν νόμιμη.
2) Την ίδια ημέρα ο στενότερος και πιστότερος πολιτικός σύμ-
μαχος του Γκρούεφσκι, ο Πρόεδρος Ιβάνοφ, μετά τη συνάντηση 
με τον Γι, είπε ότι θα μπορούσε να δώσει εντολή σχηματισμού 
κυβέρνησης, αν είχε μια διαβεβαίωση από τον Ζάεφ ότι σέβεται 
την εθνική ενότητα της χώρας.
3) Την ίδια ημέρα ο κ. Τζαφέρι διέψευσε ότι υπάρχει η «πλατ-
φόρμα των Τιράνων» και ο Γι, υπενθυμίζοντας ότι μιλά εξ ονό-
ματος της κυβέρνησης των ΗΠΑ, τάχθηκε δημόσια υπέρ της «ε-
δαφικής ακεραιότητας της Μακεδονίας», παρέχοντας την αμερι-
κανική εγγύηση.
4) Στις 3 Μαΐου ο κ. Τζαφέρι εγκαταστάθηκε στο γραφείο του 
προέδρου της Βουλής, υποδεχόμενος μάλιστα στην πρώτη συνά-
ντηση τον πρέσβη της Ε.Ε. στα Σκόπια, Σάμουελ Σμπόγκαρ, αν 
και ο προερχόμενος από το VMRO προκάτοχός του Τράικο Βε-
λιανόφσκι είχε δηλώσει πως θεωρεί ότι ο ίδιος είναι ο νόμιμος 
πρόεδρος της Βουλής και θα συγκαλέσει ο ίδιος το σώμα.
5) Την ίδια ημέρα, στις 3 Μαΐου, ο Αλβανός στην καταγωγή υ-
πουργός Εσωτερικών της υπηρεσιακής κυβέρνησης που διοικεί 

Ο Βλάτκο Γκιόρτσεφ ήταν ο μόνος 
βουλευτής του VMRO που αντιστάθηκε 
στους εισβολείς του κόμματός του.

Η πρώτη μέρα του νέου 
προέδρου της Βουλής στο 
γραφείο του.
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Όταν μία υπερδύναμη όπως η Ρωσία 
βγάζει επίσημη ανακοίνωση 
για να σχολιάσει τις δηλώσεις 
του Αλβανού δημάρχου του Πρέσεβο 
των 13.000 κατοίκων στη νότια Σερβία, 
είτε τραβάει το θέμα από τα μαλλιά είτε 
το θέμα είναι εξαιρετικά σοβαρό.

Η εισβολή των οπαδών του στη Βουλή 
μάλλον κατέστησε πιο αδύναμη τη θέση 
του Νίκολα Γκρούεφσκι, που στα 47 
του είναι πλέον πρώην πρωθυπουργός 
με δεκαετή θητεία αλλά χωρίς 
συμμάχους άλλους πλην της Μόσχας.

τη χώρα μετά τις εκλογές της 11ης Δεκεμβρίου, Ατζίμ Νουίου, δή-
λωσε ότι θα ζητήσει από την κυβέρνηση την αποπομπή του Μίτκο 
Τσάβκοφ από τη θέση του διευθυντή της Δημόσιας Υπηρεσίας Α-
σφαλείας, της αντίστοιχης ΕΥΠ δηλαδή. Ο κ. Τσάβκοφ είχε δια-
τελέσει υπουργός Εσωτερικών στις κυβερνήσεις του κ. Γκρούεφ-
σκι. «Μέρος των δομών του υπουργείου Εσωτερικών προκάλεσε 
ζημιά στη χώρα και στις δημοκρατικές μας αξίες. Αυτό που συ-
νέβη στη Βουλή την προηγούμενη Πέμπτη ήταν το πλήρες κακό 
και για να διορθωθεί η βλάβη θα χρειαστεί πολύς χρόνος και δέ-
σμευση όχι μόνο από το υπουργείο αλλά και από το Γραφείο του 
Εισαγγελέα και τη Δικαιοσύνη» είπε ο Νουίου.
6) Σχηματίστηκε επιχειρησιακό κέντρο το οποίο θα ερευνήσει 
τις ευθύνες αξιωματικών της αστυνομίας που αναμείχθηκαν και 
θα παραπέμψει όσους είναι υπόλογοι για τα γεγονότα της Πέ-
μπτης 27 Απριλίου.

Πρακτικά, μόνο η Μόσχα συμμερίστηκε την άποψή του ότι 
η εισβολή είχε ως στόχο την προάσπιση της νομιμότητας, αν και 
πρόσθεσαν κάτι που ούτε ο Γκρούεφσκι δεν λέει: ότι η αντιπο-
λίτευση συγκάλεσε παράνομα το Κοινοβούλιο με στόχο την ανα-
τροπή της νόμιμης κυβέρνησης. Οι εκλογές της 11ης Δεκεμβρίου 
ήταν λεπτομέρεια.

Ο Γκρούεφσκι στην απομόνωση
Παρά τις περί του αντιθέτου πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες 
ο κ. Γκρούεφσκι αρνείται να φωτογραφηθεί με ξένους αξιωματού-
χους, η φωτογραφία με τον κ. Γι ελήφθη και δημοσιοποιήθηκε.

Ο κ. Γκρούεφσκι, σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματός του, 
είπε στον κ. Γι ότι η καλύτερη και ταχύτερη λύση στην πολιτική 
κρίση θα είναι να γίνουν πρόωρες γενικές εκλογές μαζί με τις 
δημοτικές που ήδη έχουν προγραμματιστεί. Ο ίδιος ο κ. Γι, όταν 
ρωτήθηκε σχετικά, περιορίστηκε στο να παραπέμψει στον ίδιο 
τον κ. Γκρούεφσκι για τους σκοπούς του, προανήγγειλε όμως δι-
απραγματεύσεις και συζητήσεις ανάμεσα στα κόμματα: «Τι ρόλο 
θα παίξει καθένας από τους ηγέτες στη λύση και στη νέα κυβέρ-
νηση θα εξαρτηθεί από τις διαπραγματεύσεις και τις συζητήσεις 
ανάμεσα στα κόμματα».

Πάντως, το VMRO-DPMNE την Τετάρτη διέψευσε δηλώσεις 

του Ζάεφ στην Deutsche Welle ότι ο Νίκολα Γκρούεφσκι ζήτησε 
εγγυήσεις για να αμνηστευτούν ο ίδιος και ορισμένα πρόσωπα του 
στενού του κύκλου που κατηγορούνται για διαφθορά.

Την ίδια στιγμή στελέχη του κόμματός του έδειξαν να δια-
φωνούν με την τακτική της ενίσχυσης του όχλου. Ανάμεσα σε αυ-
τούς, ο Βλάτκο Γκιόρτσεφ, ο οποίος, αν και χαρακτήρισε παρά-
νομη την εκλογή Τζαφέρι, ήταν από τους λίγους βουλευτές του 
κόμματος που υπερασπίστηκαν με το σώμα τους εκείνους που 
δέχτηκαν επίθεση.

«Το VMRO-DPMNE έχει 51 βουλευτές. Η ερώτηση έρχεται 
μόνη της: Πού ήταν οι άλλοι πενήντα;» αναρωτήθηκε την επόμενη 
μέρα σε άρθρο του ο πρώην πρέσβης της Ε.Ε. στα Σκόπια, Ερουάν 
Φουέρ, ο οποίος κατηγόρησε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για τα 
μέτρα που δεν πήρε κατά του Γκρούεφσκι.

Η ανησυχία των γειτόνων
Από τις πέντε χώρες που συνορεύουν με τα Σκόπια, οι δύο –Αλ-
βανία και Κόσοβο– σχεδόν αμέσως χαρακτήρισαν τα επεισόδια 
απειλή για τη δημοκρατία.

Η Σερβία, στο ρωσικό κλίμα, κατήγγειλε ξένη, δηλαδή αλ-
βανική, ανάμειξη, η οποία μάλιστα έγινε με την ενίσχυση των 
ΗΠΑ με στόχο τη Μεγάλη Αλβανία. «Οι Αλβανοί δεν είναι τόσο 
γενναίοι ώστε να το πουν μόνοι τους» είπε ο υπουργός Εξωτερι-
κών Ίβιτσα Ντάσιτς, ενώ το Βελιγράδι συνολικά προσεγγίζει τον 
κ. Ζάεφ περίπου ως ενεργούμενο των Αλβανών. Ο Ζάεφ, από την 
πλευρά του, χαρακτηρίζει «εθνικιστή» τον Αλεξάνταρ Βούτσις, ο 
οποίος τον προηγούμενο μήνα εξελέγη Πρόεδρος αλλά δεν έχει 
αναλάβει ακόμη καθήκοντα.

Η Αθήνα προτίμησε να μιλήσει για «βαθιά πολιτική κρίση», 
χωρίς να αποδοκιμάσει ρητά την επίθεση στη Βουλή, αποδοκι-
μάζοντας εμμέσως πλην σαφώς τις «παρεμβάσεις στα εσωτερικά 
γειτονικών χωρών» και επαναλαμβάνοντας τη θέση για την εδα-
φική ακεραιότητα. Η προσφορά της «να συμβάλει στην αποκλι-
μάκωση της κρίσης, όποτε της ζητηθεί» δεν προκάλεσε ενθουσι-
ασμό και δεν υπήρξε ανταπόκριση. Όμως την ίδια στιγμή αφέ-
θηκε να διαρρεύσει ότι υπάρχει σχέδιο για την αντιμετώπιση μιας 
προσφυγικής κρίσης σε περίπτωση έντασης με διαστάσεις πέρα 

από τις πολιτικές στη γειτονική χώρα.
Την ίδια ανησυχία για ενδεχόμενο προσφύγων και ανάμει-

ξης ξένων στην ΠΓΔΜ είχε και ο μικρότερος εταίρος του πρωθυ-
πουργού Μπορίσοφ στη Βουλγαρία, το εθνικιστικό κόμμα Ενω-
μένοι Πατριώτες, αρχηγός των οποίων είναι ο Κρασιμίρ Καρακα-
τσάνοφ. Ο Μπορίσοφ όμως έδειξε να μένει ψύχραιμος και μάλιστα 
είχε έναν κύκλο επαφών, τόσο με τον Πρόεδρο Ιβάνοφ, μετά από 
πρωτοβουλία του δεύτερου, όσο και με τους κ.κ. Γκρούεφσκι και 
Ζάεφ. Τον τελευταίο τον χαρακτηρίζει «φίλο» του, αν και σπεύδει 
να διευκρινίσει ότι ανήκουν σε διαφορετικές πολιτικές οικογέ-
νειες. «Χωρίς να αναμειχθώ στα εσωτερικά τους, τους προέτρεψα 
να βρουν μία πολιτική λύση στην κρίση που σιγοβράζει εδώ και 
χρόνια, υπάρχει δυνατό μίσος, αλλά τα αισθήματα των πολιτικών 
αρχηγών πρέπει να μείνουν έξω, η Βουλγαρία δεν μπορεί να μένει 
ατάραχη όσο αιματηρές συγκρούσεις και αδίστακτες πράξεις συμ-
βαίνουν στο Κοινοβούλιο μιας χώρας, τις φιλοδοξίες της οποίας 
για ένταξη στο ΝΑΤΟ και στην Ε.Ε. υποστηρίζουμε και με τα δυο 
μας χέρια» είπε ο Μπορίσοφ, προειδοποιώντας ότι «η αποσταθε-
ροποίηση είναι πρόβλημα για όλα τα Βαλκάνια», αποφεύγοντας, 
πάντως, να αναφερθεί στις ελληνικές ενστάσεις στην ένταξη της 
χώρας στις δύο δομές.

Ζάεφ εναντίον μίσους
Ο Βούλγαρος πρωθυπουργός έθεσε ουσιαστικά το βασικό πολιτικό 
πρόβλημα, αν θα μπορέσει να συνεχίσει να υφίσταται μια χώρα όπου 
υπάρχει τόσο «δυνατό μίσος» ανάμεσα στους πολίτες της. Αυτό το 
δυνατό μίσος είναι που απειλεί τη συνύπαρξη και που ουσιαστικά 
θέτει από την αρχή το βασικό πρόβλημα. Απαιτείται, λοιπόν, από 
τον Ζάεφ, αν τελικά αναλάβει, να κάνει κινήσεις και να πάρει πρω-
τοβουλίες για την καταλλαγή του μίσους.

Μπορεί να τα καταφέρει, αν και η πολιτική θέλει άμεσα αποτελέ-
σματα, ενώ η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης είναι πολύ αργή δια-
δικασία. Αν οι προσπάθειες του Ζάεφ και των Αλβανών εταίρων του 
αποτύχουν, παρ’ όλη την αμερικανική και ευρωπαϊκή στήριξη, ποιο 
μπορεί να είναι το επόμενο βήμα και η επόμενη φάση για τη χώρα;

Η Ρωσία, για παράδειγμα, στην ανακοίνωση του υπουργείου Ε-
ξωτερικών μετά τα επεισόδια της 27ης Απριλίου προτείνει «ενδομα-
κεδονικό διάλογο, που θα επιτρέψει στις υπεύθυνες πολιτικές δυ-
νάμεις της Δημοκρατίας της Μακεδονίας να καθορίσουν ανεξάρτητα 
το μέλλον της χώρας». Προφανώς χωρίς τους Αλβανούς, αλλά πόσο 
μπορεί να στηρίξει τους «άλλους» η Μόσχα, όσο κι αν θεωρεί σημα-
ντική περιοχή τα Βαλκάνια; Την ανεξαρτησία του Κοσόβου δεν κα-
τάφερε να την αποτρέψει, ενώ το μέτωπο της Συρίας είναι ανοιχτό.

Από τις σπάνιες φωτογραφίσεις του Νίκολα 
Γκρούεφσκι τον τελευταίο καιρό, η απαθανάτιση 
της συνάντησής του με τον Αμερικανό 
υφυπουργό Εξωτερικών Χόιτ Μπράιαν Γι.
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Είναι από εκείνες τις ατάκες που σου φαίνονται 
καταπληκτικές λίγο πριν τις πεις για να αποδειχτεί 
στη συνέχεια ότι δεν ήταν και τόσο καλή ιδέα τελικά. 
Έτσι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Τζανακόπουλος 
εγκάλεσε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
επειδή έκανε  το ασυγχώρητο λάθος να αναφερθεί 
στην ανεργία. 

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

Είναι σαφές πως θέτοντας το που μένει κάποιος ως 
κριτήριο για το αν μπορεί να μιλήσει για κάποιο θέμα 
δημιουργούνται κάποια τεχνικής φύσεως προβλημα-
τάκια. 

Και μετά το μακρύ ταξίδι από το Αιγάλεω προς το 
Μαξίμου, καταλήξαμε κάπως έτσι. 

Θα μπορούσε να πει κανείς πως 

Σημασία έχει το ταξίδι

Μετά το πόρισμα Τζανακόπουλου στον ΣΥΡΙΖΑ 
άρχισαν να ψάχνονται για τα ζητήματα που μπορούν 
να διαχειριστούν βάσει των μέχρι σήμερα τόπων 
διαμονής τους. 

Με τα νέα δεδομένα που δημιουργήθηκαν, προέ-
κυψε η προοπτική μιας ενδιαφέρουσας προσθήκης 
στον ΣΥΡΙΖΑ. Ευνοεί άλλωστε και η χρονική συγκυ-
ρία, καθώς ο παίκτης μόλις έμεινε ελεύθερος. 

Εκείνο που σίγουρα είπε πάντως ο Άκης βγαίνοντας 
από τον Κορυδαλλό, όταν ρωτήθηκε για το ποιος 
έδωσε τα 200.000 ευρώ για την αποφυλάκισή του, 
ήταν «τι με ρωτάτε τέτοια πράγματα; Είστε με τα καλά 
σας; Μα, δεν μπορείτε να με ρωτάτε αυτά τα πράγματα, 
αυτά είναι τεχνικά». 

Τεχνικής φύσεως και ανάξια λόγου, λοιπόν, η συζήτη-
ση για το ποιος έδωσε τα 200.000. 

Γενικά, την τελευταία εβδομάδα κάποιοι δημοσιογρά-
φοι δεν τα ρώταγαν καλά. Να, στη συνέντευξη που 
παραχώρησε ο Γιάνης στην ΕΡΤ3 δεν ενθουσιάστηκε 
ακριβώς από την παρατήρηση της δημοσιογράφου ότι 
δεν ζουν στην ίδια χώρα, εφόσον εκείνος βρίσκε-
ται μεταξύ Ελλάδας και εξωτερικού, ούτε στις ίδιες 
συνθήκες.

Μια αντίδραση σίγουρα άκομψη και πολύ επιθετική, 
πλην όμως κατανοητή

Σε άλλα νέα, πέρασε από τη Βουλή η τροπολογία 
μέσω της οποίας απαλλάσσονται εταιρίες από 
πρόστιμα για λαθρεμπόριο, υπό συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις.  

Δεν έτυχε, πέτυχε

Είναι μια αλήθεια αυτό. Με έμφαση στο δημόσια. Γιατί 
από παρασκηνιακές παθιασμένες και έμπρακτες 
υπερασπίσεις ολιγαρχών άλλο τίποτα στην ελληνική 
πολιτική ζωή. 

Μια πολιτική ζωή που εσχάτως  διακρίνεται για το 
ανεξάντλητο ρεπορτόριό της και τις ξεχωριστές στιγμές 
που προσφέρει. 

Εντάξει, υπάρχουν και χειρότερα. Για παράδειγμα ο 
πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου 
Κώστας Λουράντος παραλίγο να φέρει την συντέλεια 
του κόσμου για τα Μη υποχρεωτικώς Συνταγογραφού-
μενα Φάρμακα (ΜΗΣΥΦΑ). 

Έχετε δίκαιο, αποκλείεται να κάνει λάθος. Από την 
άλλη, ίσως να υπερβάλει λίγο εξαιτίας της ανιδιοτελούς 
ανησυχίας του για την υγεία μας, περίπου 1 δισ. είναι ο 
ετήσιος τζίρος των ΜΗΣΥΦΑ στην Ελλάδα. 

Αν όχι χόμπι, σίγουρα λειτούργημα. 

Όπως και να ‘χει, ο συναγερμός αποδείχτηκε εσφαλ-
μένος και ο κόσμος θα συνεχίσει να υπάρχει, καθώς 
όπως μας ενημέρωσε ο Πρόεδρος: «Δυστυχώς γι’ 
αυτούς το σενάριο δεν τους έκατσε! Οι ευσεβείς πόθοι 
τους δεν ικανοποιήθηκαν. Τα ΜΗΣΥΦΑ παρέμειναν στα 
φαρμακεία, στην ευθύνη του φαρμακοποιού, δεν μετα-
τράπηκαν σε εμπόρευμα ραφιών στα σούπερ μάρκετ, 
αλλά παρέμειναν αυτό που είναι: ΦΑΡΜΑΚΑ!!!». 

Ένας ακόμη θρίαμβος, όπως συμβαίνει άλλωστε από 
το πρώτο μνημόνιο, το οποίο προέβλεπε πώληση των 
ΜΗΣΥΦΑ από τα σούπερ μάρκετ. 

Έτσι, από τα σούπερ μάρκετ θα διατίθενται μόνο τα 
Γενικής Διάθεσης Φάρμακα (ΓΕΔΙΦΑ), μια υποκατη-
γορία (το 13%) των ΜΗΣΥΦΑ, τα όποια ήδη διατίθενται, 
θεωρητικά, από τα σούπερ μάρκετ. Mόνο που καμία 
αλυσίδα σούπερ μάρκετ δεν έχει δείξει ενδιαφέρον να 
τα τοποθετήσει στα ράφια της λόγω των ιδιαιτεροτήτων 
της ελληνικής αγοράς. Για παράδειγμα στο Ηνωμένο 
Βασίλειο των 60 εκατ. κατοίκων υπάρχουν περίπου 
3.000 φαρμακεία, ενώ στην Ελλάδα των 11 εκατ. 
κατοίκων περισσότερα από 11.000 φαρμακεία, ένα 
φαρμακείο ανά 1.000 άτομα, ενώ επιπλέον υπάρχουν 
διάφοροι ανασταλτικοί παράγοντες, όπως ότι χρειάζεται 
αλλαγή συσκευασιών κ.α. 

Τώρα όμως πρέπει να διακόψουμε για μια ΕΚΤΑΚΤΗ 
ΕΙΔΗΣΗ

Ακάθεκτοι! 

Πάλι καλά που υπάρχουν και τα αντίμετρα

Το παν είναι να είμαστε συνεπείς στις προεκλογικές, 
από τις 20 Ιανουαρίου του 2015, δεσμεύσεις μας

Αρκετά πια με αυτά τα προβλήματα των κοινών 
θνητών, ας ασχοληθούμε με τίποτα πιο γαλαζοαίματο. 
Όπως ανακοινώθηκε ο βασιλιάς Φίλιππος, ο σύζυγος 
της Ελισσάβετ ντε, από τον Σεπτέμβρη θα σταματήσει 
να ασκεί τα βασιλικά του καθήκοντα. 

Το καθησυχαστικό είναι ότι υπάρχει προγραμματισμός. 
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H Marine Tours διοργανώνει, για 5η συνεχή χρονιά, το 
Συνέδριο Ναυτιλίας “Maritime Trends Conference 2017”, 
το οποίο θα διεξαχθεί στις 6 Μαΐου 2017, στο ξενοδοχείο 

Metropolitan, υπό την Ακαδημαϊκή Υποστήριξη του                        Deree 
– The American College of Greece και Alba Graduate Business 
School.
Όπως κάθε χρόνο, η διοργάνωση έχει ως στόχο την ενημέρωση 
των στελεχών του Κλάδου, σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις, 
αλλά και τις προοπτικές στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον 
της Ναυτιλίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα σύγχρονα πρότυπα 
της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.
Τα πάνελ του Συνεδρίου θα τιμήσουν με την παρουσία τους οι πλέον 
αναγνωρισμένοι ομιλητές, από την εγχώρια και διεθνή κοινότητα 
και πιο συγκεκριμένα οι κ.κ. George Logothetis, General Manager 
of Mare Management S.A., Theodore Chouliaras, President 
of the Institute Maritime & Economic Studies, UPMARITIME 
LONDON Ltd., Costas Constantinou, Senior Partner of Moore 

Stephens Greece, Dimitris Lyrakos, CEO of Filistos A.C.T., Magda 
Pantelidu, Regional Director EMEA, Optimal HR Group, George 
Pitaoulis, Crewing Manager, ABCmaritime, David Granville, 
Etihad Sales Opportunities Manager, Etihad Airways, Nikolaos 
Ferous, Regional Managing Director Southern Europe, Global 
Navigation Solutions S.A, Dimitris Theodosiou, Co-Founder & 
Managing Director of DANAOS Management Consultants S.A. 
και Cpt. Alexandros Vassiliadis, Chief Officer, Nautical Instructor 
of COSMOS Nautical Training Center.
Στις ομιλίες τους θα αναπτυχθούν κρείσσονος σημασίας ζητήματα, 
όπως τα τελευταία δεδομένα οικονομικών επιδόσεων της 
Ναυτιλιακής αγοράς, οι πρόσφατες εξελίξεις στην αγορά ξηρού 

φορτίου και ο καταλυτικός ρόλος της Γεωπολιτικής στο μέλλον 
του κλάδου. Επιπλέον, θα αναλυθούν οι μέθοδοι  προσέλκυσης 
και διατήρησης αξιόλογου ναυτικού πληρώματος, ενώ  η αυλαία 
του Συνεδρίου θα κλείσει με το άκρως ενδιαφέρον θέμα των νέων 
τεχνολογιών και του πώς αυτές αλλάζουν δραστικά το σήμερα και 
το αύριο της παγκόσμιας Ναυτιλίας.
Αξίζει να σημειωθεί,  πως η συμμετοχή προσφέρεται εντελώς 
δωρεάν στα στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών, καθώς το Συνέδριο 
αποτελεί μία από τις ποικίλες δράσεις, που υλοποιεί η Marine 
Tours για τη στήριξη και την προαγωγή της Ελληνικής Ναυτιλίας.

Στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
ενημερωθούν αναλυτικά, σχετικά με το πρόγραμμα, καθώς και να 
ανατρέξουν στα βιογραφικά σημειώματα των ομιλητών.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα, 
www.marinetours.gr

Σε λίγες ημέρες, το Συνέδριο - Θεσμός στον κλάδο της Ναυτιλίας  
“5th  Maritime Trends Conference”, υπό τη διοργάνωση της Marine Tours

Άνθρακας αποδείχθηκε ο θησαυρός 
της περίφηµης ποσοτικής χαλάρω-
σης για την Ελλάδα µετά το βαθύ 
κούρεµα που επέβαλε ο πρόεδρος 
της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Κόµµατος «ΕΛ-
ΛΑ∆Α - Ο ΑΛΛΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ» ευρωβουλευτής 
Νότης Μαριάς, ο Μ. Ντράγκι στην από 5/4/2017 
και µε αριθµ. πρωτ. L/MD/17/151 σχετική απά-
ντησή του σε γραπτή ερώτηση του κ. Μαριά για 
την ένταξη των οµολόγων του ελληνικού ∆ηµο-
σίου στην ποσοτική χαλάρωση (QE) επισηµαίνει 
επί λέξει ότι «η περίοδος αγορών έπειτα από το 
θετικό αποτέλεσµα αξιολόγησης του προγράµµα-
τος περιορίζεται στους δύο µήνες, εκτός αν συντρέ-
χουν έκτακτες περιστάσεις που αιτιολογούν είτε 
την πρόωρη διακοπή των αγορών είτε τη συνέχιση 
των αγορών µετά το πέρας της περιόδου αυτής 
και έως την έναρξη της επόµενης αξιολόγησης».

Αυτό σηµαίνει ότι περιορίζονται δραστικά τα 
όποια ενδεχόµενα θετικά αποτελέσµατα θα είχε 
για την ελληνική οικονοµία η ένταξη των ελληνι-
κών οµολόγων στην ποσοτική χαλάρωση, µια και 
η περίοδος αγορών των ελληνικών οµολόγων στο 
πλαίσιο του QE περιορίζεται στους δύο µήνες! 
Έτσι, υποστηρίζει ο ευρωβουλευτής κ. Μαριάς, 
καταρρέει το αφήγηµα της κυβέρνησης, η οποία 
επί µήνες προπαγάνδιζε την πάση θυσία εφαρ-
µογή των µνηµονιακών µέτρων και την ολοκλή-
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H Marine Tours διοργανώνει, για 5η συνεχή χρονιά, το 
Συνέδριο Ναυτιλίας “Maritime Trends Conference 2017”, 
το οποίο θα διεξαχθεί στις 6 Μαΐου 2017, στο ξενοδοχείο 

Metropolitan, υπό την Ακαδημαϊκή Υποστήριξη του                        Deree 
– The American College of Greece και Alba Graduate Business 
School.
Όπως κάθε χρόνο, η διοργάνωση έχει ως στόχο την ενημέρωση 
των στελεχών του Κλάδου, σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις, 
αλλά και τις προοπτικές στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον 
της Ναυτιλίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα σύγχρονα πρότυπα 
της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.
Τα πάνελ του Συνεδρίου θα τιμήσουν με την παρουσία τους οι πλέον 
αναγνωρισμένοι ομιλητές, από την εγχώρια και διεθνή κοινότητα 
και πιο συγκεκριμένα οι κ.κ. George Logothetis, General Manager 
of Mare Management S.A., Theodore Chouliaras, President 
of the Institute Maritime & Economic Studies, UPMARITIME 
LONDON Ltd., Costas Constantinou, Senior Partner of Moore 

Stephens Greece, Dimitris Lyrakos, CEO of Filistos A.C.T., Magda 
Pantelidu, Regional Director EMEA, Optimal HR Group, George 
Pitaoulis, Crewing Manager, ABCmaritime, David Granville, 
Etihad Sales Opportunities Manager, Etihad Airways, Nikolaos 
Ferous, Regional Managing Director Southern Europe, Global 
Navigation Solutions S.A, Dimitris Theodosiou, Co-Founder & 
Managing Director of DANAOS Management Consultants S.A. 
και Cpt. Alexandros Vassiliadis, Chief Officer, Nautical Instructor 
of COSMOS Nautical Training Center.
Στις ομιλίες τους θα αναπτυχθούν κρείσσονος σημασίας ζητήματα, 
όπως τα τελευταία δεδομένα οικονομικών επιδόσεων της 
Ναυτιλιακής αγοράς, οι πρόσφατες εξελίξεις στην αγορά ξηρού 

φορτίου και ο καταλυτικός ρόλος της Γεωπολιτικής στο μέλλον 
του κλάδου. Επιπλέον, θα αναλυθούν οι μέθοδοι  προσέλκυσης 
και διατήρησης αξιόλογου ναυτικού πληρώματος, ενώ  η αυλαία 
του Συνεδρίου θα κλείσει με το άκρως ενδιαφέρον θέμα των νέων 
τεχνολογιών και του πώς αυτές αλλάζουν δραστικά το σήμερα και 
το αύριο της παγκόσμιας Ναυτιλίας.
Αξίζει να σημειωθεί,  πως η συμμετοχή προσφέρεται εντελώς 
δωρεάν στα στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών, καθώς το Συνέδριο 
αποτελεί μία από τις ποικίλες δράσεις, που υλοποιεί η Marine 
Tours για τη στήριξη και την προαγωγή της Ελληνικής Ναυτιλίας.

Στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
ενημερωθούν αναλυτικά, σχετικά με το πρόγραμμα, καθώς και να 
ανατρέξουν στα βιογραφικά σημειώματα των ομιλητών.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα, 
www.marinetours.gr
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ρωση της δεύτερης αξιολόγησης στο όνοµα της έ-
νταξης της χώρας στην ποσοτική χαλάρωση. Και 
όλα αυτά ενώ η κυβέρνηση συµφώνησε σε νέα 
σκληρά µέτρα στη Μάλτα.

Κατά τον κ. Μαριά, από την απάντηση Ντρά-
γκι αποδεικνύεται ότι η Ελλάδα µπορεί να δεχτεί 
νέες πιέσεις, αφού µε απόφαση της ΕΚΤ µπορεί 
να γίνει εντός του διµήνου ακόµη και πρόωρη δι-
ακοπή των αγορών των οµολόγων του ελληνικού 
∆ηµοσίου. Ο κ. Ντράγκι αφήνει ανοιχτό και το 
ενδεχόµενο επέκτασης της δίµηνης εφαρµογής 
του QE εάν συντρέχουν έκτακτες περιστάσεις.

Επιπλέον, ο Μ. Ντράγκι επαναλαµβάνει ότι 
η ένταξη των οµολόγων του ελληνικού ∆ηµοσίου 
στην ποσοτική χαλάρωση προϋποθέσει την εξα-
σφάλιση της βιωσιµότητας του ελληνικού δηµό-
σιου χρέους. Έτσι, στην απάντησή του ο κεντρι-
κός τραπεζίτης επισηµαίνει ότι «τα οµόλογα του 
ελληνικού ∆ηµοσίου δεν κρίνονται επί του παρό-
ντος κατάλληλα προς αγορά στο πλαίσιο του PSPP. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ διευκρίνισε 
στη δήλωσή του της 22ας Ιουνίου 2016 ότι θα ε-
ξετάσει σε µεταγενέστερο στάδιο το ενδεχόµενο 
αγοράς ελληνικών κρατικών οµολόγων στο πλαί-
σιο του PSPP, λαµβάνοντας υπόψη την πρόοδο 
που θα σηµειωθεί ως προς την ανάλυση και την 
ενίσχυση της βιωσιµότητας του ελληνικού χρέ-
ους, καθώς και άλλους παράγοντες σχετικούς µε 
τη διαχείριση κινδύνων».

ΝΟΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ:

ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ 
ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ 
ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
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συνέντευξη

Μ
ε στόχο την αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών στη 
χώρα και την αποδέσμευσή της από τα μνημόνια ο 
ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νότης Μαριάς παρου-
σίασε πριν από μερικές ημέρες το νέο κόμμα που ί-
δρυσε, με την ονομασία Ελλάδα – Ο Άλλος Δρόμος. 

Μιλώντας στην FS ο κ. Μαριάς εξηγεί το πλαίσιο και τους στόχους 
της κίνησής του.

Προχωρείτε στην ίδρυση νέου κομματικού σχηματισμού. Τι σας 
οδήγησε σε αυτή την απόφαση;
Η σκληρή πολιτική πραγματικότητα κατέδειξε την αναγκαιότητα συ-
γκρότησης του πολιτικού μας κινήματος. Η Ελλάδα έχει μετατραπεί 
πλέον σε προτεκτοράτο της τρόικας. Το ελληνικό Κοινοβούλιο καλεί-
ται κάθε φορά να επικυρώσει τη βούληση των δανειστών, που συ-
νεχίζουν την εκβιαστική τους πολιτική. Η δημοκρατία στη χώρα μας 
καταπατάται βάναυσα από τρόικα και δανειστές. Δεν πάει άλλο. Έτσι, 
ήρθε η ώρα καθένας από μας να αναλάβει τις ευθύνες του. Ήρθε η 
στιγμή να εκδηλώσουμε όλοι μαζί μια σαφή πρωτοβουλία συγκρό-
τησης άμεσα ενός νέου πολιτικού φορέα, για να κόψουμε τον γόρδιο 
δεσμό, προκειμένου η πατρίδα μας να πάψει να είναι αποικία χρέους 
με εκατομμύρια φτωχούς και με στρατιές ανέργων.

Κατά τα φαινόμενα, και άλλα πρώην στελέχη των ΑΝΕΛ προχω-
ρούν σε παρόμοιες κινήσεις. Έχετε έρθει σε επαφή μαζί τους;
Όχι, καθώς εμείς κυρίως απευθυνόμαστε στις δυνάμεις της κοινω-
νίας. Επιπλέον, έχουμε και βασικές διαφορές σε σχέση με σημαντικά 
ζητήματα, όπως το μεταναστευτικό και οι σχέσεις με την Ε.Ε. Σε σχέση 
με το μεταναστευτικό, το κίνημά μας ζητά άμεση έξοδο από τη Σένγκεν, 
εφαρμογή του άρθρου 72 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ε.Ε. για ανα-
στολή του Δουβλίνου ΙΙΙ και των διατάξεων του Χώρου Ελευθερίας, 
Ασφάλειας και Δικαιοσύνης της Ε.Ε., ολοκλήρωση της μετεγκατάστα-
σης σε άλλες χώρες της Ε.Ε. όλων των προσφύγων που βρίσκονται 
στην Ελλάδα, αποσυμφόρηση των νησιών του Αιγαίου, άμεση επα-
ναπροώθηση όλων των παράνομων μεταναστών και αναθεώρηση 
των διαδικασιών ασύλου υπό το φως της νομολογίας του ΣτΕ με στόχο 
την ταχύτατη εξέταση των αιτήσεων ασύλου.
Σε σχέση με την Ε.Ε., εμείς έχουμε διαμορφώσει την πρόταση για Ει-
δικό Καθεστώς της Ελλάδας εντός της Ε.Ε. Η εμπειρία από τις σχέ-
σεις της Ε.Ε. με το Ηνωμένο Βασίλειο πριν από το δημοψήφισμα για 
το Brexit, καθώς και οι σχέσεις της Ε.Ε. με την Ιρλανδία και τη Δανία, 
έδειξαν ότι είναι δυνατή εντός της Ε.Ε. η διαμόρφωση ενός Ειδικού 
Καθεστώτος, μιας ειδικής σχέσης που να διασφαλίζει πλήρη ενάσκηση 
της εθνικής κυριαρχίας στα πεδία εφαρμογής του Ειδικού Καθεστώ-
τος. Για τον λόγο αυτόν απαιτούμε, παράλληλα με τη διαγραφή του ε-
πονείδιστου χρέους, ειδικές προνομιακές ρυθμίσεις και εξαιρέσεις 
για κλάδους της ελληνικής οικονομίας όπως η γεωργία-κτηνοτροφία, 
η ενέργεια, η ναυπηγική βιομηχανία κ.λπ., καθώς και παρεκκλίσεις 

Στόχος του κινήματός μας είναι η 
συμμετοχή τόσο στις εθνικές εκλογές όσο 
και στις ευρωεκλογές. Για τον λόγο αυτόν 
έχουμε ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες 
αξιολόγησης υποψηφιοτήτων σε όλες τις 
εκλογικές περιφέρειες.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

«Στόχος της κυβέρνησης 
είναι η παραμονή της 
στην εξουσία πάση θυσία»

Νότης Μαριάς, ανεξάρτητος 
ευρωβουλευτής, επικεφαλής του 
κόμματος Ελλάδα – Ο Άλλος Δρόμος

από τις ρυθμίσεις για την οικονομική διακυβέρνηση και το Σύμφωνο 
Σταθερότητας, με παράλληλη ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της Τρά-
πεζας της Ελλάδας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρι-
κών Τραπεζών, προκειμένου να διευκολύνει τη λειτουργία του Ειδι-
κού Καθεστώτος της Ελλάδας εντός της Ε.Ε. Το Ειδικό Καθεστώς θα 
διαμορφωθεί στη βάση ενός σχεδίου που θα εκπονήσει κυρίαρχα η 
Ελλάδα και θα λάβει νομική μορφή αντίστοιχη με την απόφαση της 
Ε.Ε. του Φεβρουαρίου 2016 για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου 
στην Ένωση. Επιπλέον, απαιτούμε πλήρη και ολοσχερή κρατικοποί-
ηση της Τράπεζας της Ελλάδας και απόσυρση της μετοχής της από 
το χρηματιστήριο.

Οι βασικές θέσεις του κόμματός σας, όπως η διαγραφή χρέους, 
δοκιμάστηκαν από άλλες δυνάμεις και δεν ενέπνευσαν τον ελλη-
νικό λαό, με εξαίρεση τον ΣΥΡΙΖΑ, που τελικά τις εγκατέλειψε. Τι 
σας κάνει να πιστεύετε ότι το κόμμα σας θα έχει απήχηση;
Η διαγραφή χρέους δοκιμάστηκε από διάφορες «γιαλαντζί» αντιμνη-
μονιακές δυνάμεις που δεν πίστευαν στην διαγραφή χρέους. Εμείς 
απαιτούμε λογιστικό έλεγχο στη βάση του Κανονισμού 472/2013 της 
Ε.Ε., μονομερή διαγραφή και ακύρωση του επονείδιστου δημόσιου 
χρέους, που αποτελεί πλέον το μέγιστο τμήμα του συνολικού δημό-
σιου χρέους, και βαθύ κούρεμα του υπόλοιπου χρέους. Επιπλέον, 
ζητούμε αποζημίωση της χώρας από τους δανειστές για τις ζημιές 
που προκάλεσαν τα μνημόνια στην πατρίδα μας, καθώς και άμεση 
και άνευ όρων επιστροφή των κερδών της ΕΚΤ από τα ομόλογα του 
ελληνικού Δημοσίου.

Έχετε έρθει σε επαφή με στελέχη/προσωπικότητες που θα θέλατε 
να συμμετάσχουν στον σχηματισμό σας ή το κόμμα θα οργανωθεί 
σε βάθος χρόνου;
Είμαστε ήδη σε επαφή με συμπολίτες μας οι οποίοι διαθέτουν κύρος 
και σοβαρότητα και χαίρουν εκτίμησης στις τοπικές κοινωνίες. Βα-
δίζουμε μεθοδικά και προτιμούμε την ουσία και όχι τους εντυπωσι-
ασμούς στρατολογώντας διάφορες πολιτικές περσόνες που εκφρά-
ζουν συνήθως μόνο το «εγώ» τους.

Έχετε προσδιορίσει στόχους για συμμετοχή του κόμματός σας σε 
πιθανές εκλογές ή ευρωεκλογές;
Στόχος του κινήματός μας είναι η συμμετοχή τόσο στις εθνικές εκλο-
γές όσο και στις ευρωεκλογές. Για τον λόγο αυτόν έχουμε ήδη ξε-
κινήσει τις διαδικασίες αξιολόγησης υποψηφιοτήτων σε όλες τις ε-
κλογικές περιφέρειες της χώρας, προκειμένου να είμαστε έτοιμοι σε 
περίπτωση αιφνίδιων βουλευτικών εκλογών. Φιλοδοξούμε τα ψηφο-
δέλτιά μας να στελεχωθούν με συμπολίτες μας οι οποίοι να εκφρά-
ζουν τη μεσαία τάξη, τους ανθρώπους της παραγωγής και της δου-
λειάς, τους νέους επιστήμονες, τους ελευθέρους επαγγελματίες, τους 
αγρότες, τους συνταξιούχους και τους ανέργους.

Θεωρείτε ότι η κινητικότητα που παρατηρείται στο πολιτικό σκη-
νικό της χώρας προοιωνίζεται εκλογές;
Η κινητικότητα εκφράζει κυρίως την αποσάθρωση του κοινωνικού 
ιστού και την ανασύνταξη των διαφόρων πολιτικών δυνάμεων ενό-
ψει των απρόβλεπτων πολιτικών εξελίξεων που μπορεί να οδηγή-
σουν και σε πρόωρες εκλογές.

Τι συμβαίνει κατά τη γνώμη σας και δεν κλείνει η δεύτερη αξιο-
λόγηση του ελληνικού προγράμματος; 
Στόχος της κυβέρνησης είναι η παραμονή της στην εξουσία πάση 
θυσία. Παρ’ ότι σάλπισε ισπανική υποχώρηση, προσπαθεί να δώσει 
την εντύπωση ότι αντιμετωπίζει σκληρά τους δανειστές, οι οποίοι 
όμως γνωρίζουν ότι τελικά θα επιβάλουν τη θέλησή τους, χωρίς μά-
λιστα να δώσουν και το υπόλοιπο τμήμα του τρίτου δανειακού πακέ-
του, ύψους 19,5 δισ. ευρώ. Έτσι, έχουμε το απίθανο φαινόμενο η κυ-
βέρνηση να συμφωνεί σε νέα σκληρά μνημονιακά μέτρα χωρίς να 
παίρνει καν ολόκληρο το κεφάλαιο του δανείου από τους πιστωτές.

Υπάρχει «έντιμος συμβιβασμός» για να κλείσει η αξιολόγηση;
Η θεωρία του έντιμου συμβιβασμού διαμορφώθηκε από τον κ. Τσί-
πρα για να χρυσώσει το χάπι των σκληρών μνημονιακών μέτρων. 
Άλλωστε πώς μπορεί να υπάρξει έντιμος συμβιβασμός όταν οι δα-
νειστές εκβιάζουν συνεχώς την πατρίδα μας;

Το ΔΝΤ θέλει ελάφρυνση χρέους για να συμμετάσχει στο πρό-
γραμμα. Η Γερμανία απαιτεί το ΔΝΤ στο πρόγραμμα, αλλά αρνεί-
ται την ελάφρυνση. Τι πιστεύετε ότι θα συμβεί;
Τελικά θα συνεχιστεί ο μνημονιακός Αρμαγεδδώνας και θα επιμη-
κυνθεί η διαδικασία εξόφλησης του χρέους, γεγονός που στην πράξη 
θα σημάνει ένα μνημόνιο διαρκείας τουλάχιστον μέχρι το 2060, χωρίς 
όμως να μειωθεί καν ονομαστικά το χρέος.
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ρεπορτάζ

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΌΠΌΥΛΌΣ

«Η υπουργός Πολιτισμού Λυδία 
Κονιόρδου ανακάλεσε την αναπομπή 
προς το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων 
Μνημείων της επανεξέτασης τριών κτιρίων 
του Ελληνικού ως προς τον χαρακτηρισμό 
τους ή μη ως μνημείων. Η ανάκληση έγινε 
ύστερα από ενδελεχή έλεγχο του σχετικού 
φακέλου». Υπουργείο Πολιτισμού

Σ
ε γόρδιο δεσμό τείνει να μετατραπεί η επένδυ-
ση στο παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού, καθώς 
κάθε τόσο εμφανίζονται νέα προσκόμματα στην 
υλοποίησή της. Τελευταίο «επεισόδιο» στο σίριαλ 
παρά τρίχα να αποτελέσει η αναπομπή στο Κε-
ντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ) 

της υπόθεσης του χαρακτηρισμού ως μνημείων του κελύφους του 
αρχικού κτιρίου του Δυτικού Αεροσταθμού, του παλαιού πύργου 
ελέγχου του Αεροσταθμού και του συγκροτήματος του πρώην Αμε-
ρικανικού Κολλεγίου Θηλέων Αθηνών.

Η μάχη των νεότερων μνημείων
Όπως αναφέρουν πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η αναπομπή έγινε 
έπειτα από την αίτηση θεραπείας που είχε καταθέσει η Επιτροπή 
Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού, στις 5 Ιανουαρίου 
του 2017, κατά της υπουργικής απόφασης για τον μη χαρακτηρισμό 
των ανωτέρω κτιρίων ως νεότερων μνημείων. Μάλιστα, η Επιτροπή 
στις 13 Φεβρουαρίου κατέθεσε για το ίδιο θέμα αίτηση ακύρωσης 
στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Συγκεκριμένα, στο σχετικό κείμενο της αναπομπής, με ημε-
ρομηνία 13 Απριλίου 2017, το οποίο υπογράφει η υπουργός Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού Λυδία Κονιόρδου, αναφέρονται τα εξής: 
«Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝ
ΣΜ/418724/38577/5515/14.12.2016 Υπουργική Απόφαση με την 
οποία δεν χαρακτηρίσθηκαν ως μνημεία σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 3028/2002: 1) Το κέλυφος του αρχικού κτηρίου του Δυτι-
κού Αεροσταθμού (αίθουσα αφίξεων - αναχωρήσεων), 2) Ο παλαιός 
πύργος ελέγχου του Αεροσταθμού, 3) Ο αρχικός πυρήνας του συ-
γκροτήματος του πρώην Αμερικανικού Κολλεγίου Θηλέων Αθηνών 
(νυν κτήρια ΥΠΑ), του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού, φερομένης 
ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου και ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε., την από 05-
01-2017 Αίτηση Θεραπείας (υπ’ αριθμ. πρωτ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/
ΔΠΑΝΣΜ/3288/317/51/09.01.2017) της Επιτροπής Αγώνα για το 
Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού κατά της ανωτέρω Υ.Α., δια-
βιβάζουμε τον φάκελο της υπόθεσης, που αναφέρεται στο θέμα, 
προκειμένου να γνωμοδοτήσει το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων 
Μνημείων».

Η προηγούμενη απόφαση
Πρέπει να σημειωθεί ότι στη συνεδρίαση του ΚΣΝΜ στις 13 Οκτω-

βρίου 2016 τα μέλη του κλήθηκαν να διερευνήσουν κατά πόσο οκτώ 
κτίρια του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού (μεταξύ των οποίων 
και τα παραπάνω) έχουν τις προϋποθέσεις να κηρυχθούν μνημεία, 
υπό το βάρος της προεξαγγελθείσας επένδυσης στη συγκεκριμέ-
νη περιοχή. Τελικά, μετά από μαραθώνια συνεδρίαση επτά ωρών, 
μνημείο κηρύχθηκε μόνο το ιδιαίτερο, αρχιτεκτονικά, κτίριο του 
αγγλικού υπόστεγου «Παγόδα». Σημειώνεται, δε, ότι εκκρεμεί η 
συζήτηση της κήρυξης-οριοθέτησης των σημαντικών αρχαιοτήτων 
της περιοχής στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ).

Όπισθεν ολοταχώς από την Κονιόρδου
Πάντως, φαίνεται ότι η νέα αυτή εμπλοκή με το Ελληνικό θο-
ρύβησε την κυβέρνηση, ιδίως υπό το βάρος της προηγούμενης 
απόφασης του ΚΣΝΜ, κι έτσι το υπουργείο Πολιτισμού έκανε… 
τρέχοντας πίσω. Συγκεκριμένα, με νεότερη ανακοίνωσή του διευ-
κρίνισε ότι «η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λυδία Κο-
νιόρδου ανακάλεσε την αναπομπή προς το Κεντρικό Συμβούλιο 
Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ) της επανεξέτασης τριών κτιρίων 
του Ελληνικού ως προς τον χαρακτηρισμό τους ή μη ως μνημείων. 
Η ανάκληση έγινε ύστερα από ενδελεχή έλεγχο του σχετικού φα-
κέλου, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε πως δεν υπάρχουν νέα στοι-
χεία τα οποία δεν συνεκτιμήθηκαν στην αρχική εξέταση ώστε να 
αιτιολογείται η αναπομπή του θέματος».

Στην ίδια ανακοίνωση το υπουργείο τονίζει ότι «μετά από 
γνωμοδότηση του ΚΣΝΜ και Υπουργική Απόφαση του περα-
σμένου Δεκεμβρίου, είχε αποφασιστεί ο μη χαρακτηρισμός ως 
μνημείων των συγκεκριμένων κτηρίων. Η απόφαση ήταν σαφής 
για το κέλυφος του αρχικού κτηρίου του Δυτικού Αεροσταθμού, 
για τον παλαιό Πύργο Ελέγχου του Αεροσταθμού, καθώς και για 
τον αρχικό πυρήνα του συγκροτήματος του πρώην Αμερικανικού 
Κολλεγίου Αθηνών. Η γνωμοδότηση ήταν ομόφωνη ως προς το 
κτήριο του Δυτικού Αεροσταθμού, καθώς κρίθηκε πως “έχει υπο-
στεί σοβαρές αλλοιώσεις, και η αυθεντικότητά του έχει απολεσθεί 
λόγω των πολλών επεμβάσεων που έχει δεχτεί”. Ως προς τα άλλα 
δύο κτήρια κρίθηκε πως δεν διαθέτουν τα ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά που επιβάλλει ο νόμος 3028/2002, άρθρο 6, παρ 1γ, για τον 
χαρακτηρισμό ως μνημείων κτηρίων νεώτερων των 100 ετών».

Κινητοποίηση στην κυβέρνηση
Κατά τα φαινόμενα, η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει κινητοποίηση 

στην κυβέρνηση, η οποία έχει διαμηνύσει σε όλους τους τόνους ότι 
η επένδυση στο Ελληνικό θα πραγματοποιηθεί κανονικά και χωρίς 
εμπόδια. Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν από μερικές μέρες, μιλώ-
ντας στον ΣΚΑΪ, η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανά-
τσιου είχε δηλώσει κατηγορηματικά ότι «δεν καθυστερούμε με το 
Ελληνικό, δεν υπάρχει κανένα θέμα με την επένδυση. Το γραφείο 
Ελληνικού στο υπουργείο μας κάνει όλη την προεργασία. Μόλις 
ολοκληρωθούν οι σχετικές μελέτες, είμαστε πανέτοιμοι να τις υλο-
ποιήσουμε». Επίσης, απαντώντας σε δημοσιεύματα που αφορού-
σαν ζητήματα που ήγειρε το Δασαρχείο σχετικά με το Ελληνικό, 
το γραφείο του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος Σωκράτη 
Φάμελλου είχε τονίσει ότι «οι αποφάσεις-εγκύκλιοι του αν. ΥΠΕΝ 
Σωκράτη Φάμελλου ως στόχο έχουν την επιτάχυνση της αδειοδό-
τησης της επένδυσης, με πλήρη σεβασμό στο εθνικό και ευρωπαϊκό 
θεσμικό πλαίσιο», προσθέτοντας ότι «οι αποφάσεις-εγκύκλιοι του 
κ. Φάμελλου στηρίζονται σε τεκμηριώσεις και γνωμοδοτήσεις του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και δεν αντικρούονται σε κανέ-
να σημείο».

Αντιπολίτευση: Τη θέλει η κυβέρνηση 
την επένδυση;
Όπως είναι φυσικό, το νέο ζήτημα σχετικά με την υλοποίηση της 
επένδυσης στο Ελληνικό προκάλεσε τις αντιδράσεις της αντιπο-
λίτευσης. Το Ποτάμι χαρακτήρισε την κυβέρνηση… αλλεργική 
στις επενδύσεις, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «είναι αλλερ-
γικοί στις επενδύσεις. Και το δείχνουν με όλους τους τρόπους. Το 
Ελληνικό αποτελεί την πιο κλασική περίπτωση. Στην αρχή δεν 
ήθελαν την αξιοποίησή του από ιδιώτες. Όταν αναγκάστηκαν να 
τη δεχτούν, άρχισαν να στήνουν εμπόδια κάθε είδους». Σύμφωνα 
με το Ποτάμι, «αυτή τη φορά, παρ’ ότι απόφαση του Κεντρικού 
Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων έκρινε διατηρητέο μόνο ένα 
κτήριο, η υπουργός Πολιτισμού ζητά να επανεξεταστούν οι περι-
πτώσεις άλλων τριών κτηρίων, αποδεχόμενη ενστάσεις της “Επι-
τροπής Αγώνα” για το Ελληνικό. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μάλλον 
ξέρουν καλύτερα από τα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου Νεω-
τέρων Μνημείων…». Το κόμμα προσθέτει ότι «οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ 
προτιμούν να ρημάζει ένα από τα πιο περιζήτητα μέρη της Ελ-
λάδας, αντί να προχωρήσει η επένδυση και να πιάσουν δουλειά 
δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, να πληρώνονται φόροι και εισφορές 
στα ασφαλιστικά ταμεία».

Αξίζει, δε, να σημειωθεί ότι στις 24 Απριλίου ο βουλευτής 
της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος 
είχε καταθέσει ερώτηση για το θέμα στον ίδιο τον πρωθυπουργό 
Αλέξη Τσίπρα, ισχυριζόμενος ότι ο αρμόδιος υπουργός Οικο-
νομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος δεν του είχε απαντήσει ποτέ. 
Στην ερώτησή του ο κ. Κωνσταντινόπουλος διερωτάτο αν «είναι 
πολιτική βούληση της Κυβέρνησης και του ιδίου προσωπικά να 
προχωρήσει η υλοποίηση της επένδυσης στο πρώην αεροδρόμιο 
του Ελληνικού; Πότε θα αρθούν τα τεχνητά εμπόδια (δασαρχείο, 
εφορεία αρχαιοτήτων κ.λπ.), για να παραδοθεί η έκταση στον 
επενδυτή και να ξεκινήσει επιτέλους το έργο;».

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΆ «ΜΠΡΌΣ-ΠΙΣΩ» 
ΓΙΆ ΤΌ ΕΛΛΗΝΙΚΌ
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υγεία

«Οι έγκυες που καπνίζουν έχουν μεγάλες 
πιθανότητες να φέρουν στον κόσμο 
ασθματικά παιδιά». 

Στέλιος Λουκίδης, αναπληρωτής 
καθηγητής Πνευμονολογίας

 ΑΛΕΞΊΑ ΣΒΏΛΟΥ-ΝΑΝΟΥ

Σε παγκόσμια μάστιγα εξελίσσεται το άσθμα, που 
μέχρι το 2030 θα μετρά 300 εκατομμύρια ασθενείς, 
ενώ στην Ελλάδα νοσούν τουλάχιστον 800.000 
άτομα, με τον έναν στους δύο ωστόσο να μην το 
γνωρίζει. Όπως εξηγεί ο αναπληρωτής καθηγητής 

Πνευμονολογίας Πέτρος Μπακάκος, το άσθμα, εκτός από με-
γάλη συχνότητα εμφάνισης στον πληθυσμό, έχει και σημαντικό 
οικονομικό φορτίο –λόγω των συχνών νοσηλειών–, ενώ ευθύ-
νεται για πολλές μέρες απουσίας των ενήλικων ασθενών από τη 
δουλειά και των παιδιών από το σχολείο. Από την πλευρά του, ο 
αναπληρωτής καθηγητής Πνευμονολογίας Στέλιος Λουκίδης επι-
σημαίνει πως το άσθμα αποτελεί «βραχνά» και για τα παιδιά και 
προειδοποιεί πως οι έγκυες που καπνίζουν έχουν μεγάλες πιθα-
νότητες να φέρουν στον κόσμο ασθματικά παιδιά, ενώ και το πα-
θητικό κάπνισμα μέσα στο σπίτι ενοχοποιείται για την εξάπλωση 
του παιδικού άσθματος. Εντονότερο αντίκτυπο στη νοσηρότητα 
και τις δαπάνες υγείας έχει το βαρύ (ή σοβαρό) άσθμα, από το 
οποίο πάσχει το 3% των ασθματικών στην Ελλάδα, δηλαδή κατ’ 
εκτίμηση 10.000 ασθενείς. Τα άτομα αυτά χρειάζονται περισσό-
τερα φάρμακα για να ρυθμίσουν τη νόσο τους και κάνουν περισ-

σότερες παροξύνσεις, ενώ μέχρι πρόσφατα έπρεπε να παίρνουν 
συστηματικά κορτιζόνη από το στόμα, κάτι που δημιουργούσε 
επιπλοκές στην υγεία τους.

Ωστόσο, τα νέα μονοκλωνικά αντισώματα που μπήκαν πρό-
σφατα στην ιατρική φαρέτρα αλλάζουν το τοπίο στη θεραπευτι-
κή αντιμετώπιση του άσθματος, καθώς βοηθούν να αποφευχθεί 
η συστηματική λήψη κορτιζόνης. Τον ερχόμενο Οκτώβριο θα 
αρχίσει η πρώτη καταγραφή των ασθενών με βαρύ άσθμα στην 
Ελλάδα, σε διαδικτυακή πλατφόρμα που ετοίμασε η Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ). Ο πρόεδρος της ΕΠΕ, Μιχά-
λης Τουμπής, συντονιστής διευθυντής της 6ης Πνευμονολογικής 
Κλινικής στο Νοσοκομείο «Σωτηρία», επισημαίνει πως από με-
λέτη που έκανε ο αναπληρωτής καθηγητής Πολιτικής Υγείας του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Κυριάκος Σουλιώτης προκύπτει 
ότι το 78% των ασθενών με άσθμα στην Ελλάδα κάνει έως και δύο 
παροξύνσεις τον χρόνο, το 18% από δύο έως πέντε παροξύνσεις 
και το 5% περισσότερες από πέντε παροξύνσεις. Σε κάθε παρό-
ξυνση το 10% των ασθενών χρειάζεται νοσοκομείο, με τη νοση-
λεία να κοστίζει 577 ευρώ ή 1.167 ευρώ, αν ο πάσχων χρειαστεί 
ΜΕΘ. Επίσης, υπάρχουν τα έμμεσα κόστη του άσθματος, με το 

ΑΣΘΜΑΊΝΟΥΝ 
800.000 ΈΛΛΗΝΈΣ 
ΚΑΊ ΟΊ ΜΊΣΟΊ 
ΔΈΝ ΤΟ ΓΝΩΡΊΖΟΥΝ!

Ψ
ήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα, σε πείσμα της κρίσης, 
δίνει η σουηδική φαρμακοβιομηχανία SOBI ανοίγοντας 
θυγατρική εταιρεία στην πατρίδα μας, προκειμένου να 
διασφαλίσει την πρόσβαση των ασθενών με αιμορροφιλία 

στη θεραπεία, καθώς διαθέτει ισχυρό χαρτοφυλάκιο με φάρμακα για 
σπάνιες παθήσεις, αιμορροφιλία και φλεγμονικές νόσους. Εκπρο-
σωπώντας τον Σύλλογο των Ελλήνων Αιμορροφιλικών, ο Δημήτρης 
Βερύκιος εξηγεί ότι οι αιμορροφιλικοί κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή 
από αιμορραγίες, που συμβαίνουν είτε αυτόματα, είτε από τραυματι-
σμό, είτε και εξαιτίας κάποιας απλής χειρουργικής επέμβασης, και πως 
το νόσημα εξακολουθεί να συνοδεύεται από βαρύ στίγμα. Καλωσο-
ρίζοντας τη SOBI στην Ελλάδα, ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ Άκης Αποστολί-
δης επισήμανε πως το φάρμακο είναι συνώνυμο με την έρευνα, την 
ανάπτυξη και την καινοτομία και πως έχει επίδραση 3,5% στο ΑΕΠ της 

5% των ασθενών να παίρνει κοινωνικό επίδομα και να απουσιάζει 
κατά μέσο όρο 12,5 μέρες τον χρόνο από τη δουλειά του, κάτι που 
οδηγεί σε πρόσθετη επιβάρυνση 1.036 ευρώ από την απώλεια πα-
ραγωγικότητας. Με βάση αυτά, το ετήσιο κόστος διαχείρισης του 
άσθματος ανέρχεται στα 2.200 ευρώ ανά ασθενή. Ισχυρή επίδρα-
ση έχει και η οικονομική κρίση στη ζωή των ασθματικών ασθε-
νών στην Ελλάδα, με το 70% να έχει μετ’ εμποδίων πρόσβαση 
στη θεραπεία.

Όπως εξηγεί ο Θοδωρής Βασιλακόπουλος, καθηγητής Πνευ-
μονολογίας - Εντατικής Θεραπείας, το άσθμα παραμένει στην 
πατρίδα μας τραγικά υποδιαγνωσμένο, με τους περισσότερους 
ασθενείς να λαμβάνουν επανειλημμένα αντιβιοτικά, καθώς τους 
γίνεται λάθος διάγνωση οξείας λοιμώδους βρογχίτιδας. «Ο ένας 
στους δύο που πάσχουν από άσθμα (και ΧΑΠ) δεν το γνωρίζει, 
με αποτέλεσμα οι ασθενείς να παθαίνουν παροξύνσεις που αυ-
ξάνουν τη νοσηρότητα, το κόστος και τη θνητότητα» τονίζει ο κ. 
Βασιλακόπουλος. Για να ενημερώσει τον κόσμο για τα αναπνευ-
στικά νοσήματα η ΕΠΕ πραγματοποιεί εκστρατεία ενημέρωσης 
με τίτλο «Πρόσεξε τα πνευμόνια σου σαν τα μάτια σου», που ήδη 
μέσα από το Facebook έχει προσεγγίσει 500.000 Έλληνες.

ΕΝΊΣΧΥΕΤΑΊ Η ΦΑΡΕΤΡΑ 
ΓΊΑ ΣΠΑΝΊΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - 
ΑΊΜΟΡΡΟΦΊΛΊΑ

Ελλάδας. Αναφερόμενος στα νέα μέτρα που προωθεί το υπουργείο 
Υγείας, ο κ. Αποστολίδης εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκεια του 
ΣΦΕΕ για το πρόσθετο χαράτσι, σαν κεφαλικό φόρο, στην εισαγωγή 
των νέων φαρμάκων και ζήτησε να διαμορφωθεί ειδικό πλαίσιο 
για την εισαγωγή των ορφανών φαρμάκων, καθώς αυτά καλύπτουν 
ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες. Επίσης, πρόσθεσε πως η Αριστο-
τέλους άφησε μεν ανοιχτή την εναλλακτική οδό της αξιοποίησης 
της επιτροπής διαπραγμάτευσης (των τιμών των φαρμάκων), αντί 
για την επιβολή του πρόσθετου χαρατσιού-rebate 25% σε κάθε νέο 
φάρμακο που θα μπαίνει στην αγορά, μέχρι τουλάχιστον να δημι-
ουργηθεί το φθινόπωρο ο Μηχανισμός Αξιολόγησης της Ιατρικής 
Καινοτομίας (ΗΤΑ), ωστόσο η διαπραγμάτευση έως τώρα γίνεται 
μόνο στα χαρτιά και όχι στην πράξη, όπως αποδεικνύει το πιλοτικό 
εγχείρημα με την ηπατίτιδα C.

ΝΕΑ ΘΕΡΑΠΕΊΑ ΓΊΑ ΖΟΡΊΚΕΣ 
ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ 
ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ

ΕΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΝΤΕ ΑΣΘΕΝΕΊΣ 
«ΚΑΘΑΡΊΖΕΊ» ΟΡΊΣΤΊΚΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΨΏΡΊΑΣΗ

Μ
ε ένα νέο «όπλο» που θα χορηγείται ενέσιμα δύο φορές 
ετησίως ενισχύεται το οπλοστάσιο για την πολλαπλή 
σκλήρυνση και ειδικότερα για τις ζόρικες μορφές της 
νόσου που δεν ανταποκρίνονται στα υπάρχοντα φάρμακα. 

Το νέο φάρμακο είναι το μονοκλωνικό αντίσωμα ocrelizumab, που 
κυκλοφορεί στις ΗΠΑ, μετά την έγκριση του Αμερικανικού Οργα-
νισμού Φαρμάκων (FDA), για τις υποτροπιάζουσες μορφές και για 

την πρωτοπαθώς προϊούσα μορφή της πολλαπλής σκλήρυνσης, 
οι οποίες αποτελούν την πλειονότητα των περιστατικών της νόσου 
κατά τη διάγνωση. Μέχρι σήμερα δεν είχε εγκριθεί στις ΗΠΑ κάποια 
θεραπεία για την πρωτοπαθώς προϊούσα πολλαπλή σκλήρυνση, 
ενώ, παρά τις διαθέσιμες θεραπείες, υπάρχουν ασθενείς με υπο-
τροπιάζουσες μορφές πολλαπλής σκλήρυνσης που συνεχίζουν να 
εμφανίζουν ενεργότητα της νόσου και εξέλιξη της αναπηρίας τους. 
Το ocrelizumab έχει σχεδιαστεί για να στοχεύει εκλεκτικά έναν 
συγκεκριμένο τύπο κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος, τα 
CD20- Β-λεμφοκύτταρα, τα οποία συμβάλλουν στην καταστροφή 
της μυελίνης στα νευρικά κύτταρα. Επειδή το οcrelizumab στοχεύει 
σε επιφανειακές κυτταρικές πρωτεΐνες, δεν επηρεάζει δυσμενώς 
σημαντικές λειτουργίες του ανοσοποιητικού συστήματος, γεγονός 
που αποτελεί ισχυρό πλεονέκτημά του.

Ν
έα έρευνα, που παρουσιάστηκε στο 13ο Ετήσιο Συνέδριο Δερματο-
λογίας στη Χαβάη, δείχνει πως 20% των ασθενών με ψωρίαση που 
λαμβάνουν αγωγή με σεκουκινουμάμπη μπορούν να επιτύχουν 
οριστικά καθαρό δέρμα, χωρίς να χρειάζεται να συνεχίσουν τη 

θεραπεία διά βίου. Τα ευρήματα φανερώνουν πως η μεταβολή της νόσου –και 
μόνιμη ύφεσή της–μπορεί να επιτευχθεί στο 20% των ψωριασικών μετά από 
θεραπεία ενός έτους. Η σεκουκινουμάμπη της Novartis είναι ο πρώτος και μο-
ναδικός αναστολέας της ιντερλευκίνης IL-17A για τον οποίο παρατηρείται τέτοια 
ελπιδοφόρος εξέλιξη, δηλαδή πιθανότητα μεταβολής της χρόνιας νόσου.
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Με 431 ψήφους υπέρ, 134 κατά και 34 αποχές, υ-
περψηφίστηκε στις 27 Απριλίου από την Ολοµέ-
λεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Έκθεση 
του ευρωβουλευτή της Ν∆ Γιώργου Κύρτσου 
για τις ετήσιες δραστηριότητες της Ευρωπαϊ-

κής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Ο εισηγητής για το Ευρωπα-
ϊκό Κοινοβούλιο κ. Κύρτσος στην παρέµβασή του στην Ολοµέλεια 
πριν από την ψηφοφορία, παρουσία του προέδρου της ΕΤΕπ κ. 
Χόγιερ και του επιτρόπου κ. Μοσκοβισί, δήλωσε ότι προσπάθησε 
να ενσωµατώσει τις περισσότερες από τις προτάσεις των συναδέλ-
φων του για την ενίσχυση του ρόλου της ΕΤΕπ και την προώθηση 
της θεσµικής συνεργασίας µεταξύ της τράπεζας και του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου.

Σύµφωνα µε τον κ. Κύρτσο, θα µπορούσαν να συνοψιστούν σε 
πέντε σηµεία οι θετικές επιδράσεις των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ 
που περιγράφονται στην Έκθεσή του. Πρώτον, η ΕΤΕπ διαδραµά-
τισε σηµαντικό ρόλο στη µείωση του ελλείµµατος των επενδύσεων 
που χαρακτηρίζει την Ε.Ε. το 2015. ∆εύτερον, δήλωσε εντυπωσια-
σµένος από την υποστήριξη της ΕΤΕπ σε χώρες όπως η Ελλάδα, 
που αντιµετωπίζουν µεγάλα διαρθρωτικά προβλήµατα, τα οποία 
προκάλεσαν την κατάρρευση των επενδύσεων. Η σταθερή υποστή-
ριξη της ΕΤΕπ έχει προετοιµάσει ένα καλύτερο µέλλον για την Ελ-
λάδα και άλλες χώρες που αντιµετωπίζουν παρόµοια προβλήµατα.

Τρίτον, ο εισηγητής υπογράµµισε ότι τον ενθαρρύνει το γεγο-
νός ότι η ΕΤΕπ αφιέρωσε το 37% του νέου δανεισµού που χορη-
γήθηκε το 2015 στη χρηµατοδότηση µικροµεσαίων επιχειρήσεων 
(ΜµΕ), οι οποίες όλες µαζί αποτελούν τον σηµαντικότερο συλλο-
γικό εργοδότη στην Ε.Ε. Ως τέταρτο σηµαντικό σηµείο, χαιρέτισε 
την έντονη αύξηση της χρηµατοδότησης της ΕΤΕπ σε καινοτόµες 
επενδύσεις, οι οποίες ανήλθαν σε 18,7 δισ. ευρώ το 2015. Πέµπτον, 
ο κ. Κύρτσος, αναφερόµενος ειδικά στο σχέδιο Γιούνκερ, τόνισε ότι 

η ΕΤΕπ χρησιµεύει ως καταλύτης για την ταχεία και αποτελεσµα-
τική εφαρµογή του EFSI.

Ο ευρωβουλευτής της Ν∆, εκτός από τα θετικά στοιχεία, ασκώ-
ντας εποικοδοµητική κριτική στις δράσεις της ΕΤΕπ, υπογράµµισε 
ορισµένες πτυχές των δραστηριοτήτων της τράπεζας οι οποίες θα 
ήταν δυνατόν να ενισχυθούν ή να βελτιωθούν.

Σύµφωνα µε την Έκθεση, η οµάδα της ΕΤΕπ πρέπει να προ-
σπαθήσει περισσότερο να εφαρµόσει τις προτάσεις της Επιτροπής 
σχετικά µε τις επιθετικές δοµές φοροδιαφυγής και την καλεί να τερ-

µατίσει τη συνεργασία µε µεσάζοντες, χώρες και δικαιοδοσίες 
που περιλαµβάνονται στον κατάλογο των µη συνεργαζόµενων 
φορολογικών δικαιοδοσιών της Ε.Ε.

Επιπλέον, ο κ. Κύρτσος θεωρεί ότι η ΕΤΕπ πρέπει να ανα-
πτύξει τη στήριξή της για τη µικροχρηµατοδότηση και να προ-
χωρήσει πέρα από τα πρώτα επιτυχηµένα βήµατα προς αυτή 
την κατεύθυνση. Στην κατεύθυνση αυτή, η ΕΤΕπ πρέπει να 
χαράξει µία στρατηγική για την αύξηση της χρηµατοδότησης 
των πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων σε χώρες 
µε δυσµενείς οικονοµικές και τραπεζικές συνθήκες.

Παράλληλα, στην Έκθεση η ΕΤΕπ καλείται να ενισχύ-
σει περαιτέρω τις επενδύσεις της σε προγράµµατα κοινωνικής 
στέγασης και να αυξήσει τα δάνειά της στον τοµέα των κοινω-
νικών κατοικιών, προκειµένου να αντιµετωπίσει την άφιξη µε-
γάλου αριθµού προσφύγων στα κράτη-µέλη της Ε.Ε. Προτείνε-
ται επίσης ο καλύτερος συντονισµός µεταξύ της ΕΤΕπ και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τον εξωτερικό δανεισµό 
της τράπεζας, έτσι ώστε τα έργα που χρηµατοδοτούνται από 
την ΕΤΕπ σε τρίτες χώρες να ευθυγραµµίζονται µε τις πολιτι-
κές της Ένωσης και να προωθούν τα ευρωπαϊκά συµφέροντα.

Ολοκληρώνοντας την οµιλία του, ο κ. Κύρτσος επέµεινε 
στην αναγκαιότητα υπογραφής συµφωνίας θεσµικής συνερ-
γασίας µεταξύ της ΕΤΕπ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σχετικά µε την ανταλλαγή πληροφοριών, συµπεριλαµβανοµέ-
νης της δυνατότητας των βουλευτών να απευθύνουν γραπτές 
ερωτήσεις στον πρόεδρο της ΕΤΕπ.

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ο κ. Κύρτσος δήλωσε ιδιαί-
τερα ικανοποιηµένος και υπογράµµισε ότι το οικονοµικό, χρηµα-
τοπιστωτικό και επενδυτικό περιβάλλον στην Ε.Ε. είναι σήµερα 
πολύ καλύτερο απ’ ό,τι το 2015, ενώ µέρος της επιτυχίας για τη 
σηµαντική βελτίωση ανήκει στην ΕΤΕπ και στις πολιτικές της.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ:
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΣΥΝΕΧΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
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Ξεκινά δραστηριότητα στην Ελλάδα η Sobi

Την έναρξη της δραστηριότητάς της στην Ελλάδα, με γραφείο που θα λειτουργεί στην 
Αθήνα, ανακοίνωσε η εταιρεία βιοτεχνολογίας Sobi. Η Sobi, η οποία έχει σημαντικό 
έργο στην πρωτεϊνική βιοχημεία και στην ανάπτυξη και παραγωγή βιολογικών παραγό-

ντων, επενδύει στην Ελλάδα παρά τις οικονομικές και επιχειρηματικές προκλήσεις που αντιμε-
τωπίζει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Δέσμευση της Sobi είναι μέσω καινοτόμων θεραπειών να 
καλύψει ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες που βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων με σπάνιες πα-
θήσεις, καθώς και των οικογενειών τους.

Η Sobi διαθέτει παρουσία σε 24 χώρες, παρέχοντας θεραπείες σε ασθενείς σε περισσότερες 
από 60 χώρες παγκοσμίως. Το ερευνητικό και προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο εστιάζει στην αιμο-
φιλία, στις φλεγμονές και στις γενετικές και μεταβολικές παθήσεις.

«Η αποστολή της Sobi είναι να αναπτύσσει και να προσφέρει καινοτόμες θεραπείες και υ-
πηρεσίες με στόχο τη βελτίωση της ζωής των ασθενών, όπου και αν αυτοί βρίσκονται. Η έναρξη 
της δραστηριότητάς μας στην Ελλάδα υποστηρίζει τις προσπάθειές μας για την κάλυψη των ανα-
γκών των ασθενών με σπάνιες παθήσεις σε όλη την Ευρώπη» ανέφερε η Hege Hellström, πρόε-
δρος Sobi Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Βόρειας Αφρικής & Ρωσίας (EMENAR).

Calamos-Exin θεωρούν ασυναγώνιστη 
την προσφορά για την Εθνική Ασφαλιστική

H προσφορά των Calamos και Exin για την Εθνική Ασφαλιστική δύσκολα θα βρει άξιους 
ανταγωνιστές, λόγω των πολιτιστικών και εμπορικών δεσμών με την Ελλάδα, δήλωσαν 
σε συνέντευξή τους στο Reuters οι CEO των δύο εταιρειών. Η κοινοπραξία θα δώσει 

μάχη με τρεις κινεζικούς ομίλους για την εξαγορά τουλάχιστον του 75% του ασφαλιστικού βρα-
χίονα της Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕ).

Ο Τζον Κουδούνης, CEO της Calamos Investments με έδρα το Σικάγο, εκτιμά πως η ελ-
ληνική καταγωγή αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των κινεζικών Fosun, Gongbao και 
Wintime. «Γνωρίζουμε την ασφαλιστική αγορά και γνωρίζουμε την Ελλάδα. Είμαστε μακροπρό-
θεσμοι επενδυτές και θα έρθουμε στην Ελλάδα για να μείνουμε» ανέφερε ο κ. Κουδούνης. «Πι-
στεύουμε πως το συνολικό πακέτο που φέρνουμε στο τραπέζι είναι ασυναγώνιστο» ανέφερε ο 
επικεφαλής του fund με ενεργητικό 20 δισ. δολάρια, προσθέτοντας πως το deal βρίσκεται στα 
«ραντάρ» και άλλων σημαντικών Ελληνοαμερικανών.

H Εxin Partners, με έδρα την Ολλανδία, εξαγόρασε την AIG Ελλάδας τον Δεκέμβριο. «Στό-
χος μας είναι να επενδύσουμε στη χώρα, όχι να βγάλουμε λεφτά έξω» δήλωσε στο Reuters ο 
Matt Fairfield, ιδρυτής και CEO της Exin Partners.

Οι δύο άνδρες ανέφεραν στο Reuters πως το επενδυτικό σχήμα των Calamos και Exin ενδι-
αφέρεται και για άλλους τομείς της ελληνικής οικονομίας, μεταξύ των οποίων το real estate, οι 
τράπεζες και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Αν και αρνήθηκαν να κάνουν σχόλιο για το ποσό που θα αγγίξει ένα ενδεχόμενο deal, τόνι-
σαν πως η συμφωνία θα χρηματοδοτηθεί με κεφάλαιο και όχι με χρέος. Ο κ. Κουδούνης υπο-
στήριξε πως τώρα είναι η σωστή στιγμή για να επενδύσει κανείς στην Ελλάδα, καθώς προχω-
ρούν οι μεταρρυθμίσεις.

Στην αγορά ενεργειακών υπηρεσιών 
εισέρχεται η ΔΕΗ
Στην παροχή υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης επεκτείνεται η ΔΕΗ, στο πλαίσιο της ε-

ταιρικής αναδιάρθρωσης που απορρέει από τη συμφωνία με τους θεσμούς. Ειδικότερα, 
στην προσεχή γενική συνέλευση των μετόχων, που πρόκειται να συνεδριάσει τον Μάιο 

για να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, και τη μεταβίβαση του 25% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ στην εται-
ρεία συμμετοχών ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, πρόκειται να τεθούν προς έγκριση και αλλαγές στο καταστα-
τικό της εταιρείας.

Στις αλλαγές που προτείνει το διοικητικό συμβούλιο προς τη γενική συνέλευση περιλαμ-
βάνεται και η προσαρμογή του σκοπού της εταιρείας, προκειμένου να προστεθούν η διεξαγωγή 
μελετών, εφαρμογών, εγκαταστάσεων και η παροχή χρηματοδοτικών υπηρεσιών που αφορούν 
τα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας κατά την τελική χρήση στις εγκαταστάσεις 
των πελατών της.

Με την τροποποίηση αυτή η ΔΕΗ μπαίνει στην αγορά ενεργειακών υπηρεσιών, η οποία 
είναι ήδη ιδιαίτερα αναπτυγμένη διεθνώς. Οι εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών αναλαμβάνουν 
να χρηματοδοτήσουν και να υλοποιήσουν μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στις εγκαταστάσεις 
ενός καταναλωτή και αποπληρώνονται εισπράττοντας το όφελος που προκύπτει για τον πελάτη 
από τη μείωση της ενεργειακής του κατανάλωσης.

Στις προτεινόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού περιλαμβάνονται επίσης ρυθμίσεις για 
τη διασφάλιση της πολυμορφίας στα διοικητικά όργανα της εταιρείας (σε πτυχές όπως η ηλικία, 
το φύλο ή το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό ιστορικό των μελών), όπως και αλλαγές στη σύν-
θεση και λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου.
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Όσο περνάνε τα χρόνια, η ιδέα της κα-
τάργησης των τελικών Κυπέλλου, 
όλων των οµαδικών αθληµάτων, φα-
ντάζει ολοένα και πιο λογική. Συ-
νάδει άλλωστε και µε τη λογική 

«πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι», µε την οποία επι-
χειρείται συχνά πυκνά να δοθεί λύση στα πολλά προ-
βλήµατα των επαγγελµατικών συλλογικών διοργανώ-
σεων στην Ελλάδα.

∆εν µπορούσαµε να εξασφαλίσουµε την ασφαλή 
διεξαγωγή αναµετρήσεων του ποδοσφαίρου, του 
µπάσκετ, του βόλεϊ, του πόλο, του χάντµπολ παρου-
σία οπαδών και των δύο οµάδων; Απαγορεύσαµε την 
παρουσία των οπαδών των φιλοξενούµενων οµάδων. 
∆εν µπορούµε να διοργανώσουµε χωρίς προβλήµατα 
έναν αγώνα στη µοναδική περίπτωση που επιβάλλε-
ται η παρουσία των οπαδών και των δύο οµάδων, δη-
λαδή σε έναν τελικό Κυπέλλου; Ας καταργήσουµε 
τους τελικούς και ας µοιράζονται το τρόπαιο οι δύο 
φιναλίστ ή ας γίνεται κλήρωση. Στο µπάσκετ, άλλω-
στε, έχουν καταργηθεί εδώ και χρόνια τα φάιναλ φορ 
στο Κύπελλο, ενώ στα αθλήµατα όπου εξακολουθούν 
να υφίστανται, όπως στο βόλεϊ, συνήθως υπάρχει α-
προθυµία των πόλεων να τα φιλοξενήσουν.

Επειδή πάντα υπάρχουν περιθώρια για «βελτί-
ωση», η διοργάνωση του φετινού τελικού του Κυπέλ-
λου στο ποδόσφαιρο φαίνεται να θέτει νέα στάνταρ 
ανικανότητας. Εκτός απροόπτου, ο τελικός θα διεξα-
χθεί τελικά το Σάββατο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο 
του Βόλου, µε διεκδικητές του τίτλου τον ΠΑΟΚ και 
την ΑΕΚ. Τον ΠΑΟΚ που βρισκόταν ήδη στον Βόλο 
όταν έµαθε, µετά τα µεσάνυχτα της Πέµπτης, πως υ-
πήρχε απόφαση αναβολής του τελικού, από τον υφυ-
πουργό Αθλητισµού κ. Βασιλειάδη. Μια απόφαση 
που δεν ανακοινώθηκε επισήµως, κατόπιν πιέσεων 
τόσο από την ΕΠΟ όσο και από τις δύο οµάδες, και η 
οποία τελικά αναιρέθηκε. 

Από την άλλη, επρόκειτο για µία απολύτως δι-
καιολογηµένη απόφαση, που όµως θα έπρεπε να 
έχει ληφθεί νωρίτερα. Κι αυτό γιατί η Προσωρινή ∆ι-
οικούσα Επιτροπή της ΕΠΟ θύµισε… ΕΠΟ στα κα-
λύτερά της, επιλέγοντας να διεξαχθεί ο τελικός στο 
Πανθεσσαλικό. Μια απόφαση που ανέδειξε πολλές 
από τις παθογένειες του ελληνικού επαγγελµατικού 
αθλητισµού, αλλά και της χώρας. Κατ’ αρχάς πρόκει-
ται για ένα γήπεδο που δηµιουργήθηκε για τις ανά-
γκες των Ολυµπιακών Αγώνων, κόστισε 50 εκατ. ευρώ 
και δεν έχει τουαλέτες σε µία θύρα που φιλοξενεί 

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΝΑΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΟΥ Η∆Η 
ΕΧΕΙ ΓΡΑΨΕΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

7.000 άτοµα. Από κει και πέρα, στην περίπου µία ε-
βδοµάδα που µεσολάβησε από την απόφαση να φι-
λοξενηθεί εκεί ο τελικός µέχρι την ηµέρα της διεξα-
γωγής του έπρεπε να αντικατασταθούν τα σπασµένα 
καθίσµατα, να τοποθετηθεί επαρκής αριθµός καµε-
ρών για την ηλεκτρονική εποπτεία του χώρου, να 
βρεθεί λύση για το wi-fi που δεν υπήρχε ώστε να δι-
ευκολυνθούν στο έργο τους οι δηµοσιογράφοι, να γί-
νουν διάφορες εργασίες στα δηµοσιογραφικά και στα 
VIP, να τοποθετηθούν συρµατοπλέγµατα, ενώ πα-
ράλληλα έπρεπε και να καµφθούν οι αντιδράσεις της 
αστυνοµίας, που θεωρεί πως στο συγκεκριµένο γή-
πεδο δεν µπορεί να εγγυηθεί την ασφαλή διεξαγωγή 
µιας αναµέτρησης και είχε αντιδράσει και στη διεξα-
γωγή σε αυτό του τοπικού ντέρµπι του Βόλου µεταξύ 
Ολυµπιακού και Νίκης.

Κι ενώ γίνονταν πυρετώδεις προετοιµασίες ώστε 
να είναι όλα έτοιµα, προέκυψαν ακόµη σηµαντικό-
τερα προβλήµατα. «∆ιαπιστώθηκε» ότι, εκτός από το 
γεγονός ότι δεν υπήρχε σύστηµα ηλεκτρονικής επο-
πτείας, δεν υπήρχε ούτε σύστηµα έκδοσης ηλεκτρο-
νικού ονοµαστικού εισιτηρίου και τουρνικέ για την 

είσοδο των οπαδών και τα εισιτήρια που είχαν πω-
ληθεί δεν είχαν αριθµηµένες θέσεις. Αυτός ήταν και 
ο λόγος που το βράδυ της Πέµπτης το µατς οδηγού-
νταν προς αναβολή, στην έκτακτη σύσκεψη στη Γε-
νική Γραµµατεία Αθλητισµού.

Η λύση που βρέθηκε ήταν να τοποθετηθούν αυ-
τοκόλλητα αρίθµησης των θέσεων στο Πανθεσσα-
λικό, όπως επίσης και στα εισιτήρια των φιλάθλων 
την ώρα που θα προσέρχονται στο γήπεδο, µε τη 
συνδροµή 200 εθελοντών, και θα µαθαίνουν έτσι τη 
θέση τους… πάνω στην ώρα. Επιπλέον, στις εισόδους 
θα υπάρχουν χειροκίνητα σκάνερ που θα «χτυπάνε» 
τα εισιτήρια.

Όπως τόνισε και η ΕΠΟ σε ανακοίνωσή της στη 
µία η ώρα µετά τα µεσάνυχτα της Πέµπτης, όταν προ-
σπαθούσε να αποσοβήσει την απόφαση αναβολής 
του τελικού από τον υφυπουργό Αθλητισµού, «είµα-
στε βέβαιοι ότι ο τελικός θα γράψει ιστορία στο ελλη-
νικό ποδόσφαιρο».

Για την ακρίβεια, ήδη έχει γράψει ιστορία ο συ-
γκεκριµένος τελικός και µένει να διαπιστώσουµε αν 
θα προστεθούν κι άλλες «χρυσές» σελίδες.

Η συσκευή Nasopure® είναι ιδανική για κρυολογήματα, ρινικές εκκρίσεις, ιγμορίτιδες, αλλερ-
γικές ρινίτιδες και η πατενταρισμένη σχεδίασή της επιτρέπει 
τον τέλειο έλεγχο της πίεσης και της ροής του διαλύματος. 
Είναι φυσική, εύχρηστη και ιδιαίτερα αποτελεσματική. Η συ-
σκευή ρινικής πλύσης Nasopure®, χρησιμοποιούμενη με 
τα συνοδευτικά φακελάκια ρυθμιστικού άλατος απομακρύ-
νει από τη μύτη τις ερεθιστικές ουσίες, τα ξένα σωματίδια 
και τα υπολείμματα βλέννας. Το ρυθμιστικό διάλυμα άλατος 
καθαρίζει τις ρινικές διόδους, ενώ ενυδατώνει και κατα-
πραΰνει τις ερεθισμένες μεμβράνες. Χάρη στο Nasopure® 
οι αμπούλες και τα σπρέι είναι πλέον παρελθόν. Για παιδιά 
άνω των 2 ετών, ενήλικες και εγκύους. 
Διάθεση: HEALTHCODE, T:2109408880

Η τοπική χρήση γέλης πυριτικού οξέος (Silicea cold sore lip gel) ανακουφίζει από το αίσθημα καύσου 
και κνησμού που προκαλείται από τον επιχείλιο έρπη.
Το πυριτικό οξύ, το ενεργό συστατικό στη γέλη Silicea,αποτελείται από ορυκτό πυρίτιο (Si), σε συν-
δυασμό με οξυγόνο και νερό. Η γέλη πυριτικού οξέος χαρακτηρίζεται από την εξαιρετική ικανότητά 
της να δεσμεύει το νερό και τις εκκρίσειςτου ιού, προκαλώντας την αποξήρανσή τους και την ελα-
χιστοποίηση της εξάπλωσής του, υποστηρίζοντας παράλληλα την επούλωση της προσβεβλημένης 
περιοχής του δέρματος. Η γέλη δεσμεύει το υγρό που εκκρίνεται από τις φουσκάλες του επιχείλιου 
έρπη με φυσικό τρόπο, αφυδατώνει την προσβεβλημένη περιοχή και έτσι περιορίζει την εξάπλω-
ση του ιού από την πρώτη ώρα εφαρμογής της. Το Silicea cold sore lip gel έχει την ικανότητα να 

δεσμεύει παθογόνους οργανισμούς, όπως βακτήρια και ιούς, 
καθιστώντας τους ανενεργούς.

Αποκλειστική διάθεση - διανομή: 
HEALTHCODE, T: 2109408880 - F: 2130234428

Silicea cold sore lip gel της Hübner
Φυσική γέλη πυριτίου για την αντιμετώπιση του 

επιχείλιου έρπητα. Δράση από την 1η ώρα!

Nasopure® Καινοτόμα συσκευή ρινικής πλύσης

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR

Χωρίς περιθώρια η Άρσεναλ.

Η κανονική διάρκεια της Σούπερλιγκ ολοκληρώ-
θηκε την προηγούµενη εβδοµάδα, αποµένει 
να κριθούν οι θέσεις στις ευρωπαϊκές διοργα-

νώσεις µέσω των πλέι οφ, ενώ προς το φινάλε τους 
βαδίζουν όλα τα σηµαντικά πρωταθλήµατα στην Ευ-
ρώπη. Οι στόχοι των οµάδων έχουν πλέον ξεκαθαρί-
σει σε µεγάλο βαθµό, πολλές από αυτές είναι αδιά-
φορες και στο πλαίσιο αυτό το Betarades.gr έχει «α-
λιεύσει» πέντε προτάσεις από τα παιχνίδια αυτής της 
Κυριακής (07/05). Πάµε να τις δούµε αναλυτικά!

Στην Άρσεναλ το ντέρµπι
Ξεκινάµε τα προγνωστικά µας από το ντέρµπι της 
Πρέµιερ Λιγκ ανάµεσα στην Άρσεναλ και τη Μάντσε-
στερ Γιουνάιτεντ. Οι «κανονιέρηδες» έχουν µείνει αρ-
κετά πίσω από την πρώτη τετράδα, η οποία οδηγεί στο 
Τσάµπιονς Λιγκ της επόµενης αγωνιστικής περιόδου. 
Συγκεκριµένα, απέχουν έξι βαθµούς από την 4η Μά-
ντσεστερ Σίτι, από την οποία, βέβαια, έχουν και ένα 
µατς λιγότερο. Αντιλαµβάνεται κανείς, εποµένως, ότι 
τα περιθώρια γι’ αυτούς έχουν στενέψει επικίνδυνα. 
Η Γουνάιτεντ, από την άλλη, την Πέµπτη (04/05) αντι-
µετώπισε τη Θέλτα για τα ηµιτελικά του Γιουρόπα Λιγκ 
και θα είναι, αναµφίβολα, περισσότερο κουρασµένη 
από την αντίπαλό της. Παράλληλα, αν η οµάδα του 
Μουρίνιο κατακτήσει το Γιουόπα Λιγκ, αυτόµατα θα 
εξασφαλίσει µία θέση στους οµίλους του Τσάµπιονς 
Λιγκ. Σε οριακό σηµείο βρίσκεται η Άρσεναλ, δεν… 
αντέχει να χάσει δεύτερο σερί µατς –προέρχεται από 
την ήττα µε 2-0 από την Τότεναµ– και θα στηρίξουµε 
τον άσο σε απόδοση 2.00.

Με το κίνητρο της Μπλάκµπερν
Παραµένουµε στο Νησί, περνάµε όµως στην Τσά-

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

07/05
14:00 Μπρέντφορντ - Μπλάκµπερν 2 (DNB)  2.00
15:30 Ρόντα - Βίλεµ II  1  1.90
16:30 Αµβούργο - Μάιντζ  Over 2.5  1.85
17:15 Βαλένθια - Οσασούνα  Goal/Goal  1.91
18:00 Άρσεναλ - Μάντσεστερ Γ.  1  2.00

µπιονσιπ και στον αγώνα Μπρέντφορντ - Μπλάκ-
µπερν. Τελευταία αγωνιστική στο συγκεκριµένο πρω-
τάθληµα, µε τους γηπεδούχους να είναι αδιάφοροι 
βαθµολογικά και τους φιλοξενούµενους να παίζουν 
για τη «ζωή» τους. Αναλυτικότερα, η Μπλάκµπερν αν 
κερδίσει (ή έρθει ισόπαλη) και την ευνοήσουν τα α-
ποτελέσµατα των Νότιγχαµ Φόρεστ, µε την οποία έχει 
τους ίδιους πόντους αλλά υστερεί στην ισοβαθµία, και 
Μπέρµιγχαµ, από την οποία έχει δύο βαθµούς λιγότε-
ρους, τότε θα πετύχει τον στόχο της παραµονής στην 
κατηγορία. Τα «ρόδα» παραµένουν αήττητα στα τέσ-
σερα τελευταία παιχνίδια τους, µε δύο νίκες και δύο 
ισοπαλίες, και το κίνητρο είναι µε το µέρος τους. Ω-
στόσο, η Μπρέντφορντ δεν πρόκειται να της… χαρίσει 
τίποτα. Θα επιλέξουµε το διπλό, αλλά προκειµένου να 
περιορίσουµε το ρίσκο θα το πάρουµε µε την κάλυψη 
του Draw No Bet σε απόδοση 2.00 (Draw No Bet ή Ι-
σοπαλία Όχι Στοίχηµα: Το ποντάρισµα επιστρέφεται σε 
περίπτωση ισοπαλίας).

Κερδίζει η Ρόντα
Μεταφερόµαστε στην Ολλανδία και στον αγώνα Ρόντα 
- Βίλεµ. ∆ύο αγωνιστικές αποµένουν για την ολο-
κλήρωση της κανονικής διάρκειας του πρωταθλή-
µατος και το βαθµολογικό ενδιαφέρον στο συγκεκρι-
µένο παιχνίδι είναι µονόπλευρο. Οι φιλοξενούµενοι, 
µε τους 36 πόντους που έχουν συγκεντρώσει, είναι α-
διάφοροι, ενώ οι γηπεδούχοι, αν κερδίσουν, θα κά-
νουν το αποφασιστικό βήµα για να αποφύγουν τα πλέι 
οφ του υποβιβασµού. Θα πάµε κι εδώ µε το κίνητρο, 
επιλέγοντας τον άσο σε απόδοση 1.90. Μία ακόµη ε-
πιλογή προκύπτει από τη Γερµανία και είναι το Over 
2.5 γκολ σε απόδοση 1.85 στον αγώνα Αµβούργο - 
Μάιντζ, δύο οµάδες που σκοράρουν σχετικά εύκολα, 
ενώ δεν φηµίζονται για τις αµυντικές τους επιδόσεις. 
Τέλος, στο µατς Βαλένθια - Οσασούνα για την Πριµέρα 
Ντιβιζιόν θα επιλέξουµε το Goal/Goal, καθώς αµφότε-
ροι οι αντίπαλοι είναι αδιάφοροι και θα αγωνιστούν α-
πελευθερωµένα, χωρίς άγχος.

Αυτές ήταν οι προτάσεις του Betarades.gr για τα 
παιχνίδια της Κυριακής (07/05). Εσείς µην ξεχνάτε 
ότι στο κορυφαίο στοιχηµατικό site µπορείτε να βρί-
σκετε προγνωστικά για live betting όλη τη διάρκεια 
του Σαββατοκύριακου, αλλά και τις υπόλοιπες ηµέρες 
της εβδοµάδας µε έντονη δράση.

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.
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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;
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ΣΙΛΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΠΑΛΛΑΣ
Ο αγαπηµένος stand-up comedian ανεβαίνει στη 
σκηνή του Μικρού Παλλάς για µία και µοναδική 
βραδιά, τη ∆ευτέρα 8 Μαΐου, στις 21:00, µε την πα-
ράσταση «Σίλας Σεραφείµ 20 χρόνια stand-up 
comedy», για να αποχαιρετήσει οριστικά τα κείµενα 
µίας εικοσαετίας που µας έκαναν να γελάσουµε και 
να τον χειροκροτήσουµε. Όλα τα έσοδα της παρά-
στασης θα διατεθούν στο ΤΑΣΕΗ (Ταµείο Αλληλο-
βοήθειας Σωµατείου Ελλήνων Ηθοποιών). Τιµή ει-
σιτηρίου: €15.

«Ο ΓΚΑΤΣΟΣ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΣΑ»
Μετά από έναν χειµώνα sold-out συναυλιών και πα-
ρατάσεων το αφιέρωµα «Ο Γκάτσος που αγάπησα» 
επαναλαµβάνεται δύο ακόµη βραδιές του Μαΐου. Η 
πρώτη συναυλία, την Παρασκευή στις 12 του µήνα, 
µας θυµίζει τα 25 χρόνια που συµπληρώνονται από 
τον θάνατο του µεγάλου ποιητή, ενώ ο κύκλος συ-
ναυλιών ολοκληρώνεται στις 19 Μαΐου, στην αί-
θουσα του ιστορικού Φιλολογικού Συλλόγου «Παρ-
νασσός», στην πλατεία Καρύτση, στις 9 το βράδυ. 
Τραγούδια ερµηνευµένα από τον Μανώλη Μητσιά 
και την Καρυοφυλλιά Καραµπέτη και υποστηριγ-
µένα µουσικά από τους δεξιοτέχνες Αχιλλέα Γουά-
στωρ (πιάνο) και Ηρακλή Ζάκκα (µπουζούκι, µα-
ντολίνο).

ATHENS TATTOO CONVENTION
Το Athens Tattoo Convention, το οποίο φέτος α-
νακηρύχθηκε ένα από τα πέντε καλύτερα φεστι-
βάλ τατουάζ της Ευρώπης, ανοίγει τις πύλες του 
12-14 Μαΐου στο γήπεδο Tae Kwon Do – Ολυµπι-
ακός Πόλος Φαλήρου, πιστό στο ραντεβού του µε 
τους ολοένα και αυξανόµενους fans της πανάρχαιας 
τέχνης της δερµατοστιξίας. Την καλλιτεχνική διεύ-
θυνση της διοργάνωσης υπογράφει και φέτος ένας 
από τους κορυφαίους tattoo artists παγκοσµίως, ο 
Mike the Athens.

«Το σχοινάκι» της Νάντιας ∆ρακούλα
Το Εθνικό Θέατρο, στηρίζοντας τη νέα ελληνική δραµατουργία και τους νέους Έλληνες συγγραφείς, θα πα-

ρουσιάσει το τέταρτο έργο της Νάντιας ∆ρακούλα, «Το σχοινάκι», από 10 έως και 27 Μαΐου, στη Σκηνή «Νίκος 
Κούρκουλος», σε σκηνοθεσία Κώστα Παπακωνσταντίνου. Το έργο ασχολείται µε το επίκαιρο θέµα του σχολι-
κού εκφοβισµού. Με άµεσο λόγο και συµβολικές αναφορές στο παραµύθι της Σταχτοπούτας, η συγγραφέας 
διερευνά τις ευθύνες και φωτίζει τις συνέπειες του εκφοβισµού στον ανθρώπινο ψυχισµό, ακόµη και όταν τα 

χρόνια του σχολείου έχουν περάσει. Γενική είσοδος: €5. Κάθε Τετάρτη και Σάββατο στις 22:00.
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ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Μπου Τζανφένγκ ΠΑΙ-
ΖΟΥΝ: Φιρ Ραχµάν, Γουάν Χανάφι Σου ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 
96΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Weird Wave

Η διαγαλαξιακή οµάδα που έκλεψε την παράσταση στην πρώτη ταινία επιστρέφει µε µία επική, 
απόλυτα pop περιπέτεια µε χιούµορ, πολλή µουσική και τον Πίτερ Κουίλ, γνωστό και ως 
Star-Lord, να σώζει ξανά το σύµπαν µαζί µε τους εκκεντρικούς του φίλους και κάποιους και-
νούργιους, εξίσου εκκεντρικούς. Οι «Φύλακες του Γαλαξία» συνεχίζουν να ζουν την περιπέ-

τεια στα όρια του σύµπαντος. Η αυτοσχέδια οικογένεια πρέπει τώρα να συσπειρωθεί ακόµα περισσότερο, 
καθώς πλησιάζει η ώρα που το µυστήριο της καταγωγής του Πίτερ Κουίλ θα αποκαλυφθεί. Οι παλιοί εχθροί 
γίνονται σύµµαχοι και αγαπηµένοι χαρακτήρες από τα κλασικά Marvel κόµικς (οι «Φύλακες του Γαλαξία» 
γεννήθηκαν το 1969 από το µυαλό των Άρνολντ Ντρέικ και Τζιν Κόλαν, ως µια οµάδα ηρώων του 31ου 
αιώνα) εµφανίζονται για να βοηθήσουν τους ήρωές µας. Τη γνωστή παρέα συµπληρώνουν οι εµβληµατικοί 
Σιλβέστερ Σταλόνε και Κερτ Ράσελ. Οι «Φύλακες του Γαλαξία 2» ακολουθούν τα χνάρια της αναπάντεχης 
επιτυχίας του πρώτου µέρους και φιλοδοξούν να χαρίσουν µια ακόµα απολαυστική, καταιγιστική εµπειρία 
στο φανατικό κοινό που δηµιούργησαν µε την πρώτη.

ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
TOUT EN HAUT DU MONDE

ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ 2
GUARDIANS OF THE GALAXY 2

Η Σάσα, µία νεαρή αριστοκράτισσα που µεγαλώνει στη Ρωσία στα τέλη του 19ου αιώνα, ονειρεύεται 
τον Μεγάλο Βορρά και αγωνιά για την τύχη του παππού της, του Ολουκίν, ενός διάσηµου επι-
στήµονα και εξερευνητή της Αρκτικής, που ακόµα όµως δεν έχει επιστρέψει από την τελευταία 
εκστρατεία του για την κατάκτηση του Βόρειου Πόλου. Ο Ολουκίν έχει περάσει το πάθος του για 

εξερεύνηση και στη µικρή Σάσα, αλλά οι γονείς της, οι οποίοι έχουν ήδη δροµολογήσει τον γάµο της κόρης τους, 
δεν το εγκρίνουν. Έτσι, η Σάσα επαναστατεί, φεύγει από το σπίτι και αποφασίζει να πάει να βρει τον παππού της 
στον µακρύ δρόµο για τον Βορρά. Το «Στην κορυφή του κόσµου» έρχεται να αποδείξει ότι το 2D animation και η 
κλασική περιπέτεια µπορούν ακόµα να συγκινήσουν µε τη µοναδικότητά τους. Έχει διακριθεί µε Βραβείο Κοινού 
στο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινουµένων Σχεδίων Annecy, µε Μεγάλο Βραβείο στο Tokyo Anime Award Festival, µε 
Βραβείο Κοινού στο COLCOA Φεστιβάλ Γαλλικού Κινηµατογράφου και έχει επίσης επίσηµη συµµετοχή στο 
∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου του Τορόντο.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ρεµί Σαγιέ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 81΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Weird Wave

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Τζέιµς Γκαν ΠΑΙΖΟΥΝ: Κρις Πρατ, Ζόι Σαλντάνα, Βιν Ντίζελ, Μπράντλεϊ Κούπερ, Σιλβέστερ Σταλόνε, 
Κερτ Ράσελ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 136΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Feelgood

Ο Αϊµάν είναι ένας 28χρονος σωφρο-
νιστικός υπάλληλος που πρόσφατα 
µεταφέρθηκε στη µεγαλύτερη φυλακή 
της περιοχής. Ζει µε τη µεγαλύτερη 

αδελφή του σε ένα µικρό συγκρότηµα κατοικιών. 
Στον νέο χώρο εργασίας του γίνεται φίλος µε τον 
65χρονο Ραχίµ, που, όπως αποδεικνύεται, είναι 
ο επικεφαλής των δηµίων της φυλακής και ένας 
από τους πιο δραστήριους εκτελεστές στον κόσµο. 
Όταν ξαφνικά ο βοηθός του Ραχίµ παραιτείται, ο 
Ραχίµ προτείνει στον νέο του φίλο να γίνει ο µα-
θητευόµενός του. Αυτό ταράζει τον Αϊµάν, αφού ο 
Ραχίµ ήταν ο εκτελεστής του πατέρα του. Μπορεί 
ο Αϊµάν να αγνοήσει τη συνείδησή του και το πα-
ρελθόν που τον στοιχειώνει και να γίνει ο µαθητής 
του δηµίου; Η θανατική ποινή, σε χώρες όπου 
εξακολουθεί να ασκείται, συχνά θεωρείται η από-
λυτη µορφή δικαιοσύνης και ο καλύτερος τρόπος 
για να αποφεύγεται το έγκληµα. Σε συζητήσεις 
και αφηγήσεις γύρω από το θέµα, ένας βασικός 
χαρακτήρας του οποίου την άποψη έχουµε την 
τάση να αγνοούµε είναι το πρόσωπο που είναι 
επιφορτισµένο µε το καθήκον να τραβήξει τον 
µοχλό – ο δήµιος.

Ο ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΣ
APPRENTICE
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Το «Survivor» µπήκε στη δεύτερη φάση 
προβολής του, µε τις δύο οµάδες να γί-
νονται µία όσον αφορά τη συµβίωση 
και τα νούµερα τηλεθέασης να καθι-
ερώνουν την απόλυτη κυριαρχία του 

σόου στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης.
Μέχρι στιγµής το επεισόδιο µε την υψηλότερη τη-

λεθέαση ήταν αυτό µε το πάρτι της ένωσης των δύο ο-
µάδων, όπου το ποσοστό έφτασε µέχρι και το 83,8%, 
τουτέστιν το παρακολούθησαν περίπου 2.774.769 τη-
λεθεατές. Ο µέσος όρος τηλεθέασης στα δυναµικά 
κοινά 15 έως 44 χρόνων άγγιξε το 72,9%, τηλεθέαση 
που µόνο µε σηµαντικούς αθλητικούς αγώνες του πα-
ρελθόντος, τύπου Euro 2014, και φυσικά µε τις καλές 
εποχές των τελικών της Eurovision µπορεί να συγκρι-
θεί.

Τα social media ανατροφοδοτούν 
το «Survivor»
Η υψηλή τηλεθέαση ευνοεί τους αγαπητούς παίκτες, 
οι οποίοι πιθανότατα θα έχουν εξασφαλισµένη του-
λάχιστον µία επαγγελµατική ευκαιρία όταν επιστρέ-
ψουν στην καθηµερινότητά τους, δεν ισχύει ωστόσο 
το ίδιο για τους παίκτες που προκάλεσαν την οργή του 
Twitter και, απ’ ό,τι φαίνεται, το πληρώνουν ακριβά. 
Τα κοινωνικά δίκτυα είναι ίσως ο κυριότερος παρά-
γοντας της τεράστιας επιτυχίας του «Survivor» και ο 
λόγος που αυτούς τους παίκτες θα τους θυµόµαστε 
καιρό µετά τη λήξη του ριάλιτι. Κατά τις πρώτες ηµέ-
ρες προβολής του, δεν ήταν λίγοι οι επώνυµοι που έ-
σπευσαν να σχολιάσουν τους συναδέλφους τους που 
µπήκαν στο παιχνίδι. Η Ελεονώρα Μελέτη λ.χ. ήταν 
από αυτούς που σχολίαζαν έντονα στο Twitter τις εξε-
λίξεις του παιχνιδιού και λίγο αργότερα έγινε παρου-
σιάστρια της εκποµπής «Survivor Πανόραµα».

To Twitter δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο για το 
«Survivor», ενισχύοντας την εκποµπή και δηµιουρ-
γώντας µια «ηχώ» που διαρκεί όλη µέρα σχετικά µε 
το τι συνέβη στο επεισόδιο και πώς το εξέλαβαν οι 
τηλεθεατές. Είναι η πρώτη φορά που γνωρίζουµε εκ 
των προτέρων ποιος θα αποχωρήσει από το παιχνίδι, 
αφού στα κοινωνικά δίκτυα διενεργούνται καθηµε-
ρινά σφυγµοµετρήσεις, και είναι η πρώτη φορά που οι 
τηλεθεατές έχουν πρόσβαση στους παίκτες µέσω των 
λογαριασµών τους στα social media. Οι περισσότερες 
ειδήσεις µάλιστα προέρχονται από τις ερµηνείες των 
σχολίων και των αναρτήσεων των παικτών που έχουν 
αποχωρήσει και, αν µη τι άλλο, εξηγούν τις κανιβαλι-
στικές τάσεις των χρηστών. Για τους περισσότερους το 
«Survivor» αποτελεί µικρογραφία της κοινωνίας και 
οι παίκτες αντιπροσωπεύουν τους διαφορετικούς τύ-
πους ανθρώπων, ενώ όσοι µπήκαν από την αρχή στο 

στόχαστρο δυσκο-
λεύονται να διαχει-
ριστούν το αρνητικό 
κλίµα.

Οι «µισητοί» 
των τουιτεράδων
Η πρώτη αποχώρηση που 
ικανοποίησε τους ανελέη-
τους τουιτεράδες ήταν αυτή 
της Σόφης Πασχάλη. Η γυ-
µνάστρια που πίστευε στη 
δύναµη της συµπαντικής ε-
νέργειας και αντιπροσώ-
πευε την ηρεµία της ζεν φι-
λοσοφίας κάπου έχασε το 
φενγκ σόυι της και εναντιώ-
θηκε στον πολυαγαπηµένο 
Ντάνο aka Γιώργο Αγγελό-
πουλο. Αυτό ήταν αρκετό για 
να εξαγριώσει τους χρήστες 
του Twitter. Σόφη κούντεντ 
(couldn’t), που θα ’λεγε µε 
προφορά ο Τούρκος παρα-
γωγός Ατζούν Ιλιτζαλί (όσοι 
βλέπουν το σόου κατανοούν). 
Η Σόφη αποχώρησε χωρίς 
καν να χαιρετήσει τον Ντάνο, 
τη στιγµή που υποτίθεται ότι 
έφευγε αξιοπρεπώς, και οι 
τουιτεράδες τη «στόλισαν» 
κανονικά. Χρειάστηκαν άπει-
ρες εµφανίσεις της σε εκπο-
µπές για να συµµαζευτούν τα 
ασυµµάζευτα.

Ο Στέλιος Χανταµπάκης 
είναι ίσως ο παίκτης που χτυ-
πήθηκε στο Twitter περισ-
σότερο απ’ όλους. Η ειρωνεία 
του απέναντι στον Ντάνο, ο έ-
ντονος τσακωµός τους και το 
γεγονός ότι κορόιδευε την 
άλλη αγαπηµένη του κοινού, 
την Ειρήνη Παπαδοπούλου, 
του κόστισαν την παραµονή 
του στον Άγιο ∆οµήνικο, ενώ 
προκάλεσαν και την εκδήλωση αρνητικών σχολίων ε-
ναντίον του στους λογαριασµούς του στα κοινωνικά 
δίκτυα και κυρίως στο Instagram, όπου δεκάδες αν 
όχι εκατοντάδες χρήστες τον έβριζαν και τον αποκα-
λούσαν «φίδι». Ο ίδιος φρόντισε να διαγράψει και να 
κλειδώσει τα σχόλια στο προφίλ του, ενώ πλέον είναι 

πολύ προσεκτικός στις αναρτήσεις του. Σηµειωτέον 
ότι µέχρι στιγµής δεν έχει βγει στην εκποµπή της Ε-
λεονώρας Μελέτη (εκτός από µία φορά, στον Άγιο ∆ο-
µήνικο, αµέσως µετά την αποχώρηση), στην οποία φι-
λοξενούνται όλοι οι αποχωρήσαντες για προσωπι-
κές συνεντεύξεις και ερωτήσεις από το κοινό µέσω… 

Το «Survivor» 
αγαπηµένο θέµα 
του Twitter
Οι παίκτες του ριάλιτι πρωταγωνιστές 
και στα κοινωνικά δίκτυα.
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Twitter. Ο πρώην παίκτης, πάντως, τρόλαρε µε τη 
σειρά του τους χρήστες, υιοθετώντας ως εικονίδιο στο 
Instagram ένα… φίδι. Εν τω µεταξύ, πληροφορίες τον 
θέλουν να αναλαµβάνει την παρουσίαση εκποµπής 
από τη νέα σεζόν στον ΣΚΑΪ, καθώς όλοι ξέρουµε πως 
ακόµα και η αρνητική διαφήµιση είναι διαφήµιση.

Τον Λάµπρο Χούτο, ενώ ξε-
κίνησε ως αδιάφορος χαρακτή-
ρας, κάπου τον πήρε η µπάλα 
όταν έγινε κολλητός του Χα-
νταµπάκη. Οι τουιτεράδες τον 
αποκαλούσαν ειρωνικά «Χά-

τσικο», από το γνωστό σκυ-
λάκι, ότι έκανε δηλαδή ό,τι 

του πρόσταζε το αφεντικό 
του. Χούτος και Χαντα-

µπάκης ωστόσο δεν 
παρέλειψαν να δη-
µοσιεύσουν φωτο-
γραφίες τους στο 
Instagram, προ-
βάλλοντας τη φι-
λική τους σχέση 
και έξω από το παι-
χνίδι. Καλύτερα να 
µην αναφέρουµε 
τα σχόλια των χρη-

στών σε Twitter και 
Instagram.

Το κοινό καραδοκεί 
και ανυποµονεί να τεθεί 

στη διάθεσή του η παί-
κτρια των ∆ιασήµων Ευρυ-

δίκη Βαλαβάνη. Το λάθος της 
ήταν ότι επέλεξε τον Γιώργο 
Αγγελόπουλο ως προτεινόµενο 
και ουκ ολίγες φορές ήρθε σε 
αντιπαράθεση µαζί του. Όταν 
αποχωρήσει από το παιχνίδι, 
πιθανότατα θα σοκαριστεί από 
τον τρόπο που εκφράζονται 
οι χρήστες µέσω των σχολίων 
τους στον λογαριασµό της στο 
Instagram. Και µπορεί να συ-
νεχίσει την καριέρα της στην 
τηλεόραση τώρα που έγινε πιο 
διάσηµη, ωστόσο το αρνητικό 
feedback που έχει λάβει δηµό-
σια από το κοινό θα αργήσει να 
το διαχειριστεί.

Από την οµάδα των Μαχη-
τών, ο Πάνος Αργιανίδης, ο λε-
γόµενος «µάνατζερ ράγκµπι», 
ήταν ο πρώτος που προκάλεσε 
την µήνιν των χρηστών στα κοι-
νωνικά δίκτυα. Τον στόχο του, 
πάντως, φαίνεται να τον πετυ-
χαίνει σταδιακά, αφού και οι 
συµµετοχές του σε διάφορες 
εκποµπές στο παρελθόν, τη-
λεπαιχνίδια, πάνελ κ.λπ., δεί-
χνουν ότι έχει αδυναµία στην 
τηλεόραση. Είτε αρέσει είτε 
δεν αρέσει, µάλλον δεν τον 
νοιάζει, αρκεί να βρίσκεται 
µπροστά από µια κάµερα.

Στο κλαµπ των πιο «µιση-
τών παικτών» φαίνεται πως 
µπαίνει σιγά σιγά και ο πρώην 
µισθοφόρος Κώστας Αναγνω-

στόπουλος, ο οποίος τελευταία προσεγγίζει µε ύ-
πουλο τρόπο, σύµφωνα µε τους τουιτεράδες, την α-
ντίπαλη οµάδα. Πέρα από αυτό, τα αρνητικά του 
σχόλια για Σπαλιάρα και Ντάνο ήταν αρκετά για να 
στρέψουν την ελληνική σόουµπιζ και τα κοινωνικά 
δίκτυα εναντίον του.

Οι πρωταγωνιστές του διαδικτύου
Στον αντίποδα βρίσκονται εκείνοι που µετά την α-
ποχώρησή τους αντιµετώπισαν ή θα αντιµετωπίσουν 
τεράστια κύµατα αγάπης. Πρώτη η Ειρήνη Παπαδο-
πούλου, η οποία, αφού τα έβαλε µε όλους και αφού 
υπέστη bullying από συµπαίκτες της, κατόρθωσε να 
βρεθεί σε πλεονεκτική θέση, δίνοντας προς αποχώ-
ρηση τον «αρχηγό της κλίκας» Στέλιο Χανταµπάκη 
και έπειτα αποχωρώντας οικειοθελώς. Η καθηµερι-
νότητά της πλέον, όπως και οι αναρτήσεις της στα κοι-
νωνικά δίκτυα, αποτελούν είδηση, ενώ η νέα της µου-
σική δουλειά κυκλοφόρησε µόλις πριν από λίγες ε-
βδοµάδες. Τυχαίο;

Μία κατηγορία από µόνος του αποτελεί ο Ντά-
νος του «Survivor», ο οποίος έχει γίνει πιο διάση-
µος από τους ∆ιάσηµους. Στην αρχή περιθωριοποιή-
θηκε από την οµάδα των Μαχητών, που τον έδιωξαν 
κακήν κακώς. Φάνηκε στενοχωρηµένος και αδύνα-
µος και το κοινό έχει την τάση να ταυτίζεται µε τους 
«∆αβίδ» της κοινωνίας. Το λαϊκό παιδί, που είναι νέο, 
ωραίο και ολίγον τι θυµωµένο, ενώ τα κάνει όλα –ψα-
ρεύει, κερδίζει, µαγειρεύει–, σύντοµα έγινε αντικεί-
µενο πόθου των περισσότερων Ελληνίδων, άσηµων, 
διάσηµων, χρηστριών του internet. Του έβγαλαν τρα-
γούδι και όλες φέτος το καλοκαίρι δίνουν ραντεβού 
στη Σκιάθο, τόπο διαµονής του δηµοφιλούς παίκτη 
που θεωρείται φαβορί για τη νίκη.

Μαζί µε τον Ντάνο και ο φίλος του Γιάννης Σπα-
λιάρας, τον οποίο επίσης κάνουν βόλτα οι οµάδες µε-
ταξύ τους και δεν θα τους βγει σε καλό. Αντιπροσω-
πεύει τον άντρα που µένει για πάντα παιδί, δεν ω-
ριµάζει ποτέ, και αυτό έχει τη γοητεία του. Επίσης 
ανήκει στους παίκτες που έχουν περιθωριοποιηθεί 
από τους υπόλοιπους, γεγονός που δεν αρέσει κα-
θόλου µα καθόλου στους τηλεθεατές. Άλλωστε όλοι 
στο σχολείο είχαν κάποιον συµµαθητή που ήθελε να 
τους βγάλει στο περιθώριο, οι τουιτεράδες δεν θα το 
επιτρέψουν.

Αγαπητός και αµφιλεγόµενος ταυτόχρονα ο Κύ-
πριος Μάριος Πρίαµος Ιωαννίδης, ο οποίος θεωρεί-
ται δυνατός παίκτης και θυµατοποιήθηκε όταν συ-
νέβη το τροχαίο ατύχηµα, ωστόσο διάφορες παλιό-
τερες αναρτήσεις του στο Facebook που έχουν δει 
το φως της δηµοσιότητας δεν τον τιµούν ιδιαίτερα, 
τουλάχιστον ως ανοιχτόµυαλο άνθρωπο. Το µοντάζ 
µέχρι τώρα τον σκιαγραφεί ως ειλικρινή και αρκετά 
επηρµένο αναφορικά µε τα αγωνίσµατα.

Το τηλεοπτικό ντόµινο που έχουν προκαλέσει το 
«Survivor» και οι παίκτες του, µε σχεδόν όλες τις ψυ-
χαγωγικές εκποµπές να ασχολούνται µαζί τους, ανοί-
γει δρόµους για την επόµενη σεζόν. Φυσικά έχουν 
ξεκινήσει οι προετοιµασίες για το «Survivor 2», µε 
τις αιτήσεις από πλευράς υποψήφιων παικτών να 
έχουν ξεπεράσει ήδη τις 7.000, ενώ η επιτυχία της 
τουρκικής παραγωγής θα φέρει νέα προγράµµατα 
του Ατζούν Ιλιτζαλί στον ΣΚΑΪ. «Voice» και «Ελλάδα 
έχεις ταλέντο» είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα προβλη-
θούν του χρόνου από το κανάλι του Φαλήρου, ενώ 
δεν αποκλείεται αρκετοί επιτυχηµένοι παίκτες του 
«Survivor», που πλέον τους ξέρει όλη η Ελλάδα, να 
απορροφηθούν σε τηλεοπτικές εκποµπές. Η επιτυ-
χία του «Survivor», πάντως, οδηγεί και τα υπόλοιπα 
κανάλια στην υιοθέτηση ανάλογων reality shows – 
ο ΑΝΤ1 ενδέχεται να προβάλει το «I’m a celebrity… 
get me out of here», το concept του οποίου δεν απέ-
χει πολύ από αυτό του «Survivor». Με τον ανταγωνι-
σµό να οξύνεται και το τηλεοπτικό κοινό να δείχνει 
τη δίψα του για φρέσκες τηλεοπτικές παραγωγές, το 
πρόγραµµα της επόµενης τηλεοπτικής περιόδου α-
ναµένεται πλουσιότερο από αυτό των προηγούµενων.



Η οικογενειακή οινοποιία Vriniotis Winery 
βρίσκεται στα Γιάλτρα, ένα µικρό χωριό 
της βόρειας Εύβοιας, 14 χιλιόµετρα από 
την Αιδηψό. Ακριβώς δίπλα στο παλαιό 
πέτρινο πατητήρι µε την παραδοσιακή υ-

πόγεια δεξαµενή ζύµωσης βρίσκεται και το νέο οινοποιείο, 
κατασκευασµένο σύµφωνα µε την τοπική αρχιτεκτονική, η 
οποία επιβάλλει παραδοσιακή γραµµή και απαλούς χρω-
µατισµούς. Πρόκειται για τη νέα γενιά οινοποιών, που εξε-
λίσσουν την παραγωγή σεβόµενοι την παράδοση αλλά µε 
όραµα και σχεδιασµό που ξεπερνάει τα σύνορα της χώρας. 
Χαρακτηριστικό δείγµα της Οινοποιίας Βρυνιώτη είναι η ε-
πεξεργασία της ποικιλίας Βραδυανό. Πριν από 70 χρόνια σε 
όλους τους αµπελώνες της περιοχής καλλιεργούνταν η συ-
γκεκριµένη ποικιλία. Λόγω όµως της δυσκολίας στην καλ-
λιέργεια και της τουριστικής ανάπτυξης οι περισσότεροι α-
µπελώνες καταστραφήκαν. Στον Βρυνιώτη εδώ και περίπου 
10 χρόνια αναβίωσαν το Βραδυανό και πειραµατίζονται µαζί 
του. Μιλήσαµε µε τον Κώστα Βρυνιώτη, τον χαµηλών τόνων 
οινοπαραγωγό που µαζί µε τους συνεργάτες του συνεχίζει 
µία εξαιρετική προσπάθεια, δίνοντας σταθερά µεγάλα κρα-
σιά.

Το µότο σας είναι «µια νέα γενιά, µε βαθιές ρίζες οινοποιίας». Μι-
λήστε µας γι’ αυτό.
Νέα γενιά γιατί είµαι η τέταρτη γενιά που συνεχίζει την α-
µπελουργική και οινοποιητική οικογενειακή παράδοση. Η 
οικογένειά µου καλλιεργούσε αµπέλια και οινοποιούσε –
σύµφωνα µε µαρτυρίες– µετά την τουρκοκρατία, όπως έκα-
ναν όλοι οι κάτοικοι του χωριού µας, τα Γιάλτρα Ευβοίας. 
Τότε ήταν µονοκαλλιέργεια η αµπελουργία στα Γιάλτρα και 
η ποικιλία που επικρατούσε ήταν το Βραδυανό. Το Βραδυ-
ανό ήταν η ντόπια ερυθρή ποικιλία, η οποία σχεδόν εξαφα-
νίστηκε από τη φυλλοξήρα την περίοδο µετά τον Β΄ Παγκό-
σµιο Πόλεµο. Έτσι και η δική µου οικογένεια σταµάτησε να 

οινοποιεί και ασχολήθηκε µόνο µε την αµπελοκαλλιέργεια, 
όχι όµως µε το Βραδυανό, αλλά µε το Σαββατιανό, που ήταν 
περισσότερο παραγωγικό, το οποίο πουλούσαν στον τοπικό 
συνεταιρισµό. Το Βραδυανό λεγόταν έτσι διότι ωρίµαζε αργά 
(βραδύ) αρχές Οκτωβρίου και δεν ήταν πολύ παραγωγικό, 
οπότε δεν τους συνέφερε και γι’ αυτόν τον λόγο το άφησαν. 
Το 1995 άρχισα να βρίσκω παλαιά φυτά µε αυτή την ποικι-
λία και σιγά σιγά την αναβίωσα, επίσης έκανα αναµπελώ-
σεις στον οικογενειακό αµπελώνα µε νέες ποικιλίες σταφυ-
λιών, όπως Μαλαγουζιά, Ασύρτικο, Αηδάνι, Μονεµβασιά σε 
λευκά, και ερυθρά Μαυροκοντούρα, Syrah και Βραδυανό. 
Έτσι φτάσαµε στο 2008, οπότε δηµιουργήσαµε το νέο µας 
οικογενειακό οινοποιείο.

Στις σηµερινές συνθήκες πόσο δύσκολο είναι να «δουλεύεις» µε 
τη γη και να παράγεις;
Στις σηµερινές συνθήκες δεν είναι καθόλου δύσκολο να 
δουλεύεις µε τη γη και να παράγεις, πρέπει να αγαπάς πάρα 
πολύ αυτό που κάνεις, αυτό είναι µια καλή αρχή. Ειδικά στον 
δικό µας κλάδο τα τελευταία χρόνια έχουν στραφεί αρκετοί 
στην αµπελοκαλλιέργεια και στην παραγωγή κρασιού. Σε 
αυτό βοήθησε το ότι τα τελευταία χρόνια το ελληνικό κρασί 
έχει γνωρίσει µεγάλη άνθηση, τόσο ποιοτική όσο και εµπο-
ρική. Ωστόσο, η επιβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης 
έχει φέρει µεγάλη αναστάτωση στον κλάδο µας.

Το εµφιαλωµένο κρασί στην Ελλάδα έχει κατηγορηθεί για τις 
τιµές του. Παράλληλα, συχνά βλέπουµε προτροπές ειδικών να α-
ποφεύγει το κοινό το χύµα της ταβέρνας. Ποια είναι η γνώµη σας;
Είναι αλήθεια ότι το εµφιαλωµένο κρασί είχε κατηγορηθεί 
για τις τιµές του την περίοδο της υπερβολής, όµως αυτό τώρα 
έχει αρχίσει να αλλάζει. Κάθε µέρα που περνά, όλο και πε-
ρισσότερα σηµεία εστίασης τιµολογούν το κρασί σε αρκετά 
προσιτές τιµές. Σε αυτό βοήθησε και η οικονοµική κρίση, 
γιατί έστρεψε την κατανάλωση από τα άλλα, «σκληρά» αλκο-

ολούχα ποτά στο κρασί. Οι καταναλωτές άρχισαν να γίνονται 
πιο «ψαγµένοι», οι νέοι άρχισαν να καταναλώνουν κρασί 
στην έξοδό τους. Τώρα, όσον αφορά τη διάθεση χύµα κρα-
σιού στις ταβέρνες, άλλο χύµα και άλλο κρασί από επώνυµο 
ασκό, µην τα βάζουµε όλα σε ένα τσουβάλι. Είµαι αντίθετος 
στη διάθεση ανώνυµου χύµα κρασιού, διότι αυτό ενέχει κιν-
δύνους για την υγεία των καταναλωτών – άλλωστε υπάρχει 
και αγορανοµική διάταξη που επιβάλλει στους εστιάτορες 
και στις ταβέρνες την αναγραφή του παραγωγού στη λίστα 
όταν πωλείται κρασί από ασκό, επίσης όταν ένα οινοποιείο 
παράγει κρασί σε ασκό πρέπει να διαθέτει και άδεια εµφιά-
λωσης. Οπότε λέµε «ναι» στο επώνυµο ελληνικό κρασί.

Μιλήστε µας για τα κρασιά σας…
Σας ανέφερα παραπάνω τις ποικιλίες σταφυλιών που έ-
χουµε, έτσι επιλέξαµε να κάνουµε από αυτές κρασιά µε ιδι-
αίτερα χαρακτηριστικά που να αντιπροσωπεύουν τον ποικι-
λιακό χαρακτήρα και τον τόπο όπου τα παράγουµε. Έχουµε 
αυτή τη στιγµή 10 ετικέτες κρασιών και είναι το Μεθέα 
λευκό και ερυθρό, το Ίαµα λευκό, ροζέ και ερυθρό, τα µονο-
ποικιλιακά µας από Ασύρτικο, Βραδυανό και Syrah, καθώς 
και δύο επιδόρπιοι οίνοι.

Μελλοντικά σχέδια;
Πιστεύω πολύ στην ποικιλία Βραδυανό, την οινοποιούµε σε 
διάφορα στυλ κρασιών και στο µέλλον θα ήθελα να δω αυτή 
την προσπάθεια που κάνουµε όλοι στο οινοποιείο µας για 
την αναβίωση της συγκεκριµένης ποικιλίας να δικαιώνεται. 
Επίσης, στόχος είναι στο µέλλον να αυξήσουµε την εξαγω-
γική δραστηριότητα του οινοποιείου µας από 8%, που είναι 
σήµερα, στο 20% – ήδη εξάγουµε σε Γερµανία, Αγγλία και 
ΗΠΑ. Τέλος, θέλουµε να αναπτύξουµε το οινοτουριστικό 
τµήµα και να αξιοποιήσουµε όλες τις δυνατότητες επισκεψι-
µότητας που µας δίνει η προνοµιακή τοποθεσία στην οποία 
βρίσκεται το οινοποιείο µας.
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ES Vriniotis Winery
Κώστας Βρυνιώτης, oινοπαραγωγός

INFO
Το Οινοποιείο Βρυνιώτη είναι 
ανοιχτό για επισκέψεις όλες τις 
ηµέρες του έτους και η θέα που 
προσφέρει είναι συγκλονιστική. 
Η ξενάγηση ακολουθεί µια 
µοναδική διαδροµή µέσα στον 
αµπελώνα, στο παλαιό πατητήρι, 
στους χώρους του οινοποιείου, 
στην υπόγεια κάβα των ξύλινων 
βαρελιών και καταλήγει στον 
χώρο γευσιγνωσίας, όπου ο 
επισκέπτης µπορεί να δοκιµάσει 
και να προµηθευτεί τα κρασιά.
Ώρες λειτουργίας: 12:00-15:00 
και 18:00-21:00
Κρατήσεις και πληροφορίες: 
6944 694082, 22260 32429
www.vriniotiswinery.gr

Αξιολογήσεις κρασιών

Βραδυανό
Ποικιλία: Βραδυανό
Τύπος: Ερυθρό, Ξηρό
Αλκοόλ: 14,8%
Προτεινόµενη θερµοκρασία: 18°C

Ανοιχτό ρουµπινί µε κάποιες 
πορτοκαλί ανταύγειες. Μύτη 
µε αρώµατα κράνων, δαµά-
σκηνου, τριαντάφυλλου και 
µε πολύ διακριτικές νύξεις 
ξηρών καρπών. Στόµα πλού-
σιο, µε καλοδουλεµένες τα-
νίνες, µε έντονη την παρου-
σία της αλκοόλης (14,8%) και 
µακριά επίγευση που αφήνει 
µια πικάντικη αίσθηση. Ανα-
ζητά τον χρόνο του στο πο-
τήρι για να ξεδιπλώσει τις α-
ρετές του. Ταιριάζει µε κοκ-
κινιστά κρέατα, κυνήγι και 
παλαιωµένα αλλαντικά.

Ασύρτικο Sur Lies
Ποικιλία Ασύρτικο
Τύπος: Λευκό, Ξηρό
Αλκοόλ: 13%
Προτεινόµενη θερµοκρασία: 10-12°C

Λεµονοπράσινο χρώµα, µύτη 
µε ένταση που φέρνει στον νου 
βότανα και βούτυρο. Εσπερι-
δοειδή στο στόµα, νεύρο, µε-
ταλλικότητα που παραπέµπει 
σε ορυκτό αλάτι. Μακριά ε-
πίγευση. Ένα ανέµελο Ασύρ-
τικο, λιγότερο αυστηρό από τα 
νησιώτικα, που κερδίζει. Ται-
ριάζει µε θαλασσινά, όστρακα, 
ψάρι σχάρας και ζυµαρικά µε 
λευκές σάλτσες.

G
Ποικιλία: Βραδυανό
Τύπος: Γλυκό, Ερυθρό
Αλκοόλ: 17%
Προτεινόµενη θερµοκρασία: 6°C

Λαµπερό χρώµα του χαλκού. 
Σύνθετα αρώµατα, γλυκό τρι-
αντάφυλλο και περγαµόντο. 
Σώµα πληθωρικό, βουτυρέ-
νια υφή και µακριά επίγευση. 
Απολαύστε το µόνο του ή συ-
νοδεύστε παλαιωµένα έντονα 
τυριά.

www.freesunday.gr
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  ΙΩΑΝΝΑ ΜΟΥΡΤΑΡΑΚΟΥ

Κλασική αξία
Πάντα υπάρχει λόγος 
για να επισκεφθείτε τη Σαντορίνη.

Η Θηρασιά
Η Σαντορίνη οφείλει το όνοµά της στην εκκλησία Αγία Ειρήνη (στα αγγλικά Santa Irini, 
που µε παραφθορά οδήγησε στο ελληνικό Σαντορίνη). Η έκρηξη του ηφαιστείου της –
που κατατάσσεται ακόµη στα ενεργά– προκάλεσε τη γεωλογική ιδιοµορφία του νησιού, 
που είναι παγκοσµίως γνωστή και αντιληπτή, και την αποκόλλησή του από τη Θηρασιά, 
η οποία πλέον βρίσκεται ακριβώς απέναντί της και είναι προσβάσιµη µόνο µε ιδιωτικά 
σκάφη. Επισπευτείτε τη µε τα µηχανοκίνητα καταµαράν, για να δείτε από κοντά τα πρα-
σινοκίτρινα νερά της, απόχρωση που απέκτησαν από τη µεγάλη περιεκτικότητά τους σε 
θειάφι, ενώ γευµατίζετε εν πλω. Επιλέξτε το απογευµατινό δροµολόγιο, ώστε να χαρείτε 

Η θέα από την Καλντέρα µπορεί να πρωταγωνιστεί, όµως είναι µόνο ένας από 
τους λόγους για να απολαύσεις τη Σαντορίνη. Το νησί είναι έτσι σχεδια-
σµένο ώστε να κακοµαθαίνει τους επισκέπτες του. ∆ιεθνών προδιαγραφών 
κουζίνα, δεκάδες µπαρ για όλα τα γούστα, κοσµηµατοπωλεία, βιβλιοπω-

λεία, αµέτρητα µικρά τουριστικά µαγαζιά, διεθνείς οίκοι µόδας, σικάτα καφέ και παραδο-
σιακές ταβέρνες συνθέτουν ένα κοσµοπολίτικο σκηνικό για A-listers. Και όλα περιβάλ-
λονται από τη µοναδική ηφαιστειακή αύρα του νησιού, που θα αντιληφθείτε µε το που 
πατήσετε το πόδι σας σε αυτό.

Οίνος ο αγαπητός
Η Στρογγυλή ή αλλιώς Θήρα είναι το νοτιότερο νησί των Κυκλάδων και µε το δροσερό-
τερο κλίµα, γεγονός που εξασφαλίζει τις κατάλληλες συνθήκες για τη δηµιουργία µεγά-
λων οινοποιείων, τα οποία έχουν γίνει προορισµοί από µόνα τους. Το Vinsanto είναι το 
πιο γνωστό σαντορινιό, µε ιδιαίτερα γλυκιά γεύση και σκούρο µπρούντζινο χρώµα. Ο-
φείλει τη γεύση του στην έκθεσή του στον ήλιο, η οποία διαρκεί 10-15 µέρες. Κατόπιν 
µπαίνει σε δρύινα βαρέλια για περίπου 2 χρόνια [υπάρχουν, ωστόσο, διάφορες κλίµακες 
παλαίωσης που φτάνουν µέχρι και τα 12 χρόνια, ενώ ανήκει στην κατηγορία Ονοµασίας 
Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ)].

Όλα τα οινοποιεία παράγουν Vinsanto, µεταξύ άλλων ποικιλιών, ενώ τα περισσότερα 
από αυτά έχουν ξεκινήσει τεράστια προβολή και διαφήµιση στο εξωτερικό. Οι τιµές εξα-
γωγής είναι άκρως ανταγωνιστικές και οι συνολικές προσπάθειες των Ελλήνων παραγω-
γών αξιοσέβαστες και πολύ «επιθετικές». Μη φύγετε από το νησί εάν δεν έχετε επισκε-
φθεί τουλάχιστον τα οινοποιεία του Μπουτάρη και του Σιγάλα, τα πιο γνωστά δηλαδή, 
όπου µπορείτε να δοκιµάσετε όλα τα κρασιά. Επισκέψιµα οινοποιεία είναι τα παρακάτω:

KASTELI WINES
Βόθωνας
Τηλ.: +30 22860 32047

ΚΤΗΜΑ ΑΡΓΥΡΟΥ
Επισκοπή Γωνιά
Τηλ.: +30 22860 31489

ΚΤΗΜΑ ΣΙΓΑΛΑ
Μπαξέδες Οίας
Τηλ.: +30 22860 71644

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ 
ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
Μεγαλοχώρι
Τηλ.: +30 22860 81011

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ 
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΑΡΤΕΜΗ
Έξω Γωνιά
Τηλ.: +30 22860 33395

το µαγικό ηλιοβασίλεµα. Το δροµολόγιο συνήθως διαρκεί περίπου 5 ώρες και ξεκινάτε 
από τη Βλυχάδα. http://sailing-santorini.com/

Χωρίς photoshop
Μπορεί να ακούγεται extravaganza, ωστόσο στη Σαντορίνη συνηθίζεται η παρέα να έχει τον 
προσωπικό της φωτογράφο για µία µέρα. Επαγγελµατίες της εικόνας αναλαµβάνουν να σας 
ακολουθήσουν στη βόλτα σας και να αποτυπώσουν µε τον φακό τους τις στιγµές σας.

Η επιχείρηση «γάµος» στη Σαντορίνη έχει την τιµητική της και πελάτες απ’ όλο τον 
κόσµο. Τα πιο γνωστά κέντρα για την πραγµατοποίηση γάµων είναι το Le Ciel και το Santo 
Winery, όπου εσείς και οι καλεσµένοι σας θα αφεθείτε στην οργάνωση των ειδικών.

http://www.weddingssantorini.com/
http://sotiristsakanikas.com/photography-home/

Μείνετε
Santorini Secret (€€€€): Παραµένει µυστικό πώς το πρωινό τους είναι τόσο πλούσιο και 
φρέσκο όποιον µήνα και αν επιλέξετε να πάτε (ακόµη και Νοέµβριο), ενώ η θέα στην Οία 
είναι απαράµιλλη και άκρως σαγηνευτική. Οι υπηρεσίες πεντάστερες, όπως και το ξενοδοχείο.

Φαγητό
Candouni (€€): Στα µακρόστενα στενάκια της Οίας θα βρείτε ένα µικρό ολάνθιστο εστι-
ατόριο δύο Ελληνοαµερικανών αδερφών που θα σας γοητεύσει µε τις παραδοσιακές γεύ-
σεις του.

Selene (€€€): Βραβευµένο εστιατόριο. Εδώ µπορεί να µην υπάρχει πανοραµική θέα, 
όπως στα περισσότερα εστιατόρια του νησιού, αλλά οι γεύσεις θα σας ανταµείψουν. Ιδα-
νικό µέρος για να πάρετε µαθήµατα µαγειρικής, εάν έχετε όρεξη και διάθεση, από την ι-
διοκτήτριά του.

Αµµούδι (€€): Ψαροταβέρνα στο Αµµούδι. Η πρώτη που θα συναντήσετε όταν φτάσετε 
εδώ. Η περιοχή είναι απίστευτη. Βρίσκεται ακριβώς πίσω από την Οία και ακριβώς µπρο-
στά στη θάλασσα. Το φρέσκο ψάρι είναι δεδοµένο εδώ. Ζητήστε µαριναρισµένο χταπο-
δάκι παρέα µε ουζάκι και αφεθείτε στα χρώµατα του ουρανού κατά το ηλιοβασίλεµα.

∆ιασκεδάστε
Στο MoMix bar (€€) στην Οία, όπου θα βρείτε µοριακά κοκτέιλ (εφέ καπνού από ξηρό 
πάγο δίνουν και παίρνουν, ενώ µπιλάκια φρουτένιων γεύσεων σκάνε στο στόµα καθώς πί-
νετε το κοκτέιλ σας).
Συνεχίστε στο Catch (€€), επίσης στην Οία. Ονειρεµένα κοκτέιλ υπάρχουν κι εδώ, ενώ 
η µουσική, από lounge, όσο η νύχτα πλησιάζει, δυναµώνει ευχάριστα. Στα ατού ο φωτι-
σµός του.

Πώς θα φτάσετε
Με 8 ώρες υποµονή από τον Πειραιά µε πλοίο, ενώ το ταξίδι µε αεροπλάνο διαρκεί µόλις 
50 λεπτά από Αθήνα.



Στο ταξίδι τους στην Πορτογαλία τους περίμεναν τρεις παπαράτσι εξοπλι-
σμένοι με αποτελεσματικούς τηλεφακούς. Μέσα σε δύο ώρες ένας τέταρ-
τος εμφανίστηκε, διαπιστευμένος από το φωτογραφικό πρακτορείο κο-
σμικών Bestimage.

Το ταξίδι ήταν μία ιδιωτική απόδραση των Μακρόν, μία ημέρα μετά τα 
Χριστούγεννα του 2016, λίγο πριν από την προεδρική μάχη. Ωστόσο, έγινε πρωτοσέλιδο 
στο VSD με τον τίτλο «Εμανουέλ Μακρόν, ο εραστής της δύναμης». Στη φωτογραφία το 
ζευγάρι ανταλλάσσει ένα τρυφερό φιλί, ωστόσο δεν έχει την αισθητική ενός τυπικού ζευ-
γαριού αλλά ενός χολιγουντιανού δεσμού.

Δεν ήταν το πρώτο εξώφυλλο των Μακρόν με προσωπικές στιγμές τους. Για την ακρί-
βεια, τον τελευταίο χρόνο έχουν κερδίσει δεκαεπτά εξώφυλλα – δέκα στο VSD, τέσσερα 
στο «Paris Match», στο «Closer», στο «Ηere» και στο «Voici», όλα lifestyle περιοδικά που 
αγαπούν τα κουτσομπολιά, τις φήμες και τους ψιθύρους.

Και όμως, οι Μακρόν δεν είναι πιο φωτογενείς από τους αντιπάλους τους. Ούτε πιο 
όμορφοι. Και σίγουρα όχι και οι δυο πιο νέοι. Παρ’ όλα αυτά, στις φωτογραφίες που δη-
μοσιεύονται είναι λαμπεροί, ωραίοι και πάντα ερωτευμένοι.

Το μυστικό της λάμψης τους οφείλεται στο «συμβόλαιο αποκλειστικής ηθικής» που 
έχουν υπογράψει με το πρακτορείο Bestimage, που διευθύνει η Μισέλ Μαρσάν, η απο-
καλούμενη «βασίλισσα των Γάλλων παπαράτσι» και «Μάτα Χάρι των media». Οι φωτο-
γραφίες δεν είναι στημένες. Αλλά δεν είναι ούτε «κλεμμένες». Η Μισέλ Μαρσάν φροντί-
ζει οι φωτογραφίες του Εμανουέλ και της Μπριζίτ που θα δημοσιευτούν να είναι οι κα-
λύτερες.

Μην αυταπατάστε. Δεν είναι ένα εύκολο συμβόλαιο. Δεν υπάρχουν ρήτρες και αν ο 
Μακρόν εκλεγεί πράγματι Πρόεδρος της Γαλλίας, οι όροι του μάλλον θα αλλάξουν. Για 
παράδειγμα, το Bestimage ήταν το πρακτορείο που διέθεσε στον Τύπο τη φωτογραφία 
του Φρανσουά Ολάντ με το κράνος στο χέρι να βγαίνει από το σπίτι όπου συναντούσε 
κρυφά την ηθοποιό και ερωμένη του Ζιλί Γκαγιέ.

Ο Μακρόν, όμως, ακόμη δεν είναι Πρόεδρος και μπορεί να απολαμβάνει την εύνοια 
της Μαρσάν. Ο Σιλβέν Φορτ, εκπρόσωπος του ανεξάρτητου κόμματος του Εμανουέλ Μα-
κρόν «En Marche!», το αναγνωρίζει. «Υπάρχει ένα συμβόλαιο αποκλειστικής ηθικής» με 
το Bestimage, που επιτρέπει έναν έλεγχο των φωτογραφιών που δημοσιεύονται. Να κα-
λύπτουν δηλαδή κάποιους κανόνες αισθητικής».

Έτσι, ακόμα και οι φωτογραφίες του ζεύγους στις παραλίες της Μπιαρίτζ, που δύ-
σκολα κολακεύουν τους πολιτικούς, θυμίζουν κάτι από Χόλιγουντ.

Μήπως, όμως, το παρατράβηξαν; Πρόσφατα διαμαρτυρήθηκαν για δημοσιεύματα 
του Τύπου που τους παρουσιάζουν στα πρόθυρα διαζυγίου.

Έτσι είναι οι συμφωνίες με τον διάβολο. Επικίνδυνες, και ποτέ καθαρές. Μόλις το 
κοινό χορτάσει από λάμψη και οικογενειακή ευτυχία, για να διατηρηθεί το ενδιαφέρον 
του χρειάζονται δράμα, χωρισμοί και εντάσεις.
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λούν τους μικρούς τους φίλους σε εκδήλωση 
με αφορμή το νέο βιβλίο της Κατερίνας Ανω-

γιαννάκη «Χωρίς παπούτσια», το Σάββατο 6 Μαΐου 
στη 1 το μεσημέρι, στον παιδικό ΙΑΝΟ (Σταδίου 24, 
Αθήνα). Ο Σουζ Άνετα, διάσημος σχεδιαστής παπου-
τσιών, και η γυναίκα του Ντοφλ Παντ περιμένουν 
με λαχτάρα τη Σαγιόν, το πρώτο τους παιδί. Τι θα 
συμβεί όμως στη ζωή τους όταν συνειδητοποιήσουν 
ότι το πανέμορφο μωρό τους έχει στα πόδια του 
δυο μακρουλά, παχουλά και παράξενα δάχτυλα; Πώς 
θα βρεθούν παπούτσια που να χωράνε τα δάχτυλα 
της Σαγιόν; Και αν εκείνη θέλει να περπατάει συνέ-
χεια «χωρίς παπούτσια»; Η συγγραφέας Κατερίνα 
Ανωγιαννάκη περιμένει τους μικρούς της φίλους σε 
μια παρουσίαση-παράσταση με αφορμή το νέο της 
βιβλίο. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Κωνσταντίνα Κου-
τσαφτάκη και Μάριος Παραδείσης.

Η σειρά βιβλίων «Peppa Pig» (Πέππα το γουρου-
νάκι) από τις εκδόσεις Anubis ήδη μετρά πολ-
λές ανατυπώσεις. Με την Πέππα, τον μικρούλη 

αδελφό της Τζορτζ, την υπόλοιπη οικογένεια Γουρου-
νάκη και όλη τη χαριτωμένη παρέα της αγαπημένης 
ηρωίδας τα παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής 
ηλικίας μαθαίνουν παίζοντας. Τα νέα βιβλία της σειράς: 
«Peppa Pig: Εξερεύνηση στο δάσος» (η οικογένεια 
Γουρουνάκη πηγαίνει εκδρομή στο δάσος. Η Πέππα 
και ο Τζορτζ βρίσκουν πατημασιές και προσπαθούν 
να μαντέψουν από ποια ζωάκια είναι. Αλλά στο τέλος 
χάνουν τον δρόμο τους! Και τώρα; Πώς θα γυρίσουν 
πίσω;) και «Peppa Pig: Απίθανες εκπλήξεις» (η Πέππα 
και ο Τζορτζ έχουν ετοιμάσει φανταστικά παιχνίδια 
και μοναδικές ζωγραφιές για τους μικρούς τους φίλους 
και τους καλούν να παίξουν και να διασκεδάσουν μαζί 
τους).

Οι παπαράτσι 
στην υπηρεσία των Μακρόν
Ο καταπώς φαίνεται νέος Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ 
Μακρόν και η σύζυγός του Μπριζίτ οφείλουν ένα μέρος της 
δημοτικότητάς τους στο «συμβόλαιο ηθικής αποκλειστικότητας» 
με το πρακτορείο Bestimage, που διευθύνεται από τη Μισέλ 
Μαρσάν, τη Μάτα Χάρι των παπαράτσι.

  ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ
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Το χιούμορ 
είναι τρόπος 
να πλησιάσεις 
κάποια, και αν 
φας χυλόπιτα, 
να το ξεπεράσεις 
γρήγορα. 
Επίσης, είναι 
ένας καλός 
τρόπος να 
ξεπερνάς ή να 
κοροϊδεύεις τους 
φόβους.

INFO
Χριστόφορος 
Ζαραλίκος
Stand-Up Comedy @Kremlino
Καραΐσκου 119, Πειραιάς
Τηλ.: 210 4100010
Παρασκευές 5 & 12 Μαΐου
Ώρα προσέλευσης: 21:30
Ώρα έναρξης: 22:30
Γενική είσοδος: €8 με μπίρα 
ή κρασί
Φοιτητικό/ανέργων: €6

Χριστόφορος Ζαραλίκος

«Στη σκηνή 
δεν υπάρχει 
όριο»

  ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ

Μία από τις πιο επιτυχημένες stand-up comedy παραστάσεις της χρο-
νιάς, που γρήγορα έγινε σημείο αναφοράς στη βραδινή διασκέδαση 
της Αθήνας, έρχεται για δύο παραστάσεις, τις Παρασκευές 5 και 12 

Μαΐου, στο Kremlino του Πειραιά. Ο «όρθιος κωμικός» Χριστόφορος Ζαραλί-
κος μας εξηγεί γιατί στο stand-up δεν υπάρχει δύσκολο κοινό.

Είναι το stand-up η απάντηση σε καθετί comme il faut;
Για να σας απαντήσω κι εγώ στα γαλλικά, το stand-up είναι ο τρόπος να πεις ό,τι 
θέλεις για οποιονδήποτε σε οποιονδήποτε και το μόνο που θα μπορεί να κάνει 
αυτός θα είναι να σου πει «chapeau» (σου βγάζω το καπέλο)!

Σ’ εσάς ποια ανάγκη ικανοποιεί;
Μίλησα 7 μηνών. Είχα πολλά να πω. Έχω κι άλλα.

Στην Ελλάδα άργησε να αγαπηθεί ως τέχνη, ενώ, κατά τη γνώμη μου, ταιριά-
ζει απόλυτα στην ιδιοσυγκρασία του Έλληνα. Γιατί νομίζετε συνέβη;
Δεν συμφωνώ με αυτό που λέτε. Κάνω stand-up 20 χρόνια και με εξαίρεση τον 
πρώτο χρόνο πάντα είχα πολύ κοινό και αγάπη.

Από σκηνής έχετε τη δυνατότητα να σχολιάσετε άβολες αλήθειες με όποιον 
τρόπο επιθυμείτε, κάτι που σε παραδοσιακά μέσα (τηλεόραση, ραδιόφωνο) 
δεν είναι δυνατό. Υπάρχει όριο σε αυτό το σχόλιο;
Όχι. Στη σκηνή δεν υπάρχουν ούτε άβολες ούτε βολικές αλήθειες. Κανένα όριο.

Το κοινό διαμορφώνει την παράσταση;
Το κοινό συμμετέχει στην παράσταση και την απορρίπτει ή την αποθεώνει. 

Ιστορίες από το Μετς, Γιάννης 
Ν. Μπασκόζος, εκδ. Κέδρος
Δεκατέσσερα διηγήματα συνθέτουν μια ιστορία ενη-
λικίωσης στο Μετς, την ιστορική γειτονιά του Πα-
γκρατίου. Οι παρέες, τα ξενύχτια, τα συγκροτήματα 
της εποχής, οι πρώτες σινεφίλ ταινίες, τα φλερτ. Ο 
Σεφέρης στον Λέντζο, η συναυλία των Reflections 
στο Άλσος Παγκρατίου, η ταβέρνα του Μεγαρίτη, το 
μικρό καφενεδάκι μεταξύ των οδών Καλλιρρόης και 
Αρδηττού, ο Γκοντάρ στο Κόρονετ. Πεδία άσκησης 
νεανικής σπατάλης. Και μερικά διηγήματα σκόρπια, 
όπου ο ήρωας από το Μετς θα βρεθεί στο μεγάλο 
μπιλιαρδάδικο στην οδό Τζωρτζ, στον διαγωνισμό 
για το χειρότερο βιβλίο της χρονιάς ή με ποιητές 
ένα βράδυ στο Χαϊδάρι. Η ζωή πάει κι έρχεται, αλλά 
η πνοή της Μάρκου Μουσούρου, της Αρχιμήδους 
και της Ερατοσθένους παραμένει μεθυστική.

Μια μικρή διάσημη, Μάκης 
Τσίτας, εκδ. Ψυχογιός
Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ψυχογιός το νέο παι-
δικό βιβλίο του Μάκη Τσίτα «Μια μικρή διάσημη» με 
εικονογράφηση της Ελίζας Βαβούρη. Η Θεοδοσία ονει-
ρευόταν να γίνει διάσημη. Κι έγινε! Παίζει στην τηλεο-
πτική σειρά «Οδοντόβουρτσες στο ηλιοβασίλεμα». Την 
αναγνωρίζουν όλοι στον δρόμο, της ζητάνε αυτόγραφα, 
συμμαθητές και συμμαθήτριες τη θαυμάζουν, δίνει 
συνεντεύξεις. Όμως, από την άλλη, κουράζεται πολύ, τα 
γυρίσματα συχνά είναι βαρετά, δεν έχει καθόλου χρό-
νο για να παίζει με τις φίλες της και πρέπει πάντα να 
προσέχει τι λέει. Είναι ζωή αυτή για ένα μικρό κορίτσι; 
Και τι θα κάνει όταν της προτείνουν να γίνει πρωταγω-
νίστρια σε μια καινούργια τηλεοπτική σειρά; Το «Μια 
μικρή διάσημη» είναι ένα πρωτότυπο και επίκαιρο 
βιβλίο που απευθύνεται σε παιδιά από 5 ετών και πάνω.

Την παράσταση τη διαμορφώνει ο κωμικός.

Αν το κοινό αποδειχθεί «δύσκολο», τι όπλα έχει ένας stand-up comedian;
Δύσκολο κοινό δεν υπάρχει, υπάρχει κακή παράσταση. Όταν η παράσταση 
είναι καλή, το κοινό είναι υπέροχο.

Το σύγχρονο πολιτικό και ποδοσφαιρικό σκηνικό σάς δίνει άφθονο υλικό. 
Ποιοι είναι οι αγαπημένοι σας «ήρωες» στις παραστάσεις σας;
Όλοι οι πολιτικοί απατεώνες, και οι τωρινοί και οι προηγούμενοι, είναι αγα-
πημένοι μου ήρωες, μαζί και οι ψηφοφόροι τους. Αγαπημένοι μου ποδοσφαι-
ρικοί ήρωες, οι άμπαλοι.

Ποιος είναι ο αγαπημένος σας stand-up comedian;
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Μπομπ Χόσκινς στην ταινία του Ρόμπερτ Ζεμέκις «Ποιος παγίδεψε τον 
Ρότζερ Ράμπιτ;» ρωτάει την Τζέσικα Ράμπιτ «μα τι βρίσκεις σε αυτόν τον 
λαγό;». «Με κάνει να γελάω» απαντά. Μπορεί να μην είναι αληθινή γυ-
ναίκα, αλλά είναι η απόλυτη γυναίκα και είναι μια δημοφιλής απάντηση 
των γυναικών στο τι βρίσκουν ελκυστικό σε έναν άντρα. Το χιούμορ είναι 
όπλο φλερτ;
Μια φίλη μου, κάθε φορά που μπλέκει με γκόμενο που δεν την ικανοποιεί 
σεξουαλικά, αν τη ρωτήσεις «μωρή, είναι καλός;», σου λέει «έχει χιούμορ». 
Το χιούμορ είναι τρόπος να πλησιάσεις κάποια, και αν φας χυλόπιτα, να το ξε-
περάσεις γρήγορα. Επίσης, είναι ένας καλός τρόπος να ξεπερνάς ή να κοροϊ-
δεύεις τους φόβους.
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Επιβεβαίωσε τη μάχη με τον καρκίνο
Ο Αμερικανός ηθοποιός Βαλ Κίλμερ παραδέχτηκε ότι έδωσε μάχη με τον 
καρκίνο, αφού επανειλημμένως το είχε διαψεύσει. Ο 57χρονος ηθοποιός 
χρησιμοποίησε τη λέξη «καρκίνος» για να περιγράψει την ασθένειά του για 
πρώτη φορά στη διάρκεια συζήτησης με θαυμαστή του στο Reddit, σύμ-
φωνα με την εφημερίδα «Daily Mail». Ο φίλος του, Μάικλ Ντάγκλας, είχε 
δηλώσει πρόσφατα πως ο Κίλμερ έπασχε από καρκίνο του στόματος, όπως 
και ο ίδιος, αλλά εκείνος δεν είχε επιβεβαιώσει τη δήλωση. Ο ηθοποιός 
φαίνεται πως έχει ξεπεράσει το πρόβλημα υγείας, καθώς πρόσφατα εμφα-
νίστηκε στην ταινία «Song to Song» του Τέρενς Μάλικ.

Απαρνείται τον τίτλο «σιδηρά κυρία»
Πώς είναι τελικά να είσαι τόσο ισχυρός; Πόσο το απολαμβάνεις; Γιατί θέλεις 
να είσαι η «σιδηρά κυρία» των fashion shows; Σε πρόσφατη συνέντευξή της 
στο περιοδικό «Business of Fashion» η σκληρή Άννα Γουίντουρ, διευθύντρια 
της αμερικανικής «Vogue», ποζάρει για το εξώφυλλο, με φόντο την αμερικα-
νική σημαία, και λέει: «Δεν είμαι σκληρή. Δεν είμαι η σιδηρά κυρία. Απλώς 
αγαπώ τη δουλειά μου, αγαπώ τα πάντα σε αυτήν. Αγαπώ, επίσης, τις επι-
πλέον υποχρεώσεις που έχω ως καλλιτεχνική διευθύντρια και με συναρπάζει 
η δημοσιογραφία. Ειλικρινά, λοιπόν, χωρίς να φανεί πως το λέω επίτηδες, δεν 
σκέφτομαι τη δύναμη και τι εκείνη σου δίνει. Αλήθεια, δηλαδή, ποια είναι τα 
πραγματικά οφέλη τού να έχεις δύναμη; Ένα καλό τραπέζι σε ένα εστιατόριο;».

Τίτλοι τέλους;
Οι τελευταίες φήμες θέλουν τον Σταύρο Νιάρχο και την Τζέσικα Χαρτ να 
μην είναι πια μαζί, αν και οι ίδιοι δεν το επιβεβαιώνουν. Τα δημοσιεύματα 
του Τύπου, πάντως, σημειώνουν ότι το ζευγάρι έχει πάρα πολύ καιρό να 
πραγματοποιήσει κοινή εμφάνιση, ενώ το αγγελάκι της Victoria’s Secret 
εμφανίστηκε πρόσφατα χωρίς να φορά το δαχτυλίδι που της είχε δώσει ο 
Έλληνας γόνος. Μάλιστα, πρόσφατα ο φωτογραφικός φακός… τσάκωσε 
την Τζέσικα Χαρτ σε εστιατόριο στο Σόχο της Νέας Υόρκης με γοητευτικό 
άντρα, με τον οποίο έδειχνε να είναι πολύ κοντά…

Ο άτακτος Αλβέρτος του Μονακό
O πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό μπορεί να είναι εδώ και αρκετά χρόνια πα-
ντρεμένος με την πανέμορφη Νοτιοαφρικανή πρώην κολυμβήτρια Σαρλίν Ου-
ίτσκοκ, όμως φαίνεται πως δεν έχει αφήσει οριστικά πίσω του το έντονο ερω-
τικό παρελθόν του. Μια παράξενη ιστορία βλέπει το φως της δημοσιότητας, 
με δύο Μεξικανές δημοσιογράφους να καταγγέλλουν τον πρίγκιπα για σεξου-
αλική παρενόχληση σε ξενοδοχείο της Στοκχόλμης. Σύμφωνα με τις Ολιβιέ 
και Γιολάντα Αντράντε, μέσα στη νύχτα ένας μεθυσμένος άντρας χτύπησε την 
πόρτα του δωματίου τους και ζητούσε επίμονα να κάνει σεξ με την Ολιβιέ. «Το 
επιχείρημά του για το σεξ ήταν ότι τα παιδιά του θα έβγαιναν πολύ όμορφα» 
ανέφερε η Ολιβιέ. Οι δυο γυναίκες ειδοποίησαν τη ρεσεψιόν και η υπάλλη-
λος κάλεσε την αστυνομία, για να διαπιστωθεί πως ο μεθυσμένος άντρας ήταν 
ο Αλβέρτος. Ίσως γι’ αυτό τα μίντια έχουν χαρίσει στη Σαρλίν το παρατσούκλι 
«θλιμμένη πριγκίπισσα», εξαιτίας του πάντα μελαγχολικού της ύφους.

ΜΕΤ Gala
Κάθε πρώτη Δευτέρα του Μαΐου οι A-listers δίνουν το «παρών» σε ένα 
από τα μεγαλύτερα events, το Met Gala. Φέτος, με θέμα του τη νέα έκθεση 
του Costume Institute, «Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the 
In-Between» (η Rei είναι η πρώτη εν ζωή σχεδιάστρια της οποίας οι δη-
μιουργίες φιλοξενούνται στο Metropolitan Museum of Art, μετά τον Yves 
Saint Laurent το 1983) και οικοδέσποινα τη σιδηρά κυρία της «Vogue» 
Άννα Γουίντουρ, τα μεγαλύτερα ονόματα της μόδας και του καλλιτεχνικού, 
και όχι μόνο, στερεώματος συγκεντρώθηκαν στο Μητροπολιτικό Μουσείο 
της Νέας Υόρκης για να γιορτάσουν. Οι αφίξεις στο κόκκινο και πολυφωτο-
γραφημένο χαλί της χρονιάς ξεκίνησαν νωρίς το απόγευμα και ολοκληρώ-
θηκαν μετά από πολλές ώρες, με τις μεγάλες σταρ να καταφθάνουν τελευ-
ταίες. Ξεχώρισε για… διαφανείς λόγους η εμφάνιση της Κένταλ Τζένερ, με 
μια σέξι, ιδιαίτερα αποκαλυπτική δημιουργία του οίκου La Perla.

  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ



 

Νέο καινοτόμο προϊόν, το πρώτο πλήρες 100% φυτικό μίγμα Ω3 λι-
παρών από φρέσκο βιολογικό έλαιο λιναρόσπορου ψυχρής πίεσης 
και έλαιο από φρέσκα μικροάλγη υψηλής καθαρότητας. Τα Ω3 λιπα-
ρά οξέα θεωρούνται πλέον απαραίτητο καθημερινό συμπλήρωμα 
διατροφής για όλους αφού προσφέρουν σημαντικά οφέλη για την 
ομαλή λειτουργία και τη διατήρηση της καλής υγείας του οργανι-
σμού. Το A.Vogel Omega-3 complex® είναι το πρώτο και μοναδικό 
φυτικό μίγμα Ω3 λιπαρών οξέων που συνδυάζει όλες τις ευεργετι-
κές ιδιότητες τους, τις υψηλότερες προδιαγραφές καθαρότητας, την 
απορρόφηση και βιοδιαθεσιμότητα των δραστικών συστατικών με 
την απουσία ουσιών ζωικής προέλευσης.  
Διάθεση: HEALTHCODE, T: 2109408880

Συνδυάζει χυμό ιπποφαούς, φυτικά εκχυλίσματα βύνης, φυσικό μέλι, συμπυ-
κνωμένο χυμό χουρμάδων, εκχύλισμα γύρης, φύτρα σιταριού, ζύμη μαγιάς, 
καρπούς άγριας τριανταφυλλιάς, χυμό του τροπικού φρούτου durian, φυσική 
βιταμίνη Ε και συμπυκνωμένο χυμό πορτοκαλιού. Τα βιολογικά ενεργά συστα-
τικά του Vita Force® εφοδιάζουν τον οργανισμό με όλες τις απαραίτητες βιταμί-
νες, αμινοξέα, αντιοξειδωτικά, πρωτεΐνες, πλήθος μετάλλων και ιχνοστοιχείων, 
προσφέροντας ζωντάνια και ευεξία σε περιόδους σωματικής κόπωσης, άγχους, 
εξάντλησης, ατονίας, αδυναμίας, ανάρρωσης από ασθένειες, έντονης πνευματι-
κής προσπάθειας, εντατικής αθλητικής δραστηριότητας. Παρασκευάζεται απο-
κλειστικά από φυτικές βιοδραστικές ουσίες και είναι απαλλαγμένο από τεχνητά 
πρόσθετα, χρωστικές και χημικά συντηρητικά. Κατά τη διαδικασία της σύνθεσής 
του προστατεύονται τα πολύτιμα και ευαίσθητα βιολογικά συστατικά του. 
Διάθεση: HEALTHCODE, T:2109408880

A.Vogel Omega-3 complex®:  
Φυτική πηγή Ω3 λιπαρών οξέων.

Vita Force®: Πολυβιταμινούχο τονωτικό αποκατάστασης 
με μοναδική 100% φυσική σύνθεση σύμφωνα με τη συνταγή 
του διάσημου Ελβετού γιατρού A.Vogel, για γρήγορο 
ενεργειακό εφοδιασμό, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά.
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INFO
Η Χριστίνα Μαυρίδου 
είναι καθηγήτρια 
Φυσικής Αγωγής - 
personal trainer.
www.personaltrainerchristy.com
Facebook Page: 
Christy Μαυρίδου

To καλοκαίρι πλησιάζει µε γοργούς ρυθµούς και ψάχνετε 
τελευταία στιγµή για µια γρήγορη και εύκολη λύση για 
να έχετε καλοσχηµατισµένο κορµί στις παραλίες. Σί-
γουρα θα έχετε ακούσει πολλούς και διάφορους τρό-

πους γρήγορου και εύκολου αδυνατίσµατος µε διάφορα «µαγικά» 
µέσα, όπως φόρµες αδυνατίσµατος, ζώνες ή παντελόνι-σάουνα και 
άλλα τέτοια, τα οποία φυσικά δεν έχουν κανένα αποτέλεσµα και ο 
µόνος στόχος τους είναι το οικονοµικό κέρδος. Ας δούµε όµως ανα-
λυτικά αυτά τα «µαγικά» µέσα αδυνατίσµατος, τι κάνουν και αν µας 
ωφελούν τελικά σε κάτι.

1) ∆ιογκωµένα, συσφιγκτικά ή µη πορώδη ρούχα: Σίγουρα θα τα 
έχετε δει ως δώρο σε περιοδικά ή σε αθλητικά καταστήµατα, τάζο-
ντάς σας γρήγορο και εύκολο αδυνάτισµα χωρίς να κάνετε κάτι το ι-
διαίτερο έτσι ώστε να κουραστείτε. Τα εν λόγω ρούχα περιλαµβά-
νουν συσκευές διόγκωσης από καουτσούκ (ζώνες-σάουνα και πα-
ντελόνι-σάουνα) και εξαρτήµατα που είναι αεροστεγή από πλαστικό 
ή καουτσούκ. Τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν µπορεί να αποδειχθεί 
η µείωση της περιφέρειας του σώµατος που υποστηρίζουν. Αν κά-
ποιος κάνει γυµναστική φορώντας τέτοια ρούχα, τότε θα είναι ευερ-
γετική η άσκηση που κάνει και όχι τα ρούχα. Το λίπος δεν µπορεί 
να αποµακρυνθεί από τους πόρους και κανένα «µαγικό» ρούχο δεν 
µπορεί να το κάνει να λιώσει!

2) Ηλεκτρικός µυϊκός ερεθισµός: Οι ηλεκτρικοί νευροµυϊκοί ε-
ρεθιστές προκαλούν ακούσια σύσπαση του µυός. ∆εν αδυνατίζουν, 
αλλά µπορούν να χρησιµοποιηθούν για αποκατάσταση κάποιου 
τραυµατισµού, εφόσον φυσικά χρησιµοποιούνται από ειδικευµένο 
ιατρικό προσωπικό. Αυξάνουν επιλεκτικά τη δύναµη και την αντοχή 
του µυός και βοηθούν στην αποµάκρυνση του οιδήµατος. Μπορούν 
επίσης να βοηθήσουν στην πρόληψη της ατροφίας στους ακινητο-
ποιηµένους ασθενείς και µπορούν να µειώσουν τη σπαστικότητα και 
τις συγκάψεις. Τονίζουµε όµως ότι σε ένα υγιές άτοµο δεν έχει την 
ίδια αξία και αποτελεσµατικότητα µε την άσκηση. Έχει αποδειχθεί 
ότι ο ερεθισµός πολλαπλών οµάδων είναι αναποτελεσµατικός για τη 
µυϊκή ενδυνάµωση. Οι εν λόγω συσκευές µπορεί να καταστούν ε-
πικίνδυνες, αν δεν χρησιµοποιηθούν σωστά, και µπορεί να προκα-
λέσουν καρδιακή ανακοπή, καθώς και γαστρεντερικά, ορθοπεδικά, 
νεφρικά και άλλα προβλήµατα. Τέλος, µπορεί να επιδεινώσουν την 
επιληψία, τις κήλες και τους κιρσούς, γι’ αυτό απαγορεύεται να χρη-
σιµοποιούνται από άτοµα που δεν έχουν τις απαιτούµενες γνώσεις.

3) ∆ονούµενες ζώνες: Σίγουρα θα έχετε δει να διαφηµίζουν αυτές 
τις φαρδιές ζώνες από καµβά ή δέρµα, σχεδιασµένες για την κοι-
λιά, τους µηρούς και τους γλουτούς, οι οποίες κινούνται µπρος και 
πίσω κάνοντας τον χαλαρό ιστό να δονείται. ∆υστυχώς, θα σας απο-
γοητεύσω, καθώς δεν έχουν καµία ευεργετική επίδραση στην ευρω-
στία, δεν µπορούν να διασπάσουν το λίπος, ούτε να αλλάξουν το πε-
ρίγραµµα του σώµατος κάνοντάς µας να χάσουµε λίπος και πόντους 
τοπικά. Αντιθέτως, µπορούν να προκαλέσουν χαλάρωση στο δέρµα 
και πολύ πιθανόν βλάβες, εάν χρησιµοποιηθούν στην κοιλιακή χώρα 
(ιδιαίτερα κατά την εγκυµοσύνη, την έµµηνο ρύση κ.λπ.), ή ακόµη 
και να επιδεινώσουν κάποιο πρόβληµα που ήδη υπάρχει στη ράχη.

4) Τύλιγµα του σώµατος µε «µαγικά διαλύµατα»: Αυτή η «θερα-
πεία», όπως την αποκαλούν πολλά ινστιτούτα και κέντρα αδυνατί-
σµατος, είναι καθαρή απάτη. Υπόσχονται µόνιµη µείωση της πε-
ριφέρειας του σώµατος απλώς µε το τύλιγµα του σώµατος µε επι-
δέσµους εµποτισµένους µε το «µαγικό διάλυµα». Ποια είναι η 
πραγµατικότητα; Οι στενοί, σφιχτοί επίδεσµοι µπορούν να περιο-
ρίσουν προσωρινά το δέρµα και να ωθήσουν τα υγρά του σώµατος 
στο υπόλοιπο σώµα, αλλά το δέρµα ή το σώµα θα ανακτήσει το αρ-
χικό του µέγεθος µέσα σε λίγα λεπτά ή ώρες. Τι είναι όµως αυτό το 
«µαγικό διάλυµα» τελικά; Συνήθως είναι κάτι παρόµοιο µε τα κα-
θαρτικά άλατα, τα οποία µπορούν να κάνουν το νερό να αποµακρυν-
θεί από τον ιστό. Τονίζουµε, όµως, το νερό και όχι το λίπος, καθώς 
το λίπος δεν µπορεί να αποµακρυνθεί από τους πόρους του δέρµα-
τός µας! Τέλος, το τύλιγµα του σώµατος µπορεί να αποβεί επικίν-
δυνο για την υγεία του ατόµου, καθώς έχει αναφερθεί τουλάχιστον 
ένα µοιραίο περιστατικό.

Η παθητική 
γυµναστική 
δεν αδυνατίζει!
Αλήθειες και µύθοι

  ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ




