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POWEREDBY AUTO

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

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

Η 2Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ VW TIGUAN ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΗΚΕ  
ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ € 27.300 ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

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

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

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

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

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

POWEREDBY AUTO

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ ΤΟ ΝΕΟ SEAT IBIZA

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

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

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

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

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

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

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

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

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόµη.

Ο
ι Γάλλοι εδώ και δεκαετίες επιδεικνύουν –και µάλ-
λον σωστά– έναν ιδιότυπο αυτοκινητικό... σοβινι-
σµό, χρησιµοποιώντας αυτοκίνητα µόνο από εγχώ-
ριες µάρκες και έχοντας δηµιουργήσει µία µοναδι-
κή παράδοση. Το θέµα επανήλθε στην επικαιρότητα 
µε την ορκωµοσία του Μακρόν και την εµφάνισή 

του µέσα σε ένα DS 7 Crossback µε ειδικά διαµορφωµένη οροφή 
για να µπορεί να στέκεται όρθιος και να χαιρετά τα πλήθη.

Η παραφιλολογία για το τι θα χρησιµοποιούσε στη συγκεκριµέ-
νη περίσταση είχε πάρει µεγάλες διαστάσεις, µια και οι µνηστήρες 
–πάντα µεταξύ των Γάλλων κατασκευαστών– ήταν πολλοί, καθώς, 
πέρα από το πρεστίζ, οι ειδικοί υπολογίζουν ότι µια τέτοια εµφάνιση 
αξίζει όσο µία καµπάνια τουλάχιστον 10 εκατ. ευρώ.

Την DS, τη µάρκα πολυτελείας της Citroën, είχε προτιµήσει και 
ο προκάτοχος του Μακρόν, ο Ολάντ, ο οποίος είχε χρησιµοποιήσει 
µία DS5 µε µαλακή ανοιγόµενη οροφή. Κατά τη διάρκεια της θητεί-
ας του εκτός από το συγκεκριµένο αυτοκίνητο χρησιµοποιούσε και 
τις κλασικές C6 µε θωράκιση που διαθέτει το υπουργείο Εσωτερι-
κών της Γαλλίας, ενώ για τα… νυχτοπερπατήµατά του είχε «συλ-
ληφθεί» να προτιµά κάτι πιο ευέλικτο και διακριτικό, µία Vespa!

Πριν από αυτόν, ο Σαρκοζί έκανε αναµφίβολα την πιο φαντεζί 
εµφάνιση σε ορκωµοσία Γάλλου Προέδρου, µε ένα πρωτότυπο 

Landaulet. Επρόκειτο για το 607 Paladine των 5 µέτρων που είχε 
εµφανιστεί στην έκθεση της Γενεύης το 2000 και χάρη σε έναν ιδι-
αίτερα εντυπωσιακό µηχανισµό άνοιγε όλο το πίσω µέρος της ο-
ροφής του. Η πιο χαρακτηριστική γαλλική προεδρική λιµουζίνα 
παραµένει η DS Presidentielle, που έκανε την πρώτη της εµφάνι-
ση το 1964. Είχε µήκος 6,53 µέτρα και λόγω της θωράκισης ζύγιζε 
2,3 τόνους. Είναι αναµφίβολα το πιο χαρακτηριστικό γαλλικό προε-
δρικό αυτοκίνητο, αφού έχει συνδεθεί άρρηκτα µε την προεδρία 
του Ντε Γκολ, µε τον οποίο «έζησε» και µια απόπειρα εναντίον του 
– η DS κατάφερε να ξεφύγει (παρά τα 109 άλογα) ακόµα και µε το 
ένα λάστιχό της σκασµένο.

Οι Γάλλοι Πρόεδροι κατά καιρούς έχουν επιλέξει διάφορα µο-
ντέλα της εγχώριας αυτοκινητοβιοµηχανίας για τις µετακινήσεις 
τους, µεταξύ των οποίων τα Citroën C6, Renault Vel Satis και 
Peugeot 607. Τα αυτοκίνητα αυτά παρέχονται από τις ίδιες τις εται-
ρείες και µάλιστα είναι στη διακριτική ευχέρεια κάθε Προέδρου να 
επιλέξει το µοντέλο ανάλογα µε τις προτιµήσεις του.

Για παράδειγµα, ο Σαρκοζί ήταν λάτρης των Citroën, ενώ ο Σι-
ράκ προτιµούσε τη Renault (µάλιστα, περιστασιακά χρησιµοποιού-
σε και ένα µικρό προσωπικό Renault 5 που είχε) µαζί µε το προε-
δρικό Safrane. Ο Μποµπιντού ήταν φανατικός των Citroën και είχε 
στη διάθεσή του δύο από αυτές, µία CX και µία SM, ο Ντ’ Εστέν 

χρησιµοποιούσε τακτικά ένα Peugeot 604, o Μιτεράν ένα Renault 
25 V6 Bacarra. Μάλιστα, ο τελευταίος είχε φτάσει στην προεδρική 
ορκωµοσία οδηγώντας το δικό του Renault 5!

Για ιδιαίτερες περιστάσεις οι Πρόεδροι έχουν πρόσβαση σε 
δύο ειδικές ανοιχτές Citroën SM Presidentielle, οι οποίες είχαν 
φτιαχτεί επί προεδρίας Ζορζ Ποµπιντού από τον καροσερίστα 
Henri Chapron. Βασισµένα στις SM Opera, τα αυτοκίνητα αυτά εί-
ναι ακόµη σε επιχειρησιακή ετοιµότητα και χρησιµοποιούνται σε 
ειδικές περιπτώσεις, όπως παρελάσεις κ.λπ. Η ανοιχτή οροφή επι-
τρέπει στον Πρόεδρο να κάθεται στο πίσω κάθισµα και να χαιρετά 
από εκεί τα πλήθη.

Τα συγκεκριµένα οχήµατα έχουν τα στάνταρ µηχανικά µέρη 
των κανονικών εκδόσεων µε µόνη διαφοροποίηση µια πολύ κο-
ντή πρώτη σχέση, για να µπορούν να κινούνται µε χαµηλή ταχύτη-
τα στις παρελάσεις. Μια τέτοια Citroën είχε χρησιµοποιήσει ο Μιτε-
ράν στο άνοιγµα του τούνελ της Μάγχης το 1994, συνοδεύοντας τη 
Rolls-Royce Phantom VI της βασίλισσας Ελισάβετ.

Οι γαλλικές προεδρικές λιµουζίνες και η ιστορία τους
Ένα από τα βασικά ζητήµατα µετά από κάθε εκλογή Γάλλου Προέδρου είναι το αυτοκίνητο το οποίο θα επιλέ-
ξει για να κάνει την πρώτη του εµφάνιση, κατά τη διάρκεια της ορκωµοσίας.

Η Volvo Cars ανακοίνωσε ότι προχωρά σε στενή συνεργασία µε την 
Google για να αναπτύξει την επόµενη γενιά του βραβευµένου συ-
στήµατος ψυχαγωγίας και πληροφόρησης της σουηδικής µάρκας 

που θα εξοπλίζει όλα τα νέα µοντέλα Volvo µέσα στα επόµενα δύο χρό-
νια. Βασισµένο σε πλατφόρµα Android, το σύστηµα θα προσφέρει συνδε-
σιµότητα και πρόσβαση σε πλήρη σειρά εφαρµογών και υπηρεσιών. Η 
σύµπραξη των δύο εταιρειών υπόσχεται να φέρει την επανάσταση στον 

Συνεργασία Volvo µε Google για 
Android νέας γενιάς στο 
διασυνδεµένο αυτοκίνητο

τρόπο που οι πελάτες της Volvo έρχονται σε επαφή και αλληλοεπι-
δρούν µε τα αυτοκίνητα τους. Η µεγάλη λίστα δηµοφιλών Android ε-
φαρµογών -που έχουν αναπτυχθεί από την Google, τη Volvo ή ανε-
ξάρτητους προγραµµατιστές- θα προσφέρει υπηρεσίες διασύνδεσης 
και πρόγνωσης µέσα και γύρω από το αυτοκίνητο.

«Η συνεργασία µε την Google αντιπροσωπεύει για εµάς ένα ση-
µαντικό στρατηγικό βήµα. Η πλατφόρµα και οι υπηρεσίες της Google 
θα εµπλουτίσουν την εµπειρία του χρήστη, δίνοντας περισσότερες ε-
πιλογές προσωποποίησης, ενώ το Android θα προσφέρει αυξηµένη 
ευελιξία όσον αφορά τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης», δήλωσε 
ο Χένρικ Γκριν, Ανώτερος Αντιπρόεδρος Έρευνας και Εξέλιξης της 
Volvo Cars.
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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 
οδήγηση››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. Αξίζει; 

AUTO
IOYΛIOΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 8

AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 12
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ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

AUTO
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AUTO
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 9

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

• DS5
• Audi 
• Skoda 

AUTO

AUTO
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 11

La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

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

ΝΕΟ 
CITROEN C3

∆. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 34 ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ • ΤΗΛ 2106840698

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

Με τα δεδοµένα που δηµιουργεί η ψήφιση από 
τα κόµµατα που συµµετέχουν στην κυβέρνηση 
του νέου πακέτου µέτρων να προστίθενται στη 
συνάρτηση της πολιτικής ζωής του τόπου, δια-

µορφώνεται το πολιτικό σκηνικό στη χώρα.
Από την πλευρά της κυβέρνησης αποδείχθηκε το «µπετο-

νάρισµα» των 153 βουλευτών που τη στηρίζουν (έστω και µε κά-
ποιες «ρωγµές»), ενώ η αντιπολίτευση σχεδιάζει την ολοµέ-
τωπη αντεπίθεσή της, αµέσως µετά το κλείσιµο της –όποιας– 
συµφωνίας στο Eurogroup της ∆ευτέρας.

Έµφαση σε αντίµετρα-χρέος
Όσον αφορά την από τούδε στρατηγική που αναµένεται να α-
κολουθήσει η κυβέρνηση, λίγο-πολύ αυτή περιγράφηκε από 
τον ίδιο τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος µετέβη στη 
Βουλή την περασµένη Τετάρτη και είχε συνοµιλία µε τους κοι-
νοβουλευτικούς συντάκτες, αλλά και από τις οµιλίες των υπουρ-
γών και των βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ κατά τη συζήτηση 
στη Βουλή. Η στρατηγική αυτή κινείται βασικά πάνω σε τέσσε-
ρις άξονες:
α) Η κυβέρνηση για πρώτη φορά σε συµφωνία µε τους δανει-
στές πέρασε και µέτρα θετικού χαρακτήρα τα οποία θα εφαρµο-
στούν σε συνδυασµό µε τα µέτρα που φέρνουν νέες περικοπές 
σε συντάξεις και εισοδήµατα.
β) Τα µέτρα και αντίµετρα που πέρασαν από τη Βουλή πλέον 
δεν αφήνουν περιθώριο στους δανειστές να µη συζητήσουν για 
τα µεσοπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του δηµόσιου χρέους της 
χώρας, τα οποία θα µειώσουν το κόστος εξυπηρέτησής του και 
θα δίνουν µεγαλύτερη ευελιξία στην κυβέρνηση.
γ) Με το κλείσιµο της αξιολόγησης και τα µεσοπρόθεσµα µέτρα 
για το χρέος η Ελλάδα µπαίνει στο πρόγραµµα ποσοτικής χα-
λάρωσης της ΕΚΤ και οι τράπεζες αποκτούν επιπλέον ρευστό-
τητα, η οποία θα διοχετευτεί στην πραγµατική οικονοµία.
δ) Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση των µέτρων της συµ-
φωνίας είναι να καθοριστούν λεπτοµερειακά τα µεσοπρόθεσµα 
µέτρα για το χρέος. Σε αντίθετη περίπτωση, τα µέτρα δεν θα ε-
φαρµοστούν.

Ζητείται Eurogroup… 
συνολικής απόφασης
Ο Αλέξης Τσίπρας λίγο µετά το τέλος της κρίσιµης ψηφοφορίας 
επιχείρησε να συµπυκνώσει το µήνυµα της κυβέρνησης προς 
όλες τις κατευθύνσεις, δηλώνοντας ότι «η Ελλάδα έχει τηρήσει 
πλήρως τα συµφωνηθέντα. Τώρα η µπάλα είναι στο γήπεδο των 
δανειστών. Είναι η σειρά τους να τηρήσουν κι αυτοί τις δεσµεύ-

  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ, ΝΕΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

σεις τους στο ακέραιο, όπως κάναµε κι εµείς. Αναµένουµε και 
δικαιούµαστε από τη συνεδρίαση του Eurogroup της επόµενης 
∆ευτέρας µία απόφαση για τη ρύθµιση του ελληνικού δηµό-
σιου χρέους που θα είναι αντίστοιχη των θυσιών του ελληνι-
κού λαού».

Ο ίδιος κατά τη συζήτηση που είχε µε τους κοινοβουλευτι-
κούς συντάκτες είχε εκφράσει την αισιοδοξία του για την έκ-
βαση της συνεδρίασης του Eurogroup, λέγοντας χαρακτηρι-
στικά ότι «τα νέα για το χρέος είναι τόσο καλά, too good to be 
true, που µπορεί να αναγκαστώ να φορέσω και γραβάτα» και 
προσθέτοντας ότι η Γερµανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ 
τον διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κάποιο «ατύ-
χηµα» στη συνεδρίαση, υπό τη µορφή κάποιου νέου προσκόµ-
µατος που θα θέσει ο υπουργός Οικονοµικών της χώρας Βόλ-
φγκανγκ Σόιµπλε.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του αφηγήµατος για το «τέλος 
της επιτροπείας», ο κ. Τσίπρας προανήγγειλε και δοκιµαστική 
έξοδο της χώρας στις αγορές ακόµα και µέσα στο καλοκαίρι, 
προκειµένου να αρχίσει σταδιακά να δανείζεται από αυτές.

Ν∆: Τέταρτο µνηµόνιο 
µε µέτρα αλλά χωρίς χρήµατα
Όσον αφορά τη στρατηγική του κόµµατος της µείζονος αντιπο-
λίτευσης, αυτή µπορεί να συµπυκνωθεί στη φράση «η κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ψήφισε τέταρτο µνηµόνιο, χωρίς χρηµα-
τοδότηση, µε επαχθή µέτρα τα οποία θα εφαρµοστούν ούτως ή 
άλλως και αντίµετρα τα οποία θα εφαρµοστούν µόνο υπό προϋ-
ποθέσεις και µετά από την έγκριση των δανειστών».

Ο Αλέξης Τσίπρας λίγο µετά το τέλος 
της κρίσιµης ψηφοφορίας επιχείρησε να 
συµπυκνώσει το µήνυµα της κυβέρνησης 
προς όλες τις κατευθύνσεις, δηλώνοντας 
ότι «η Ελλάδα έχει τηρήσει πλήρως τα 
συµφωνηθέντα. Τώρα η µπάλα είναι στο 
γήπεδο των δανειστών».

∆εν είναι, άλλωστε, τυχαίο ότι ο πρόεδρος της Ν∆ Κυριά-
κος Μητσοτάκης στην αντιπαράθεσή του από το βήµα της Βου-
λής µε τον κ. Τσίπρα τόνισε χαρακτηριστικά προς τον πρωθυ-
πουργό ότι «αφιερώσατε την οµιλία σας στα αντίµετρα. Για το 
αφορολόγητο θα µας πείτε κάτι; Για τη µείωση των συντάξεων 
θα µας πείτε; Για την αύξηση των εισφορών;», ενώ, αποδοµώ-
ντας το επιχείρηµα περί λήξης της επιτροπείας, υπογράµµισε 
ότι «επεκτείνατε την επιτροπεία για τουλάχιστον άλλα τρία 
χρόνια µε το τέταρτο µνηµόνιο», προσθέτοντας ότι «αναλάβατε 
δεσµεύσεις που πηγαίνουν πέρα από την κοινοβουλευτική σας 
θητεία» και επισηµαίνοντας δηκτικά ότι «τα αντίµετρα είναι 
απλά το περιτύλιγµα των µέτρων», αφού, όπως εξήγησε, τα α-
ντίµετρα προϋποθέτουν αξιολόγηση από τους θεσµούς και κυ-
ρίως από το ∆ΝΤ. Μάλιστα, σε µια πολύ σκληρή αποστροφή της 
οµιλίας του, κάλεσε την κυβέρνηση «αν έχετε τη στοιχειώδη 
ευθύνη, ψηφίστε τα µέτρα και τα αντίµετρα και παραιτηθείτε. 
∆ώστε στους πολίτες τη δυνατότητα να επιλέξουν το ψέµα ή την 
αλήθεια».

Αντεπίθεση σε όλα τα µέτωπα
Σύµφωνα µε πληροφορίες από το κόµµα της αξιωµατικής αντι-
πολίτευσης, µετά την κρίσιµη ψηφοφορία στη Βουλή η τακτική 
της µπορεί να περιγραφεί ως «αντεπίθεση σε όλα τα µέτωπα». 
Ο κ. Μητσοτάκης και τα κορυφαία στελέχη της Ν∆ θα συνε-
χίσουν να ζητούν εκλογές «εδώ και τώρα» και, ταυτόχρονα, 
µε περιοδείες σε όλη τη χώρα και µε συναντήσεις µε φορείς 
και κοινωνικές οµάδες θα επιχειρήσουν να αποδοµήσουν το 
αφήγηµα της κυβέρνησης, τόσο σχετικά µε το τέλος της επι-
τροπείας όσο και σχετικά µε τα αντίµετρα. Στο ίδιο πλαίσιο, 
πάντως, λένε οι πληροφορίες, η Ν∆ θα επιδιώξει να «επικοι-
νωνήσει» τη δική της, θετική εναλλακτική πρόταση διακυβέρ-
νησης, µε στόχο οι πολίτες όχι µόνο να απορρίπτουν την πολι-
τική της κυβέρνησης αλλά να διάκεινται θετικά έναντι της πρό-
τασης της Ν∆.

Παράλληλα, στο στόχαστρο της Ν∆ θα βρεθεί κυρίως ο 
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος κατηγορήθηκε ήδη 
από τον κ. Μητσοτάκη ότι «τζάµπα µάγκας είναι αυτός που εν 
γνώσει του λέει ψέµατα για να κάνει ρεσάλτο στην εξουσία και 
µετά να λέει “είχα αυταπάτες”. Τζάµπα µάγκας είναι αυτός που 
αβάνταρε τα κινήµατα “∆εν πληρώνω” και τώρα έχει τρελάνει 
τον κόσµο στους φόρους. Τζάµπα µάγκας είναι αυτός που λέει 
ότι δίνει 13η σύνταξη και µετά στέλνει επιστολές στο εξωτερικό 
όπου λέει ότι δεν θα το ξανακάνει. Τζάµπα µάγκας είναι αυτός 
που εκλέγεται µε ενισχυµένη αναλογική και όταν βλέπει ότι 
χάνει ψηφίζει την απλή αναλογική».
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κόσµος

Το σκηνικό στην Ουάσινγκτον 
πλέον θεσµικά και διαδικα-
στικά παραπέµπει στο Γουό-
τεργκεϊτ που οδήγησε τον πα-
νίσχυρο και θριαµβευτικά επα-

νεκλεγέντα τον Νοέµβριο του 1972 Νίξον σε 
παραίτηση στις αρχές Αυγούστου του 1974.

Να παίξει µε τους κανόνες
Ο Τραµπ προεκλογικά και µετεκλογικά προ-
ειδοποιήθηκε απ’ όλους τους κύριους παίκτες 
του πολιτικού συστήµατος των ΗΠΑ ότι µπο-
ρεί µεν να απέσπασε το χρίσµα των Ρεπου-
µπλικάνων ως αλεξιπτωτιστής υφαρπάζοντας 
τη στήριξη της κοµµατικής βάσης και στην συ-
νέχεια να µπόρεσε να εκλεγεί Πρόεδρος, αλλά 
οφείλει να παίξει µε τους κανόνες ισορροπιών 
της αµερικανικής πολιτικής ζωής.

Το πεδίο το οποίο επελέγη για να οριοθε-
τηθεί και να εξηµερωθεί ο απρόβλεπτος σε όλα 
τα µέτωπα Τραµπ ήταν η αποδιδόµενη υπέρ 
του εµπλοκή του Κρεµλίνου στην εκλογή του, 
µια κατηγορία που στην πιο επιεική εκδοχή 
της τον εµφανίζει ως αφελή, ανεύθυνο και χει-
ραγωγούµενο και στη χειρότερη ως συνένοχο 
συνωµοσίας µε ξένη δύναµη και µάλιστα µε 
χώρα τα συµφέροντα της οποίας εκτιµάται από 
αµερικανικής πλευράς ότι βρίσκονται σε σύ-
γκρουση µε ζωτικά συµφέροντα των ΗΠΑ.

Από την είσοδό του στον Λευκό Οίκο µέχρι 
και σήµερα ο Τραµπ υποχώρησε, αναδιπλώ-
θηκε, θυσίασε στενούς συνεργάτες, µε κορυ-
φαίο παράδειγµα τον σύµβουλο Εθνικής Α-
σφάλειας Φλιν, και τέλος επιχείρησε να δώσει 
έµπρακτη πιστοποίηση αποστασιοποίησης 
από τον Πούτιν και το Κρεµλίνο µε τον βοµ-
βαρδισµό στρατιωτικής βάσης του καθεστώτος 
Άσαντ στη Συρία.

Τα παραπάνω ή δεν θεωρήθηκαν πει-
στικά και επαρκή δείγµατα συµβιβαστικών 
προθέσεων ή ούτως ή άλλως οι αντίπαλοι του 
Τραµπ κινούνται σε έναν προσχεδιασµένο 
οδικό χάρτη εξαναγκασµού του σε παραίτηση 
ή ακόµη και καθαίρεσής του από τη Γερουσία.

Οι τρεις κατηγορίες
Αθροιστικά έχουν διατυπωθεί τρεις βαριές κα-
τηγορίες κατά του Προέδρου των ΗΠΑ, ένα 
σκηνικό πολύ πιο βαρύ από την υπόθεση Γου-
ότεργκεϊτ που ήταν η διάρρηξη του προεκλογι-
κού επιτελείου των ∆ηµοκρατικών την άνοιξη 
του 1972 στο οµώνυµο κτιριακό συγκρότηµα 
στην Ουάσινγκτον και κυρίως η προσπάθεια 
συγκάλυψης που ακολούθησε.

Κατηγορία πρώτη, ότι η εκλογή Τραµπ 
είναι το αποτέλεσµα µιας επιχείρησης οργα-
νωµένης υπό την επίβλεψη του Κρεµλίνου από 
τις µυστικές υπηρεσίας της Ρωσίας µε κορυ-
φαία κίνηση την απαξίωση µέσω διαρροών της 
αντιπάλου του Χίλαρι Κλίντον, µε ή χωρίς τη 
συνενοχή του εκλογικού επιτελείου του.

Κατηγορία δεύτερη, η καταγεγραµµένη, 
απ’ ό,τι φαίνεται, παρέµβαση Τραµπ προς τον 
διευθυντή του FBI για να µην προχωρήσει έ-
ρευνα σε βάρος του Φλιν για να διαπιστω-
θούν επαφές του µε Ρώσους αξιωµατούχους 
µε στόχο τη στήριξη του Τραµπ. Πρόκειται για 
την πιο σοβαρή κατηγορία, αν θυµηθούµε ότι 
ο Νίξον ουδέποτε κατηγορήθηκε για άµεση ε-
µπλοκή ή γνώση και συνενοχή στη διάρρηξη 

 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΡΑΜΠ 
ΟΠΩΣ ΝΙΞΟΝ;

στο κτίριο Γουότεργκεϊτ αλλά για παρεµπό-
διση της έρευνας των αρχών στην εν λόγω υπό-
θεση. Με άλλα λόγια, ακόµη και αν δεν στοι-
χειοθετηθούν κατηγορίες για εµπλοκή της 
Μόσχας και ανάµειξη του Φλιν, από µόνη της η 
κατηγορία για παρεµπόδιση του έργου της ∆ι-
καιοσύνης αρκεί για να στοιχειοθετηθεί απαγ-
γελία κατηγορίας και παραποµπή σε δίκη ενώ-
πιον της Γερουσίας, µε ανοιχτό το ενδεχόµενο 
της καθαίρεσης.

Κατηγορία τρίτη, η διαρροή άκρως απόρρη-
των πληροφοριών για τα σχέδια του ISIS που 
είχαν παρασχεθεί στον Τραµπ από τις µυστι-
κές υπηρεσίες του Ισραήλ στη συνάντηση που 
είχε πρόσφατα στον Λευκό Οίκο ο Πρόεδρος 
των ΗΠΑ µε τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών 
Λαβρόφ.

Για την υπόθεση Φλιν διορίστηκε ειδικός 
ανακριτής, ενώ τις δύο άλλες υποθέσεις διε-
ρευνούν επιτροπές και υποεπιτροπές του Κο-
γκρέσου.

Μη αντιστρέψιµη πορεία
Όλα δείχνουν ότι η πορεία προς τη σύγκρουση 
είναι πλέον µη αντιστρέψιµη, καθώς και ότι 
πολύ δύσκολα ο Τραµπ θα αποφύγει την απαγ-
γελία κατηγορίας, µε ζητούµενο την τελική α-

πόφαση της Γερουσίας.
Να θυµίσουµε ότι ο Νίξον παραιτήθηκε 

µόλις έγινε γνωστό ότι η Επιτροπή ∆ικαιοσύ-
νης του Κογκρέσου αποφάσισε να εισηγηθεί 
στην Ολοµέλεια την απαγγελία κατηγορίας και 
ότι η τελευταία απαγγελία κατηγορίας και πα-
ραποµπή σε δίκη, µε κατηγορούµενο τον τότε 
Πρόεδρο Κλίντον, ήταν στα τέλη του 1998 η ο-
περετική υπόθεση Λεβίνσκι, µε κατάληξη α-
θωωτική κατά πλειοψηφία απόφαση.

Βραχυκύκλωµα
Ήδη η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ φαίνεται 
να βρίσκεται σε βραχυκύκλωµα, καθώς δεν υ-
πάρχει διεθνής κρίση ή εκκρεµότητα µείζο-
νος σηµασίας που να µην προϋποθέτει διαβού-
λευση Ουάσινγκτον-Μόσχας, µια διαδικασία 
διαχρονικά αποδεκτή και αυτονόητη, αλλά α-
παγορευτικού κόστους σήµερα.

Εξυπακούεται ότι όχι µόνο δεν µπορεί να 
υπάρξει η µέχρι τώρα κανονικότητα –οι συ-
ναντήσεις Τίλερσον-Λαβρόφ– αλλά επιπλέον 
έχει ακυρωθεί επί της ουσίας και η προγραµ-
µατισµένη συνάντηση κορυφής Τραµπ-Πούτιν 
στο περιθώριο της συνόδου της G-8 στο Αµ-
βούργο στις αρχές Ιουλίου.

Αυτή η κατάσταση πραγµάτων ενός Προ-

έδρου υπό απαγόρευση και υπό προθεσµία 
είναι µια ανωµαλία που δεν µπορεί να κρατή-
σει πολύ.

Είναι προφανές ότι ο αντιπρόεδρος Πενς 
χαίρει της εµπιστοσύνης του πολιτικού συστή-
µατος των ΗΠΑ και το ίδιο πρέπει να ισχύει 
και για τους υπουργούς Εξωτερικών και Άµυ-
νας Τίλερσον και Μάτις. Χωρίς αυτή την προ-
ϋπόθεση δύσκολα θα είχε πυροδοτηθεί η µε-
τωπική και µη αντιστρέψιµη επίθεση κατά του 
Τραµπ.

Και στο σηµείο αυτό υπάρχουν αναλογίες 
µε την υπόθεση Γουότεργκεϊτ: Για να κλιµα-
κωθεί η πίεση στον Νίξον προηγήθηκε ο ε-
ξαναγκασµός σε παραίτηση του τότε αντι-
προέδρου Σπίρο Άγκνιου, που βαρυνόταν µε 
υποθέσεις διαπλοκής και διαφθοράς, και η α-
ντικατάστασή του µε τον καθαρό και συστη-
µικό Τζέραλντ Φορντ.

Στο επίκεντρο οι σχέσεις  
µε τη Ρωσία
Τούτων λεχθέντων, δεν είναι ούτε τυχαίο ούτε 
συµπτωµατικό που οι σχέσεις µε τη Ρωσία 
είναι το αποκλειστικό πεδίο στο οποίο επι-
χειρείται η αποποµπή Τραµπ, ανεξάρτητα από 
το βάσιµο ή όχι της εµπλοκής του Κρεµλίνου 
στην προεδρική εκλογή του 2016.

Πριν από έναν χρόνο υψηλόβαθµα στε-
λέχη του Στέιτ Ντιπάρτµεντ είχαν υπογράψει 
µανιφέστο διαφωνίας µε τους Οµπάµα-Κέρι 
για τη συνεργασία των ΗΠΑ µε τη Ρωσία στη 
Συρία και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, ενώ 
τον Αύγουστο του 2016 η στρατιωτική ηγεσία 
των ΗΠΑ αρνήθηκε να υλοποιήσει τη συµφω-
νία επιχειρησιακού συντονισµού και κοινής 
διαχείρισης πληροφοριών στον πόλεµο κατά 
των τζιχαντιστών στη Συρία που είχαν υπογρά-
ψει στη Γενεύη οι υπουργοί Εξωτερικών Κέρι 
και Λαβρόφ.

Όλα δείχνουν ότι η πορεία 
προς τη σύγκρουση είναι πλέον 
µη αντιστρέψιµη, καθώς και 
ότι πολύ δύσκολα ο Τραµπ 
θα αποφύγει την απαγγελία 
κατηγορίας, µε ζητούµενο την 
τελική απόφαση της Γερουσίας.

∆εν είναι ούτε τυχαίο 
ούτε συµπτωµατικό που οι 
σχέσεις µε τη Ρωσία είναι το 
αποκλειστικό πεδίο στο οποίο 
επιχειρείται η αποποµπή 
Τραµπ, ανεξάρτητα από το 
βάσιµο ή όχι της εµπλοκής του 
Κρεµλίνου στην προεδρική 
εκλογή του 2016.
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«∆
εν  µιλάµε για success 
story» υπογραµµίζει ο 
γραµµατέας της Κ.Ε. του 
ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Ρήγας σχο-
λιάζοντας τη συµφωνία 
κυβέρνησης-δανειστών 

για το κλείσιµο της δεύτερης αξιολόγησης. Πά-
ντως, ο κ. Ρήγας µιλά για «ισορροπηµένο δηµο-
σιονοµικό πακέτο συµφωνίας», ενώ τονίζει ότι 
το νέο κοινωνικό και αναπτυξιακό µοντέλο είναι 
για τον ΣΥΡΙΖΑ βασική προτεραιότητα της επό-
µενης περιόδου.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να µου πείτε αν σας ι-
κανοποιεί το πακέτο µέτρων-αντίµετρων που 
ψηφίστηκε από τη Βουλή ώστε να κλείσει η 
δεύτερη αξιολόγηση του προγράµµατος και 
πώς αποτυπώνεται στη συµφωνία αυτή το 
«µηδενικό δηµοσιονοµικό ισοζύγιο».
Σε αντίθεση µε το success story της Ν∆ του κ. Σα-
µαρά, στον ΣΥΡΙΖΑ δεν πανηγυρίσαµε και δεν θα 
πανηγυρίσουµε ποτέ για την ολοκλήρωση µιας 
δύσκολης αξιολόγησης. Έχουµε επιλέξει να µεί-
νουµε προσηλωµένοι στο να βγάλουµε τη χώρα 
από τα µνηµόνια και την επιτροπεία, να αντιµε-
τωπίσουµε µε θεσµικά µέσα τις αιτίες της δια-
φθοράς και της διαπλοκής και να αλλάξουµε το 
παραγωγικό µοντέλο της χώρας και τη λειτουρ-
γία του κράτους.
Λαµβάνοντας υπόψη τους συσχετισµούς, φτά-
σαµε σε ένα ισορροπηµένο δηµοσιονοµικό πα-
κέτο συµφωνίας, που ανοίγει τον δρόµο για την 
είσοδο της χώρας στο πρόγραµµα ποσοτικής χα-
λάρωσης. Η λύση για το χρέος –ώστε αυτό να 
είναι βιώσιµο– χρειάζεται για να βγούµε στις α-
γορές. Θα πάψει έτσι το χρέος να χρησιµοποιεί-
ται ως µόνιµη πίεση και κατ’ επέκταση η επιτρο-
πεία ως καθεστώς. Τα θετικά κοινωνικά µέτρα 
εξισορροπούν τις κοινωνικές συνέπειες των δύ-
σκολων σηµείων της συµφωνίας και αντισταθµί-
ζουν το δηµοσιονοµικό τους κόστος.

Με το κλείσιµο της αξιολόγησης να βρίσκε-
ται προ των πυλών, τι περιµένετε από το 
Eurogroup της 22ας Μαΐου;
Αποτελεί κοινή αντίληψη σε διεθνές επίπεδο ότι η 
ελληνική κυβέρνηση και η χώρα συνολικά έχουν 
εκπληρώσει και µε το παραπάνω τις υποχρεώ-
σεις τους που απέρρεαν από τη συµφωνία µε τους 
Ευρωπαίους εταίρους µας. Το βασικό ζήτηµα για 
εµάς πλέον είναι η ρύθµιση του ελληνικού χρέ-
ους µε τέτοιον τρόπο που να επιτρέπει την ένταξη 
της χώρας στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης 
και να ανοίγει την πόρτα στην έξοδο της ελληνικής 
οικονοµίας στις αγορές. Αν όλα αυτά τα είχαν δι-
εκδικήσει οι προηγούµενες κυβερνήσεις, η έξο-
δος από τα µνηµόνια θα ήταν πιο εύκολη και οι 
κοινωνικές συνέπειες λιγότερες. Αποδεικνύεται 
όµως και από τη σηµερινή στάση της Ν∆ και του 
ΠΑΣΟΚ ότι είναι πλήρως ενσωµατωµένοι στην α-
κραία νεοφιλελεύθερη στρατηγική και µέρος του 
συστήµατος της διαφθοράς και της διαπλοκής.

Θεωρείτε ότι, µε βάση τα τελικά αποτελέσµατα, 
η µακρά περίοδος της διαπραγµάτευσης µε 
τους δανειστές άξιζε τον κόπο;
Για να κρίνουµε κάτι τέτοιο θα πρέπει να συγκρί-
νουµε τις αρχικές θέσεις κάθε πλευράς µε την τε-
λική συµφωνία. Οι αρχικές απαιτήσεις του ∆ΝΤ στη 
δεύτερη αξιολόγηση περιλάµβαναν µέτρα ύψους 

Το βασικό ζήτηµα για εµάς 
πλέον είναι η ρύθµιση του 
ελληνικού χρέους µε τέτοιον 
τρόπο που να επιτρέπει την 
ένταξη της χώρας στο πρόγραµµα 
ποσοτικής χαλάρωσης και να 
ανοίγει την πόρτα στην έξοδο 
της ελληνικής οικονοµίας στις 
αγορές.

 ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Πάνος Ρήγας, γραµµατέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ

4,5 δισ. ευρώ, χωρίς καµία προφανώς πρόβλεψη 
για αντίστοιχα µέτρα ελάφρυνσης. Μέσα από την 
πολύµηνη µάχη που έδωσε η διαπραγµατευ-
τική οµάδα της ελληνικής κυβέρνησης καταφέ-
ραµε τελικά να καταλήξουµε σε µια συµφωνία 
µε µηδενικό δηµοσιονοµικό ισοζύγιο, ενώ ταυ-
τόχρονα κερδίσαµε τη µάχη στα εργασιακά. Παρ’ 
ότι η ολοκλήρωση της διαπραγµάτευσης καθυ-
στέρησε λόγω των παράλογων απαιτήσεων του 
∆ΝΤ, θεωρώ ειλικρινά ότι το αποτέλεσµα είναι το 
καλύτερο δυνατό.

Από δω και πέρα, ποιες θεωρείτε ότι θα πρέ-
πει να είναι οι άµεσες προτεραιότητες της κυ-
βέρνησης;
Η κυβέρνηση υλοποιεί, παρά τους περιορισµούς, 
ένα ευρύ πρόγραµµα αλλαγών και µεταρρυθµί-
σεων µε θετικό πρόσηµο. Η καθιέρωση του κοι-
νωνικού εισοδήµατος αλληλεγγύης και η ελεύ-
θερη πρόσβαση στο σύστηµα υγείας των ανασφά-
λιστων πολιτών συµβάλλουν στην καταπολέµηση 

γηµα. Η αξιολόγηση είναι ταυτόχρονα ένας έλεγ-
χος της πορείας ως τώρα, αλλά και επικαιρο-
ποίηση των επόµενων στόχων. Στα πλαίσια των 
αξιολογήσεων προγραµµατίζονται και οι επόµε-
νες εκταµιεύσεις, οι οποίες είναι τµήµα της χρη-
µατοδότησης που συµφωνήθηκε το καλοκαίρι 
του 2015. Ο σχεδιασµός χρηµατοδότησης για το 
2019 και το 2020 είναι απαραίτητος, γιατί η χώρα 
θα χρηµατοδοτείται από τις αγορές, αφού το υφι-
στάµενο πρόγραµµα λήγει το 2018. Η συµφωνία 
στην οποία καταλήξαµε είναι µια συµφωνία µε µη-
δενικό δηµοσιονοµικό ισοζύγιο. Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι, ενώ τον τελευταίο καιρό ο κ. Μητσοτά-
κης είναι λαλίστατος για µια σειρά θεµάτων, από 
τη Βενεζουέλα µέχρι το ποδόσφαιρο, ταυτόχρονα 
υπάρχει µια περίεργη αφωνία από ολόκληρη τη 
Ν∆ για ένα τόσο κρίσιµο και επίκαιρο ζήτηµα όπως 
αυτό της ρύθµισης του χρέους.

Όλες οι δηµοσκοπήσεις δίνουν µεγάλο προβά-
δισµα της Ν∆ επί του ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύετε ότι η 
εικόνα αυτή είναι αναστρέψιµη και, αν ναι, πώς;
Πέρα από τις ενδεικτικές τάσεις της εκάστοτε συ-
γκυρίας των δηµοσκοπήσεων, πιστεύω ότι η συ-
ντριπτική πλειοψηφία του κόσµου ξέρει και ανα-
γνωρίζει ποια συµφέροντα εξυπηρετεί το κάθε 
κόµµα µέσα στο πολιτικό µας σύστηµα. Ο ΣΥΡΙΖΑ 
έχει σφυρηλατήσει µε επιµονή τα τελευταία χρόνια 
ισχυρές σχέσεις µε τα τµήµατα εκείνα της κοινω-
νίας που πλήττονται από τις πολιτικές της λιτότητας 
και τη µέγγενη της επιτροπείας. Η κοινωνία γνω-
ρίζει πολύ καλά ότι η συντριπτική ευθύνη για την 
κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα ανήκει 
στη Ν∆ και στο ΠΑΣΟΚ. Γνωρίζει πολύ καλά ότι 
δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που κατέστρεψε την ελληνική 
οικονοµία, που διέλυσε τη χώρα µε ένα φαύλο 
πελατειακό σύστηµα και µε τη στήριξη µιας δια-
πλεκόµενης, κρατικοδίαιτης επιχειρηµατικότητας. 
Πέρα από τις διαφορές στην πρόθεση ψήφου, όλες 
οι δηµοσκοπήσεις δείχνουν ότι ένα µεγάλο τµήµα 
των πολιτών τηρεί στάση αναµονής και περιµένει 
να κάνει απολογισµό όταν η προσπάθεια του ΣΥ-
ΡΙΖΑ θα έχει ολοκληρωθεί. Είµαι, λοιπόν, βαθιά 
πεπεισµένος ότι µέχρι τότε είναι στο χέρι µας να 
κλείσουµε τις όποιες ρωγµές έχουν ανοίξει στη 
σχέση µας µε την κοινωνία από την περίοδο δι-
ακυβέρνησής µας.

«Η αξιωµατική αντιπολίτευση 
αδυνατεί να εκφέρει οποιοδήποτε 

πειστικό αφήγηµα»

των ανισοτήτων. Ο εκσυγχρονισµός της δικαιοσύ-
νης και της διοίκησης, η δηµιουργία αποτελεσµα-
τικών µηχανισµών καταπολέµησης της διαφθο-
ράς, της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής, 
η συγκρότηση του περιουσιολογίου, είναι αλλα-
γές που πρέπει να ολοκληρωθούν. Το νέο κοινω-
νικό και αναπτυξιακό µοντέλο είναι για τον ΣΥΡΙΖΑ 
βασική προτεραιότητα της επόµενης περιόδου.

Η Ν∆ εξαπολύει δριµεία επίθεση χαρακτηρί-
ζοντας τα νέα µέτρα «τέταρτο µνηµόνιο» και 
εµµένει στη θέση της για άµεση αλλαγή κυ-
βέρνησης. Τι απαντάτε;
Ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε, έναν µήνα µετά την α-
νάδειξή του σε πρόεδρο της Ν∆, να ζητήσει εκλο-
γές. Από τότε έχει περάσει ένας και πλέον χρό-
νος, η χώρα έχει κλείσει δύο δύσκολες αξιολο-
γήσεις, η ελληνική οικονοµία έχει αντέξει κόντρα 
στις Κασσάνδρες και η αξιωµατική αντιπολίτευση 
συνεχίζει να ψελλίζει το ίδιο κούφιο αίτηµα, αδυ-
νατώντας να εκφέρει οποιοδήποτε πειστικό αφή-
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ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Ο ελληνικός λαός βρίσκεται στη φάση που καταβάλλει 
εξαιρετικά υψηλά πολιτικά «δίδακτρα» για να απο-
κτήσει την αναγκαία πολιτική σοφία. Αυτοί που έδω-
σαν µε την ψήφο τους την εξουσία στον κ. Τσίπρα και 

τους συνεργάτες του και δεν συµµετέχουν στο µεγάλο κύκλωµα 
της νοµής της εξουσίας διαπιστώνουν τώρα ότι θα πληρώσουν α-
κριβά την εµπιστοσύνη που τους έδειξαν.

Πόσο κοστίζει
∆εν είναι εύκολο να προσδιορίσουµε το κόστος του κυβερνητικού 
πειράµατος του κ. Τσίπρα και των συνεργατών του, γιατί βρίσκεται 
σε πλήρη εξέλιξη. Το πιθανότερο σενάριο είναι ότι δεν θα έχουµε 
βουλευτικές εκλογές πριν από το φθινόπωρο του 2018, εποµένως 
το συνολικό κόστος της κυβερνητικής περιόδου ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 
θα προσδιοριστεί και µέσα από τα µέτρα που θα έχουν εφαρµο-
στεί µέχρι τότε, τις αποφάσεις που θα έχουν παρθεί και τις δε-
σµεύσεις που θα έχουν αναληφθεί.

Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας 
(ESM) κ. Ρέγκλινγκ είχε υπολογίσει παλαιότερα σε 80-90 δισ. 
ευρώ την επιβάρυνση της ελληνικής οικονοµίας και του ελληνι-
κού ∆ηµοσίου από τη ριζοσπαστική πολιτική που ακολούθησε το 
δίδυµο Τσίπρα-Βαρουφάκη το πρώτο εξάµηνο του 2015. Ο πρώην 
πρωθυπουργός κ. Σαµαράς υπολόγισε πρόσφατα τη διαφορά του 
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) το 2018 µε τη διαφορά 
του υψηλότερου ΑΕΠ που προέβλεπαν το 2014 οι ευρωπαϊκοί θε-
σµοί για το 2018 και κατέληξε ότι κάθε οικογένεια χάνει γύρω στα 
7.000 ευρώ.

Το 2015 και το 2016 η ελληνική οικονοµία επρόκειτο να α-
ναπτυχθεί µε ετήσιο ρυθµό που θα ξεπερνούσε το 2,5% αλλά 
τελικά επέστρεψε στην ύφεση µε τη βοήθεια της ψήφου του 
ελληνικού λαού και των επιλογών της κυβέρνησης Τσίπρα. 
Το τελευταίο τρίµηνο του 2016, όπως και το πρώτο τρί-
µηνο του 2017, η οικονοµία παρέµεινε σε ύφεση εξαι-
τίας της µεγάλης καθυστέρησης, της τάξης των 15 µηνών, 
στην ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του τρί-
του προγράµµατος-µνηµονίου. Για το 2017 η Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή και η ελληνική κυβέρνηση «ψαλίδισαν» 
τις προβλέψεις τους για την οικονοµική ανάπτυξη από 
2,5%-2,7% του ΑΕΠ σε 1,8%-2% του ΑΕΠ, λαµβάνοντας 
υπόψη τους τις συνέπειες από τη µεγάλη καθυστέρηση 
στο κλείσιµο της δεύτερης αξιολόγησης.

Τα µέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και ενέκρινε 
η κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή επιβάλλουν πρόσθε-
τες θυσίες ύψους 2% του ΑΕΠ και προεκτείνουν τα µνηµονιακά 
µέτρα για µία ακόµη διετία, το 2019 και το 2020, χωρίς όµως να υ-
πάρχει η ανάλογη µνηµονιακή χρηµατοδότηση µε πολύ χαµηλό 
κόστος δανεισµού για το ελληνικό ∆ηµόσιο.

Το ύψος του λογαριασµού που συνδέεται µε τη διακυβέρνηση 
της χώρας από τον κ. Τσίπρα και τους συνεργάτες του έχει εκπλή-
ξει δυσάρεστα τους περισσότερους ανιδιοτελείς ψηφοφόρους του 
ΣΥΡΙΖΑ, γι’ αυτό κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από αυτούς, µε 
αποτέλεσµα να υποχωρούν τα δηµοσκοπικά ποσοστά τους.

Πολιτική προσαρµογής
Ουσιαστικά η κυβέρνηση Τσίπρα εφαρµόζει µια οικονοµική πο-
λιτική αναγκαστικής προσαρµογής µε πιο βίαιο τρόπο απ’ ό,τι οι 
προηγούµενες µνηµονιακές κυβερνήσεις. Ανεβάζει µάλιστα το 
οικονοµικό και κοινωνικό κόστος αυτής της πολιτικής, γιατί τη 
συνδυάζει µε πολιτικούς ελιγµούς και πολιτικές πρακτικές που ε-
ντάσσονται στη στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ.

Η φορολογία της κατανάλωσης, ακόµη και των τροφίµων, 
έγινε πολύ πιο σκληρή, µε αποτέλεσµα να αντιµετωπίζουν τερά-
στια προβλήµατα οι πιο φτωχοί συµπολίτες µας. Η φορολογία των 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελµατιών 
έγινε αυστηρότερη, δηµιουργώντας νέα οικονοµικά κίνητρα για 
την ανάπτυξη της παραοικονοµίας. Οι συντάξεις, το εφάπαξ και 
διάφορες παροχές µειώθηκαν, ενώ έχει προετοιµαστεί ένας δύ-
σκολος συνδυασµός µείωσης των παλαιών κύριων συντάξεων και 
επιβολής φορολογίας ακόµη και στα εξαιρετικά χαµηλά εισοδή-
µατα µέσω της µείωσης του αφορολόγητου ορίου. Η σκληρότερη 

ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ 
ΠΟΛΙΤΙΚΑ «∆Ι∆ΑΚΤΡΑ» 
ΕΝΩ ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

∆εν µπορεί να προβλεφθεί  
µε ακρίβεια η συνέχεια.

λιτότητα και η παράταση της µνηµονιακής περιόδου µε το τρίτο 
πρόγραµµα-µνηµόνιο και ένα άτυπο τέταρτο µνηµόνιο µπορούν 
να θεωρηθούν «δίδακτρα», µε την καταβολή των οποίων θα απο-
κτήσουµε τις αναγκαίες γνώσεις και θα οδηγηθούµε στην πολι-
τική ωριµότητα.

Αποδεικνύεται ότι αυτά που υποστήριζε ο ΣΥΡΙΖΑ και στή-
ριξαν µε την επιλογή τους πολλοί ανιδιοτελείς ψηφοφόροι δεν 
έχουν καµία σχέση µε την πραγµατικότητα. Πρέπει επίσης να ση-
µειωθεί ότι και άλλες κυβερνητικές επιλογές, όπως είναι η µε-
ρική ιδιωτικοποίηση της ∆ΕΗ, η απελευθέρωση της αγοράς η-
λεκτρικής ενέργειας σε όφελος µεγάλων συµφερόντων και οι µε-
γάλης κλίµακας ιδιωτικοποιήσεις σε βάθος χρόνου, έρχονται σε 
πλήρη αντίθεση µε όσα υποστήριζε κατά το παρελθόν ο ΣΥΡΙΖΑ, 
ο οποίος χαρακτήριζε πολύ µικρότερης κλίµακας σχετικές πρωτο-
βουλίες των προηγούµενων κυβερνήσεων «ξεπούληµα» και «υπο-
ταγή στα ξένα αφεντικά».

Το πρόβληµα είναι ότι ο εξαιρετικά µεγάλος οικονοµικός και 
κοινωνικός λογαριασµός δεν οδηγεί απαραίτητα, σε συνδυασµό 
µε τη δραµατική αποµυθοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ, στην αναγκαία 
πολιτική ωρίµανση και στη δροµολόγηση θετικών εξελίξεων. Υ-
πάρχει, λοιπόν, κίνδυνος να πληρώσουµε τα «δίδακτρα» µιας τε-
ράστιας πολιτικής απάτης και να βρεθούµε στη συνέχεια σε εξαι-
ρετικά δύσκολη θέση.

Πτώση ποιότητας
Αυτό οφείλεται στη µεγάλη πτώση ποιότητας που παρατηρείται 
στον δηµόσιο βίο εξαιτίας του τρόπου µε τον οποίο προωθεί τη 

συγκεκριµένη οικονοµική πολιτική η κυβέρνηση, αλλά και των 
κινήσεων που κάνουν τα στελέχη της σε µια προσπάθεια να α-

ποτρέψουν την παραπέρα δηµοσκοπική και πολιτική απο-
δυνάµωση του ΣΥΡΙΖΑ και των πολιτικών του συµµάχων.

Με το πέρασµα του χρόνου ενισχύονται, µε ευθύνη 
της κυβέρνησης και του ευρύτερου συστήµατος εξουσίας, 
τα βαλκανικά χαρακτηριστικά του ελληνικού δηµόσιου 
βίου. Αναδεικνύονται πίσω από την ευρωπαϊκή βιτρίνα 
που στήσαµε τις τελευταίες δεκαετίες, χωρίς να επιτύ-
χουµε την αναγκαία προσαρµογή και τον εκσυγχρονι-
σµό, εξαιρετικά αρνητικές συµπεριφορές και επιλογές. 
Παρατηρούµε κυβερνητικά στελέχη να έχουν µετατρέ-

ψει τον χουλιγκανισµό τους σε πολιτικό «επιχείρηµα». 
Μοιάζουν βγαλµένα από τη Βουλή των Σκοπίων ή της Αλ-

βανίας. Βλέπουµε µε ανησυχία ότι έχει καταργηθεί κάθε έν-
νοια πολιτικής ευθύνης και προσωπικής ευθιξίας. Λεηλατή-

θηκε το νοσοκοµείο Άγιος Σάββας, χωρίς καν να σκεφτεί η πο-
λιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας ότι µπορεί να ευθύνεται για 
την πρωτοφανή διάλυση, ενώ ο υπουργός Οικονοµικών κ. Τσακα-
λώτος, ο οποίος έχει όλες τις οικονοµίες και τις επενδύσεις του 
σε απόσταση ασφαλείας στο εξωτερικό, δήλωσε ότι θα παραιτηθεί 
σε περίπτωση που το αφορολόγητο όριο πέσει κάτω από τα 9.000 
ευρώ και τώρα δηλώνει εθνικά υπερήφανος που συνέβαλε στον 
περιορισµό του στα 5.700 ευρώ.

Το πολιτικό µήνυµα της εξουσίας αποτελείται από ένα µείγµα 
δηµαγωγίας, υποκρισίας, ανειλικρίνειας, χουλιγκανισµού, ασυ-
δοσίας και διαφθοράς. ∆εν υποστηρίζω ότι οι προηγούµενες κυ-
βερνήσεις ήταν απαλλαγµένες από εξαιρετικά αρνητικά χαρακτη-
ριστικά, ούτε θεωρώ ότι όλοι οι εκπρόσωποι των κοµµάτων της 
αντιπολίτευσης που ανήκουν στο δηµοκρατικό τόξο κινούνται 
σε υψηλό επίπεδο. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω όµως ότι µέσα 
στη µεγάλη µου διαδροµή στον δηµόσιο βίο, µε την ιδιότητα του 
δηµοσιογράφου, του εκδότη ή του πολιτικού, η οποία καλύπτει 
σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, δεν έχω δει τέτοιο κυβερνητικό κα-
τάντηµα. Ο εκφυλισµός της σηµερινής εξουσίας δηµιουργεί µία 
εξαιρετικά αρνητική πολιτική και κυρίως κοινωνική δυναµική, ε-
φόσον αυτοί που υφίστανται την κακοµεταχείρισή της και τη µε-
θοδευµένη εξαπάτηση µπορεί µε τη σειρά τους να ξεφύγουν από 
κάθε έλεγχο. Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγµατα, δεν είναι βέ-
βαιο ότι ο τεράστιος λογαριασµός που πληρώνουµε θα αποδει-
χθεί µια µορφή «διδάκτρων» για να γίνουµε σοφότεροι και περισ-
σότερο ώριµοι, αλλά µπορεί να είναι ένα ακόµη επεισόδιο σε µια 
πορεία παρακµής και διάλυσης.

Σοβαρός κίνδυνος να χαθεί ο έλεγχος 
των πολιτικών και κυρίως των κοινωνικών 
εξελίξεων.

Πρωτοφανές το κυβερνητικό κατάντηµα 
µε βάση όσα παρατήρησα και σχολίασα 
στη διάρκεια των τελευταίων 40 ετών.
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Μ
ε µελανά χρώµατα 
περιγράφει ο επα-
νεκλεγείς πρόεδρος 
του Τεχνικού Επι-
µελητηρίου Ελλά-
δας (ΤΕΕ) Γιώργος 
Στασινός το τοπίο 
για τους µηχανικούς 

της χώρας. Σηµειώνει ότι οι διαµορφωθείσες 
συνθήκες οδηγούν τους Έλληνες µηχανικούς 
είτε στην ανεργία είτε στη µετανάστευση, υπο-
γραµµίζοντας ότι ο κλάδος αντιδρά και θα συ-
νεχίσει να αντιδρά στα νέα µέτρα.

Τι σηµαίνει για εσάς η επανεκλογή σας στη 
θέση του προέδρου του ΤΕΕ;
Μια τεράστια πρόκληση να συµβάλω µε νέες 
ιδέες, προτάσεις και δράσεις στην επιβίωση και 
στην ανόρθωση του επαγγέλµατος του µηχανι-
κού, στην πιο δύσκολη περίοδο των τελευταίων 
χρόνων. Στις καλές εποχές όλα είναι εύκολα. 
Στις φουρτούνες, στις δυσκολίες, οι περισσό-
τεροι κρύβονται. Είναι βέβαιο ότι θα κάνω ό,τι 
περνάει από το χέρι µου για το επάγγελµά µας 
και οι συνάδελφοί µου, οι οποίοι είναι αυστηροί 
κριτές, θα µε κρίνουν εκ του αποτελέσµατος.

Σε τι κατάσταση βρίσκεται ο κόσµος των µη-
χανικών της Ελλάδας, σχεδόν εννέα χρόνια 
µετά την εκδήλωση της κρίσης στη χώρα;
Η οικοδοµή έχει πτώση µεγαλύτερη από 95% 
τα χρόνια της κρίσης. Σήµερα πάνω από το 80% 
των ελεύθερων επαγγελµατιών δεν έχει ασφα-
λιστική ενηµερότητα, διότι δεν έχει τη δυνατό-
τητα να πληρώσει. Περίπου 6.000 µηχανικοί δι-
αγράφονται τον χρόνο από το ΤΕΕ. Νοµίζω ότι 
µε αυτά τα στοιχεία ο καθένας µπορεί να κα-
ταλάβει σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι µη-
χανικοί σήµερα.

Ποια είναι τα προβλήµατα του κλάδου που 
βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας του 
ΤΕΕ;
Το σηµαντικότερο πρόβληµα στον κλάδο µας 
είναι η ανεργία. Το ίδιο σηµαντικό όµως ζήτηµα 
είναι οι υπερβολικές ασφαλιστικές εισφορές, 
οι οποίες αθροιστικά µε τις φορολογικές υπο-
χρεώσεις ξεκινούν από το 88,50% του καθαρού 
φορολογητέου εισοδήµατος και ξεπερνούν σε 
κάποιες περιπτώσεις το 100%. Αντιλαµβάνεστε 
ότι αυτό είναι τουλάχιστον απάνθρωπο. Έχω α-
ναφέρει αρκετές φορές ότι είναι σαν να θέλουν 
να µας εξαφανίσουν.

Έχετε συζητήσει µε την κυβέρνηση για τα 
προβλήµατα αυτά; Ποιες απαντήσεις λάβατε;
Τα έχουµε συζητήσει µε την κυβέρνηση και µε 
τους αρµόδιους υπουργούς, οι οποίοι επικα-
λούνται κάθε φορά την πίεση που δέχονται από 
την τρόικα. Έτσι όµως όπως βαδίζουµε, σε λίγο 
διάστηµα δεν θα υπάρχουν εργαζόµενοι για να 
εφαρµόσουν τα µέτρα που ψηφίζουν. Θα υπάρ-
χουν µόνο όσοι πληρώνονται µε τον µήνα από 
το κράτος και δεν θα υπάρχουν αυτοί που πλη-
ρώνουν στο κράτος.

Πόσο και µε ποιον τρόπο επηρεάζουν τους 
µηχανικούς τα νέα µέτρα που ψηφίστηκαν 
από τη Βουλή;
Τα µέτρα, που περιέγραψα πριν σε τι ποσοστι-

Έτσι όπως βαδίζουµε, σε λίγο 
διάστηµα δεν θα υπάρχουν 
εργαζόµενοι για να εφαρµόσουν 
τα µέτρα που ψηφίζουν. 
Θα υπάρχουν µόνο όσοι 
πληρώνονται µε τον µήνα από 
το κράτος και δεν θα υπάρχουν 
αυτοί που πληρώνουν στο 
κράτος.

 ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Γιώργος Στασινός, πρόεδρος του ΤΕΕ

αίες υποχρεώσεις µάς οδηγούν, µας εξωθούν 
σε δύο επιλογές: είτε άνεργοι στην Ελλάδα είτε 
εργαζόµενοι στο εξωτερικό.

Ειδικά για το θέµα της ασφάλισης, ποιες 
είναι οι συνθήκες που οι νοµοθετικές πα-
ρεµβάσεις της κυβέρνησης έχουν δηµιουρ-
γήσει για τους µηχανικούς;
Ο νόµος του τέταρτου µνηµονίου οδηγεί σε ει-
σφορές ύψους 61% επί του καθαρού φορολο-
γητέου εισοδήµατος. Όταν µε εισφορές 37,95% 
πάνω από το 80% των ελεύθερων επαγγελµα-
τιών µηχανικών δεν µπορεί να τις καταβάλει, 

εθνικού σχεδίου για έξοδο από αυτήν. Μέχρι 
τώρα δεν έχουµε δει κάτι τέτοιο. Γιατί, κατά 
την άποψή σας;
Αποσπασµατικές προτάσεις έχουµε δει αρκε-
τές. Συνολικό εθνικό σχέδιο, µε χρονοδιάγραµµα 
που θα τηρείται, σίγουρα δεν έχουµε δει. Αυτό 
συµβαίνει γιατί δεν φτιάχτηκε τέτοιο σχέδιο από 
κανέναν. Το βέβαιο είναι ότι αυτό το γνωρίζουν 
οι δανειστές και µας φέρνουν, κάθε λίγο, ένα 
δικό τους σχέδιο. ∆υστυχώς, όλα αυτά τα σχέδια 
βασίζονται σε υφεσιακά µέτρα. Και αυτό είναι 
εµφανές σε όλους. Οπότε αναρωτιέµαι πραγ-
µατικά αν ο τελικός στόχος είναι να βγούµε ή 
να παραµείνουµε σε κρίση.

Η κυβέρνηση ζητά εναλλακτικές προτάσεις 
από τους φορείς. Εσείς έχετε να απαντήσετε 
σε αυτή την πρό(σ)κληση;
Επειδή πάντα η κριτική είναι πιο εύκολη από 
τις προτάσεις, θα σας διατυπώσω δύο πολύ 
συγκεκριµένες προτάσεις που θα βοηθούσαν 
σηµαντικά στο να αλλάξει πορεία η χώρα. Να 
φύγει δηλαδή από τον δρόµο της ψεύτικης α-
νάπτυξης και να µπει στον δρόµο της αληθι-
νής ανάπτυξης.

Πρώτον, η αντιµετώπιση στη φορολογία και 
στις εισφορές, που στην πραγµατικότητα απο-
τελούν πλέον φορολογία, θα πρέπει να είναι ε-
νιαία και να απλοποιηθεί. Πρότασή µου είναι η 
ύπαρξη ανώτατου ορίου για το σύνολο των ε-
πιβαρύνσεων, φορολογικών και ασφαλιστικών, 
σε ένα ποσοστό ίσο µε το 50% του καθαρού φο-
ρολογητέου εισοδήµατος για τα φυσικά πρό-
σωπα. Μείωση της φορολογίας των εταιρειών 
στο 20% µε µηδενικό φόρο στα µερίσµατα. Και, 
τέλος, φορολογικά κίνητρα σε νέες επιχειρή-
σεις ανάλογα µε τις θέσεις εργασίας που δηµι-
ουργούν. Γιατί όσο δηµιουργούνται θέσεις ερ-
γασίας, τόσο περισσότεροι συνεισφέρουν στο 
φορολογικό και ασφαλιστικό σύστηµα.

∆εύτερον, άµεση εφαρµογή ηλεκτρονικής α-
δειοδότησης οικοδόµησης και λειτουργίας νέων 
επιχειρήσεων σε όλους τους τοµείς της ελληνι-
κής οικονοµίας. Έτσι θα καταπολεµηθούν καθυ-
στερήσεις, γραφειοκρατία και διαφθορά.

Η αλλαγή της πορείας της χώρας θα πρέ-
πει να ξεκινήσει µε αυτά τα δύο απλά βήµατα.

«Τα µέτρα µάς εξωθούν σε δύο 
επιλογές: είτε άνεργοι στην Ελλάδα 
είτε εργαζόµενοι στο εξωτερικό»

πόσοι πιστεύει η κυβέρνηση ότι θα καταβάλουν 
εισφορές ύψους 61% επί του καθαρού φορολο-
γητέου εισοδήµατος;

Πώς προτίθεστε να αντιδράσετε σε όλα αυτά;
Είµαστε σε διαδικασία κινητοποιήσεων και πα-
ράλληλα κινούµαστε νοµικά, έχοντας καταθέ-
σει αιτήσεις ακύρωσης για το τελευταίο ασφα-
λιστικό. Προφανώς θα προβούµε και σε ανάλο-
γες ενέργειες για το τέταρτο µνηµόνιο.

Όλες οι κυβερνήσεις, από την αρχή της κρί-
σης, µιλούν για την ανάγκη εκπόνησης ενός 
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Εάν προσπαθήσουµε να ξετυλίξουµε 
το κουβάρι της πολιτικής ανισορροπίας, 
θα βρούµε στη βάση του νήµατος όλα 
τα στοιχεία των λαϊκιστικών τακτικών: 
απλουστευτικές προσεγγίσεις θεµελιωδών 
ζητηµάτων, µανιχαϊστική λογική, επίκληση 
στο συναίσθηµα, πατερναλισµός.

  ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΝΥΦΟΥ∆Η*

Ο ΜΙΤΟΣ 
ΤΗΣ ΑΥΤΟΧΕΙΡΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Α
σαφής πολιτική ταυτότητα, αναξιοπιστία, α-
πώλεια εµπιστοσύνης. Αυτή είναι σειρά µε 
την οποία οδηγηθήκαµε νοµοτελειακά στην 
κρίση των πολιτικών θεσµών, στο πολιτικό α-
διέξοδο όπου έχει εκπέσει η Ελλάδα τα τε-
λευταία χρόνια και απ’ όπου φαίνεται ακατόρ-

θωτο να βγει. Σαν να είναι εγκλωβισµένη σε έναν λαβύρινθο ανο-
σιουργηµάτων και ως εκ τούτου καταδικασµένη στην αυτοχειρία.

Εάν προσπαθήσουµε να ξετυλίξουµε το κουβάρι της πολιτι-
κής ανισορροπίας, θα βρούµε στη βάση του νήµατος όλα τα στοι-
χεία των λαϊκιστικών τακτικών: απλουστευτικές προσεγγίσεις 
θεµελιωδών ζητηµάτων, µανιχαϊστική λογική, επίκληση στο συ-
ναίσθηµα, πατερναλισµός. Το φαινόµενο, δυστυχώς, είναι ευρύ-
τατο και ορατό σχεδόν σε όλες τις κοινωνικές πτυχές της ζωής 
των πολιτών. Στο πολιτικό γίγνεσθαι, όµως, είναι περισσότερο 
ευδιάκριτο. Προκειµένου ορισµένοι να είναι αρεστοί, να εξα-
σφαλίσουν «καρέκλες» και βουλευτικές έδρες, γίνονται ευκαιρι-
ακοί ιδεολόγοι σε ένα σύστηµα πρόσκαιρων πολιτικών συνεργα-
σιών και ακολουθούν το «ρεύµα». Ένα «ρεύµα» που µπορεί να 
φυσάει προς κάθε κατεύθυνση – αριστερά ή δεξιά, δεν έχει και 
πολλή σηµασία.

Άνθρωποι χωρίς ξεκάθαρη πολιτική ταυτότητα, αλλά µε ξε-
κάθαρους ιδιοτελείς στόχους, υπόσχονται ότι θα βγάλουν τη 
χώρα από τον λαβύρινθο. Φυσικά, πολύ σύντοµα συνειδητοποι-
ούν πως δεν είναι ικανοί να εκπληρώσουν την υπόσχεσή τους. 
Η δυσπιστία απέναντι στον πολιτικό κόσµο επιτείνεται, οι ίδιοι 
στρέφονται κατά των ιδεολογιών που λίγο νωρίτερα υποστήρι-
ζαν και οι πολίτες παραµένουν στον λαβύρινθο. Καλώς την πολι-
τική αναξιοπιστία!

Από εκεί πια, δεν χρειάζεται να ξετυλίξουµε τον µίτο για να 

βρούµε την άκρη, είναι µονόδροµος. Το κοµµατικό σύστηµα α-
δυνατεί να ανασυνταχθεί και να επανακατακτήσει την αξιοπιστία 
του –ειδικά στις τάξεις της νεολαίας–, η απώλεια εµπιστοσύνης 
είναι δεδοµένη και το πολιτικό προσκήνιο οδηγείται µε µαθη-
µατική ακρίβεια στην απαξίωση και συνεπώς στην αυτοκατα-
στροφή. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε πως η κρίση έχει δύο πρόσωπα. 
Αυτό που µας έφερε σε αυτήν και αυτό που δεν µας αφήνει να 
την ξεπεράσουµε. Όπως λέµε σταθερά στο Ποτάµι, το παλιό πρέ-
πει να πάει στο χρονοντούλαπο, µαζί µε τη λογική του συµφέρο-
ντος. Ίσως εάν ξεκινήσουµε να ξετυλίγουµε το νήµα από την α-
νάποδη, τότε να βρούµε και την έξοδο από τον λαβύρινθο.

*Ο Νίκος Νυφούδης είναι πολιτικός υπεύθυνος Εξαγωγών στο Ποτάµι, δηµοτι-
κός σύµβουλος ∆ήµου Πυλαίας-Χορτιάτη.

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

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

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

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

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

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

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

www.tapitokatharistes.gr
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Τ
ην «ακτινογραφία» του αποτελέσµατος των γαλλικών προ-
εδρικών εκλογών δίνει στην FS ο καθηγητής Κώστας Βερ-
γόπουλος. Παράλληλα, περιγράφει τις προκλήσεις που 
καλείται να αντιµετωπίσει ο νέος Γάλλος Πρόεδρος Εµα-
νουέλ Μακρόν, αλλά και τις κινήσεις των αντιπάλων του 

ενόψει βουλευτικών εκλογών στη χώρα.

Ποια είναι τα πρώτα συµπεράσµατά σας από τη νίκη του Εµανουέλ 
Μακρόν στις γαλλικές προεδρικές εκλογές;
Οι Γάλλοι ψηφοφόροι προτίµησαν την ψήφο σχετικής απελπισίας στον 
Μακρόν, εναντίον του οποίου θα µπορέσουν να αγωνιστούν, από την 
ψήφο απόλυτης απελπισίας που διεκδικούσε η Λεπέν, εναντίον της ο-
ποίας ακόµη και η έννοια «κοινωνικοί αγώνες» θα κινδύνευε να κη-
ρυχτεί απαγορευµένη. Η «αντισυστηµική» Λεπέν ήταν αυτή που µε τη 
συµβολή της εκλέχτηκε ο πιο συστηµένος υποψήφιος και µε µεγάλη 
διαφορά. Ο νέος Πρόεδρος, περισσότερο από Πρόεδρος της µειοψη-
φίας, όπως άλλωστε υπήρξαν και οι προκάτοχοί του στο αξίωµα, είναι 
κυρίως και σε καθοριστικό βαθµό «Πρόεδρος εν αδυναµία διαφορε-
τικής επιλογής». Η εκλογή του ήταν κυρίως αποδοκιµασία της αντι-
πάλου του παρά θετική ψήφος προσχώρησης στον νεοφιλελευθερι-
σµό που εκπροσωπεί. Ακόµη µια φόρα η Γάλλια, εργαστήρι του κό-
σµου κατά τους δύο τελευταίους αιώνες, αποφαίνεται ότι στη βαθιά 
κρίση όπου έχει σήµερα εγκατασταθεί ο κόσµος λύση δεν είναι η α-
πόσυρση και εσωστρέφεια κάθε χώρας περί τον εαυτό της αλλά η πα-
ραµονή στα «εγκόσµια», σε συνδυασµό µε την προσπάθεια µεταβο-
λής των δεδοµένων τους.

Τι σηµαίνει, κατά την άποψή σας, η προεδρία Μακρόν στη Γαλλία 
για την Ευρώπη;
Με την εγκατάσταση του Μακρόν στην προεδρία δεν κλείνουν οι κοι-
νωνικοί αγώνες αλλά, αντίθετα, ανοίγουν και όσοι φοβούνται µήπως 
στην επόµενη προεδρική εκλογή του 2022 επικρατήσει η ακροδεξιά 
Λεπέν δεν έχουν παρά να αποδείξουν ότι είναι περισσότερο ικανοί 
από αυτήν να πείσουν τους πολίτες, τα θύµατα της παγκοσµιοποίησης 
και των νεοφιλελεύθερων ευρωπαϊκών επιλογών και να τα προσελ-
κύσουν στη δική τους κατεύθυνση. Η ιδέα ότι ο Μακρόν σήµερα συ-
νεπάγεται Λεπέν αύριο προϋποθέτει ότι οι παίκτες στο παιχνίδι είναι 
µόνο δύο, ενώ είναι πολύ περισσότεροι, και επίσης ότι ολόκληρη την 
αναµενόµενη δυσαρέσκεια από την προεδρία Μακρόν θα την εισπρά-
ξει αποκλειστικά και µόνο η Λεπέν στο τέλος της επόµενης πενταετίας, 
πράγµα που θα ήταν οπωσδήποτε παράλογο και αν αυτό εκφέρεται 
από την Αριστερά θα ισοδυναµούσε µε οµολογία της δικής της αδρά-
νειας και αρνητικής παρουσίας στο κοινωνικό µέτωπο.

Ήδη από το βράδυ της 7ης Μαΐου παρατηρείται ιδιαίτερη κινητικό-
τητα για τις επερχόµενες βουλευτικές εκλογές. Θεωρείτε ότι ο Μα-
κρόν θα καταφέρει να έχει µαζί του την Εθνοσυνέλευση ή αυτή θα 

Η ανάκαµψη της Λεπέν είναι 
πλέον το πιο προβληµατικό 
στοιχείο στην πορεία του 
κόµµατός της, αφού από την 
εποµένη της εκλογής έχουν ήδη 
αρχίσει οι εσωτερικές γκρίνιες 
και διαµάχες.
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«Οι Γάλλοι προτίµησαν 
την ψήφο σχετικής 
απελπισίας  
στον Μακρόν»

Κώστας Βεργόπουλος, καθηγητής 
Πολιτικής Οικονοµίας στο Πάντειο 
Πανεπιστήµιο και στο Πανεπιστήµιο 
του Παρισιού

είναι εχθρική προς τον νέο Γάλλο Πρόεδρο;
Το πιθανότερο είναι ότι ο Μακρόν δεν θα διαθέτει δική του προεδρική 
πλειοψηφία στο επόµενο Κοινοβούλιο και συνεπώς ότι η χώρα θα 
βρεθεί στη δίνη πολιτειακών κρίσεων: ένας Πρόεδρος απέναντι σε α-
ντιπολιτευτική κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Υπάρχει το ενδεχόµενο 
της «συγκατοίκησης», όπως έχει συµβεί στο παρελθόν µε Μιτεράν και 
Σιράκ, όµως και αυτή η λύση δεν θα ήταν χωρίς κινδύνους για την ο-
µαλότητα στη χώρα. Ήδη ο νέος Πρόεδρος προανήγγειλε την πρόθεσή 
του να κυβερνήσει σε βασικά ζητήµατα µε προεδρικά διατάγµατα που 
παρακάµπτουν το Κοινοβούλιο. Όµως σε αυτή την περίπτωση θα έχει 
να αντιµετωπίσει το κοινωνικό µέτωπο, µε απρόβλεπτες πάντως συ-
νέπειες. ∆εν ρυθµίζονται τα εργασιακά µε προεδρικά διατάγµατα και 
ειδικά αυτό το πεδίο η Γάλλια έχει παράδοση να το χειρίζεται µέσω 
κοινωνικής συναίνεσης. Εάν αύριο αλλάξει η γαλλική κοινωνική πα-
ράδοση, ποιος θα µπορούσε να εγγυηθεί ότι αυτό δεν θα πυροδοτούσε 
νέες κοινωνικές εκρήξεις;

∆εδοµένου ότι το κόµµα του Μακρόν είναι πολύ «φρέσκο», από 
πού θα αντλήσει στελέχη και ψηφοφόρους;
Ήδη ο Μακρόν προσελκύει στελέχη κυρίως από τη συντηρητική πλευρά 
του Σοσιαλιστικού Κόµµατος, αλλά βέβαια και από τη ∆εξιά του Φιγιόν. 
Ο νέος Πρόεδρος κολακεύεται να πιστεύει ότι είναι υπεράνω όλων των 
κοµµάτων και των δοκιµασµένων πολιτικών και ότι συνοµιλεί απευ-
θείας µε την κοινωνία των πολιτών. Ωστόσο, αυτό µπορεί να ισοδυ-
ναµεί µε µια ζαριά, αφού οι νέοι και άγνωστοι µπορεί να αποδειχθούν 
ακατάλληλοι και ανεπαρκείς.

Σε σχέση µε τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, αποχή, 
λευκό και άκυρο άγγιξαν το 35%. Πού αποδίδετε εσείς αυτή την 
εικόνα;
Κατ’ αρχάς, η αναµενόµενη και συνήθης αποχή από την προεδρική ε-
κλογή κινείται από το παρελθόν µεταξύ 20% και 25%. Σε αυτή την εκλογή 
του πρώτου γύρου ήταν 23%. Τα λευκά και τα άκυρα έφτασαν περίπου 
το 11%. Συνεπώς η εικόνα του δεύτερου γύρου δεν είναι τόσο πρωτο-
φανής όσο λέγεται. Πάντως, δεν κλονίζεται µε την αποχή, ούτε µε τα 
λευκά και τα άκυρα, η εγκυρότητα της εκλογής. Ο νέος Πρόεδρος δεν 
είναι περισσότερο µειοψηφικός από τους προκατόχους του και βέβαια 
δεν αποτελεί θετική λύση στο σηµερινό αδιέξοδο της Γαλλίας και της 
Ευρώπης, αλλά επιλογή αποτρεπτική για κάτι οπωσδήποτε χειρότερο.

Για να περάσουµε και στο άλλο στρατόπεδο, πιστεύετε ότι η Λεπέν 
µπορεί να ανακάµψει µετά την καθαρή ήττα της στις προεδρικές ε-
κλογές;
Η ανάκαµψη της Λεπέν είναι πλέον το πιο προβληµατικό στοιχείο στην 
πορεία του κόµµατός της, αφού από την εποµένη της εκλογής έχουν 
ήδη αρχίσει οι εσωτερικές γκρίνιες και διαµάχες. Αµφισβητείται έ-
ντονα η επιλογή της αποχώρησης από την Ευρώπη και το ευρώ, αφού 

και στα δύο αυτά µέτωπα η Λεπέν βρέθηκε σε διάσταση µε τη µεγάλη 
πλειοψηφία του εκλογικού σώµατος. Η Λεπέν εισέπραξε την τιµητική 
ψήφο των εξαθλιωµένων και λησµονηµένων της παγκοσµιοποίησης, 
αλλά χωρίς κάποια θετική προοπτική. Όµως έτσι, χωρίς συγκεκριµέ-
νες θετικές προτάσεις, το µέλλον του κινήµατός της παραµένει πλέον 
εξαιρετικά αβέβαιο.

Κατά την άποψή σας, τι ήταν αυτό που έκανε τόσο πολλούς Γάλ-
λους να στηρίξουν µια κατά τεκµήριο ακροδεξιά υποψήφια;
Σε µεγάλο βαθµό ήταν η εκδικητική διάθεση έναντι του συστήµατος, 
η οποία όµως τελικά λειτούργησε υπέρ αυτού, αφού φόβισε τους ψη-
φοφόρους και τους εξώθησε στην υπερψήφιση του αντιπάλου της. Η 
ακροδεξιά αποδείχθηκε πιο µισητή από το σύστηµα.

Θα ήθελα και ένα σχόλιό σας για τη στάση του Μελανσόν, τόσο 
προεκλογικά όσο και µετά το τέλος του πρώτου γύρου.
Ο Μελανσόν εντυπωσίασε µε τον διπλασιασµό των ψήφων για την 
πέραν του Σοσιαλιστικού Κόµµατος Αριστερά. Ωστόσο, δεν κατάφερε 
νε παρευρεθεί στον τελικό. Φυσικά, η κυβέρνηση της χώρας καθο-
ρίζεται από τις βουλευτικές εκλογές, που ακολουθούν, και σε αυτές 
ο ίδιος βρίσκεται σε καλή θέση. Όµως αυτή η θέση δεν είναι αρκετή, 
καθόσον στη Γάλλια µε τους δύο γύρους κερδίζει όποιος εξασφαλίζει 
συµµαχίες για τον δεύτερο γύρο. Μέχρι σήµερα ο Μελανσόν απορ-
ρίπτει κάθε συµµαχία µε άλλες δυνάµεις, ακόµη και µε το ΚΚΓ, που 
τον στήριξαν στην προεδρική εκλογή. Υπό αυτούς τους όρους, πολ-
λοί βλέπουν να διαγράφεται η διάσπαση δυνάµεων της Αριστεράς, 
µε συνέπεια τα οράµατα του Μελανσόν να κινδυνεύουν να παραµεί-
νουν στη φαντασία του.

Τέλος, κατά τη γνώµη σας, τι σηµαίνει η εκλογή Μακρόν για την 
Ελλάδα;
Για την Ελλάδα, η Γαλλία, ακόµη και µε Μακρόν, φαίνεται ότι θα παρα-
µείνει φιλική χώρα, όπως άλλωστε συνέβη και µε τους προηγούµε-
νους Προέδρους της. Περάν τούτου, διατυπωµένη πρόθεση του Μα-
κρόν είναι η ενίσχυση των ευρωπαϊκών θεσµών για την ολοκλήρωση 
της ευρωπαϊκής κυβερνησιµότητας. Αυτό δεν φαίνεται να ενθουσιά-
ζει τη Γερµανία, η οποία παραµένει στην αρχή «έκαστος για τον εαυτό 
του». Εντούτοις, η πίεση για περισσότερη Ευρώπη και για ευρωπα-
ϊκή διαχείριση των προβληµάτων κάθε χώρας είναι ήδη µεγάλη και 
προέρχεται από πολλές χώρες, όχι µόνο από τη Γαλλία αλλά και από 
την Ιταλία και την Ισπανία. Με αυτή την έννοια, ίσως η εκλογή Μακρόν 
να οδηγεί σε κάποια νέα εποχή για την Ευρώπη. Στην αντίθετη περί-
πτωση, εάν τα ευρωπαϊκά πράγµατα παραµείνουν ως έχουν, η δυσα-
ρέσκεια των λαών της Ευρώπης δεν θα πάψει να επεκτείνεται και να 
βαθαίνει. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση, η άνοδος του Μακρόν θα 
είναι πάλι το ορόσηµο για την περίοδο αναταραχής που θα έχει προ-
καλέσει ο ίδιος µε τις επιλογές του.
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Μ
ια επικείµενη από-
φαση του ∆ικαστη-
ρίου της Ε.Ε. µπορεί 
να έχει τεράστιες συ-
νέπειες όχι µόνο στον 
κλάδο των µεταφο-

ρών φυσικών προσώπων εντός των χωρών-µε-
λών της Ένωσης αλλά και στον τρόπο µε τον 
οποίο αντιµετωπίζονται πολλές εταιρείες που 
έχουν τεράστια επιτυχία στην εποχή του «δια-
συνδεδεµένου κόσµου».

Η υπόθεση Uber
Η υπόθεση αφορά την Uber και τον χαρα-
κτήρα της επιχείρησης. Για όσους δεν γνωρί-
ζουν, η Uber είναι µία (πρώην νεοφυής) εται-
ρεία πληροφορικής η οποία, σύµφωνα µε την 
ίδια, παρέχει διαδικτυακές υπηρεσίες. Για την 
ακρίβεια, η εταιρεία αυτό που έχει «εφεύρει» 
είναι µια εφαρµογή για φορητές συσκευές (κι-
νητά τηλέφωνα κυρίως) η οποία λειτουργεί 
ως εξής: αν ένας πολίτης έχει αυτοκίνητο και 
χρόνο, µπορεί να εγγραφεί στην εφαρµογή ως 
«Οδηγός» και να παρέχει υπηρεσίες µεταφο-
ράς φυσικών προσώπων από ένα σηµείο σε ένα 
άλλο. Μέσω της ίδιας εφαρµογής, ένας πολίτης 
που θέλει να πάει κάπου εγγράφεται στην ε-
φαρµογή ως «Πελάτης» και εξυπηρετείται από 
τους «Οδηγούς».

Αν το όλο σκηνικό θυµίζει πολύ τις υπηρε-
σίες ραδιοταξί, όντως µοιάζουν πολύ. Με µία, 
όµως, ουσιαστική διαφορά, τουλάχιστον σύµ-
φωνα µε την εταιρεία. Η Uber, λοιπόν, ισχυρί-
ζεται ότι δεν είναι εταιρεία ταξί αλλά ότι παρέ-
χει αποκλειστικά και µόνο υπηρεσίες πληρο-
φορικής. Ωστόσο, σύµφωνα µε τους «Financial 
Times», ο εισαγγελέας του Ευρωδικαστηρίου 
έχει άλλη άποψη: αν βάζεις πελάτες που πλη-
ρώνουν σε αυτοκίνητα, τότε είσαι υπηρεσία 
µεταφορών και υπόκεισαι στους σχετικούς κα-
νόνες και στις ρυθµίσεις της κάθε χώρας-µέ-
λους της Ε.Ε. Στην ουσία, η αναµενόµενη από-
φαση του Ευρωδικαστηρίου θα καθορίσει αν 
η Uber είναι εταιρεία ταξί ή εταιρεία πληρο-
φορικής.

Αντιδράσεις
Ήδη το µοντέλο της Uber έχει µπει στο «µι-
κροσκόπιο» πολλών ρυθµιστικών αρχών σε 
όλο τον κόσµο. Από το Τέξας των ΗΠΑ ως τη 
Γερµανία και την Ιταλία, η εταιρεία καλείται να 
προσαρµοστεί στους κανόνες που διέπουν τη 
λειτουργία επιχειρήσεων παροχής µεταφορι-
κών υπηρεσιών, παρά τις αντιρρήσεις της. Πα-
ράλληλα, σε διάφορες χώρες, όπως στη Γαλλία 
και στη Βραζιλία, η Uber δέχεται δριµύτατες 
επιθέσεις από τις εταιρείες και τους οδηγούς 
ταξί, οι οποίοι την κατηγορούν για ένα είδος 
«πειρατείας».

Η ίδια η Uber κατηγορεί τις ρυθµιστικές 
αρχές ότι ουσιαστικά υποκύπτουν σε πιέσεις 
από διάφορες οµάδες και συνεχίζουν να εφαρ-
µόζουν παλιούς και ξεπερασµένους κανόνες 
αντί να προχωρήσουν σε µεταρρύθµιση του 
ισχύοντος πλαισίου, τη στιγµή που οι πελά-
τες των υπηρεσιών µεταφοράς θα µπορούσαν 
να εξυπηρετηθούν µε ταχύτητα και ασφάλεια 
µε το πάτηµα ενός κουµπιού στο κινητό τηλέ-
φωνό τους.

Αλλαγή υποδείγµατος
Η αλήθεια είναι ότι η τεχνολογία δηµιουργεί 
εκ των πραγµάτων αλλαγή υποδείγµατος που 
το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο αδυνατεί 
να παρακολουθήσει. Η Uber ουσιαστικά λέει 
ότι οποιοσδήποτε διαθέτει δίπλωµα οδήγησης 
και αυτοκίνητο µπορεί να παράσχει υπηρεσίες 
ταξί, κατά τον ίδιο τρόπο που η Airbnb λέει ότι 
οποιοσδήποτε διαθέτει ένα άδειο σπίτι µπο-
ρεί να παράσχει υπηρεσίες φιλοξενίας. Και οι 
δύο εταιρείες υπογραµµίζουν ότι δεν παρέ-
χουν αυτές καθαυτές τις υπηρεσίες αλλά λει-
τουργούν ως ενδιάµεσοι µεταξύ της προσφο-
ράς και της ζήτησης, αλλά και πιστοποιούν µε 
κάποιον τρόπο ότι αυτός που προσφέρει την υ-
πηρεσία (οδήγηση, φιλοξενία) ανταποκρίνεται 
στα δεδοµένα στάνταρ ασφάλειας και ότι πα-
ρέχει αυτό που λέει.

Όπως είναι φυσικό, η κατάσταση αυτή δη-
µιουργεί νέα δεδοµένα για τις παραδοσιακές 
«αγορές», των µεταφορών φυσικών προσώ-
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Η UBER ∆ΙΧΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Αποσυμπίεση 
Μεσοσπονδύλιου Δίσκου 
Στην Get Healthier, χάρη στις συντονισμένες προσπά-
θειες μιας ομάδας κορυφαίων ιατρών και μηχανικών 
ιατρικών οργάνων, εφαρμόζουμε τις τελευταίες ε-
ξελίξεις της βιοτεχνολογίας για να προσφέρουμε μη 
χειρουργική, μη επεμβατική Αποσυμπίεση του Μεσο-
σπονδύλιου Δίσκου. Πρόκειται για μια απόλυτα ασφαλή 
και αποτελεσματική διαδικασία, χωρίς φάρμακα, ενέσεις, χει-
ρουργεία και αναισθησία, η οποία πραγματοποιείται σε ειδικό θεραπευτικό κρεβάτι που 
ελέγχεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Έτσι, δίνουμε λύσεις σε συχνές επώδυνες παθή-
σεις όπως οσφυαλγία, ισχιαλγία, κήλη, προβολή δίσκου, αυχενικό σύνδρομο. 

Αναγεννητική Ιατρική - Βλαστοκύτταρα 
Προσφέρουμε μη χειρουργική αντιμετώπιση ορθοπεδικών παθήσεων με τη βοήθεια καινοτόμων 
θεραπειών που βασίζονται στις κατακτήσεις της Αναγεννητικής και Μοριακής Ιατρικής (βλαστοκύτ-
ταρα). Κατ’ αυτό τον τρόπο θεραπεύονται οι ασθενείς που πάσχουν από οστεοαρθρίτιδα γονάτων 
και ισχίων, ρευματοειδή αρθρίτιδα, επώδυνες τενοντίτιδες (περιαρθρίτιδα ώμου, επικονδυλίτιδα, ά-
κανθα πτέρνας κλπ), μυϊκές θλάσεις, κατακλίσεις.
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πων για την Uber και της φιλοξενίας για την 
Airbnb. Οι παραδοσιακοί πάροχοι αυτών των 
υπηρεσιών, δηλαδή τα ταξί και τα ξενοδοχεία, 
θεωρούν ότι οι εταιρείες αυτές παρακάµπτουν 
τους κανονισµούς που οι ίδιοι καλούνται να ε-
φαρµόσουν και προσφεύγουν στη ∆ικαιοσύνη 
ή στην πολιτεία, απαιτώντας προσαρµογή και 
των start-ups στα υφιστάµενα δεδοµένα.

Gig economy
Ωστόσο, ένα πολύ πιο βαθύ ζήτηµα που ανα-
κύπτει από την Uber και από αντίστοιχες ε-
πιχειρήσεις, οι οποίες επικαλούνται την «αλ-
λαγή υποδείγµατος», αφορά τις εργασιακές 
σχέσεις που αναπτύσσουν. Οι οδηγοί της Uber 
δεν είναι υπάλληλοι της εταιρείας, ούτε λαµ-
βάνουν µισθό από αυτήν. Στην ουσία, αντιµε-
τωπίζονται ως «εργολάβοι» ή πάροχοι µιας συ-
γκεκριµένης υπηρεσίας, µε την εταιρεία να 
παίζει απλώς τον ενδιάµεσο µεταξύ του παρό-
χου και του αιτούντα την υπηρεσία αυτήν. Στο 
αρχικό πλάνο της εταιρείας οι, ας πούµε, συµ-
βεβληµένοι οδηγοί δεν έχουν συγκεκριµένα 
ωράρια, ούτε εργάζονται για συγκεκριµένες 
ώρες, αλλά παρέχουν υπηρεσίες µεταφοράς 
–θεωρητικά τουλάχιστον– όποτε και για όσο 
χρόνο θέλουν οι ίδιοι.

Η προσέγγιση αυτή στην εργασία ονοµά-
ζεται «gig economy» (οικονοµία κατά παραγ-
γελία) και ήδη σε αντίστοιχες δουλειές απα-
σχολείται το 30% των εργαζοµένων στις ΗΠΑ. 

Ουσιαστικά, η gig economy στηρίζεται στις 
νέες τεχνολογίες και στη λογική της προσφο-
ράς και ζήτησης µιας συγκεκριµένης εργασίας 
για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.

Τα βασικά προβλήµατα
Αυτό που πλέον επισηµαίνουν εργατολόγοι 
σε όλο τον κόσµο είναι ότι αυτή η µορφή α-
πασχόλησης ελαστικοποιεί πλήρως την εργα-
σία, µετατρέποντάς την σε «δουλειά κατά πα-
ραγγελία», καταργεί την έννοια του µισθού και 
των ασφαλιστικών εισφορών, αποσυνδέει πλή-
ρως τον εργαζόµενο από το αντικείµενο της ερ-
γασίας του και την έννοια της «καριέρας» και, 
τέλος, ότι, αν και προσφέρει ευκαιρίες εργα-
σίας, οι ευκαιρίες αυτές παραµένουν περιστα-
σιακές. ∆εν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι µεγάλο 
µέρος των αντιδράσεων κατά της Uber επικε-
ντρώνεται στο γεγονός ότι οι οδηγοί της, ενώ 
ενδεχοµένως κάνουν µια δουλειά πλήρους α-
πασχόλησης, δεν έχουν κανένα από τα αντί-
στοιχα προνόµια (ασφαλιστική κάλυψη, πλη-
ρωµή υπερωριών κ.λπ.).

Επιστρέφοντας στην αναµενόµενη από-
φαση του ∆ικαστηρίου της Ε.Ε., είναι προφα-
νές ότι οι δικαστές καλούνται να βρουν την ι-
σορροπία ανάµεσα στην καινοτοµία που ε-
ταιρείες όπως η Uber προσφέρουν και στις 
κοινωνικές και οικονοµικές συνέπειες αυτής 
της καινοτοµίας. Αν µη τι άλλο, η απόφαση θα 
έχει ενδιαφέρον.
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Κύριος λόγος που εν δυνάµει βιώσιµες επιχειρήσεις 
δεν µπορούν να πάρουν ανάσα, ο βραχνάς των 
δανείων και η έλλειψη ρευστότητας που διογκώθηκε 
λόγω της κρίσης και ανάγκασε τις τράπεζες να 
κλείσουν τις ροές τους.

Στρατηγικός σχεδιασµός, κινήσεις αναδιάρθρωσης, 
µείωση κόστους λειτουργίας, αποχώρηση από ζη-
µιογόνες δραστηριότητες, ενδυνάµωση µε νέες υ-
πηρεσίες-προϊόντα, έξοδος σε νέες αγορές, είναι τα 
µέτρα εκείνα που πολλές φορές εµφανίζονται ως 

πανάκεια στην κρίση από πολλές πλευρές.
Ωστόσο, η κρίση για τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους 

πίσω από αυτές έχει κι άλλες πτυχές, οι οποίες είναι συνήθως οι 
πιο επώδυνες και δεν αφήνουν εν δυνάµει βιώσιµες επιχειρήσεις 
να πάρουν ανάσα. Κύριος λόγος, ο βραχνάς των δανείων και η έλ-
λειψη ρευστότητας που διογκώθηκε λόγω της κρίσης και ανά-
γκασε τις τράπεζες να κλείσουν τις ροές τους.

Ο απόηχος από το ηχηρό κανόνι της Ηλεκτρονικής Αθηνών 
πέρυσι τον Απρίλιο µόλις έχει καταλαγιάσει, αν και οι εργαζόµε-
νοι ακόµη έχουν εκκρεµότητες. Όταν σε µια νύχτα έκλεισαν τα 
καταστήµατα της επιχείρησης, οι εργαζόµενοι έλεγαν σε όλους 
ότι η εταιρεία ήταν βιώσιµη και το µόνο που χρειαζόταν ήταν 
ανάσα από τις τράπεζες.

Ο τρόπος που η επιχείρηση έφτασε στο κλείσιµο αποτυπώ-
θηκε σε λίγες παραγράφους στην αίτηση πτώχευσής της, καθώς, 
όπως αναφερόταν, «µέχρι το 2009 οι ισολογισµοί της εταιρείας 
ήταν κερδοφόροι, µε αποτέλεσµα να µπορεί να ανταποκρίνεται 
στις υποχρεώσεις της. Όµως το τελευταίο διάστηµα λόγω της οι-
κονοµικής ύφεσης επηρεάστηκε καταφανώς αρνητικά, µε αποτέ-
λεσµα την κάθετη πτώση του τζίρου και των εσόδων».

Έτσι, όπως τονίζεται, το ταµείο έµεινε χωρίς ρευστότητα και 
η εταιρεία δεν µπορούσε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της: 
«∆εν υπάρχει δε καµία ελπίδα βελτίωσης της κατάστασης, καθώς 
οι συνεργαζόµενοι οίκοι και δη εκείνοι του εξωτερικού προέβη-
σαν σε αιτήµατα κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών και σε 
καταγγελίες των συµβάσεών µας, µε επιπλέον αποτέλεσµα να µη 
µας προµηθεύουν µε εµπόρευµα. […] Τα ράφια και οι αποθήκες 
αδειάζουν και οι προµηθευτές είναι εξαγριωµένοι λόγω της αδυ-
ναµίας µας να εξυπηρετήσουµε τις ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις 
µας. Οι τράπεζες στις οποίες στραφήκαµε για παροχή στοιχειώ-
δους ρευστότητας, όπως κάναµε και στο παρελθόν, όχι µόνο δεν 
µας δίνουν ούτε ένα ευρώ µέσω των δανειακών συµβάσεων που 
έχουµε υπογράψει αλλά ταυτόχρονα παρακρατούν το προϊόν από 
τις εισπράξεις µε προγράµµατα δόσεων µέσω πιστωτικών καρ-
τών που στραγγαλίζουν ακόµη και την πενιχρή ρευστότητα που 
υπήρχε».

Πέρυσι τον Ιούνιο εκτυλίχθηκε µια αντίστοιχη κατάσταση 
στο ξενοδοχείο Αthens Ledra, η οποία ακόµη σήµερα δεν έχει 
λήξει, καθώς µέχρι στιγµής έχουν πραγµατοποιηθεί τέσσερις ά-
γονοι πλειστηριασµοί για το ξενοδοχείο. Ο πρώτος είχε οριστεί 
για τις 13 Ιουλίου, ακυρώθηκε όµως λόγω της εισβολής µελών του 
Eνιαίου Παλλαϊκού Μετώπου στον χώρο όπου θα διενεργού-
νταν η διαδικασία, ενώ άγονοι κηρύχθηκαν και οι τρεις επόµε-
νοι –ακόµη και ο τελευταίος, που πραγµατοποιήθηκε µε χαµη-
λότερο τίµηµα, στα 37,8 εκατ. ευρώ (έναντι 47,8 εκατ. ευρώ όπου 
είχε τοποθετηθεί ο πήχης τις προηγούµενες φορές)–, αφού δεν 

εµφανίστηκε κανένας ενδιαφερόµενος. Το ξενοδοχείο έκλεισε 
τις πύλες του πνιγµένο στα χρέη, παρά το γεγονός ότι παρουσί-
αζε πληρότητα στο 100%.

Αξίζει να σηµειωθεί πως το ξενοδοχείο επισκέπτονται ανά 
τακτά χρονικά διαστήµατα διάφοροι υποψήφιοι αγοραστές. 
Πέρα από τους Κινέζους, η συµφωνία µε τους οποίους ναυά-
γησε, ενεργό ενδιαφέρον δείχνει ένα fund Ισραηλινών, Αµερι-
κανοί επενδυτές, ενώ τον τελευταίο καιρό προστέθηκε και µια 
αλυσίδα που δραστηριοποιείται στον χώρο των ξενοδοχείων πο-
λυτελείας µε έδρα την Ταϊβάν. Από τον χορό των µνηστήρων δεν 
λείπουν και Έλληνες επενδυτές, όπως ο Όµιλος Chandris.

Σύµφωνα µε την ιδιοκτήτρια εταιρεία, ενεργό παραµένει και 
το ενδιαφέρον της αλυσίδας διαχείρισης ξενοδοχειακών µονά-
δων Movenpick Hotels & Resorts, η οποία είναι γνωστό πως α-
ναζητεί ευκαιρίες στην ξενοδοχειακή αγορά της Αθήνας και είχε 
στο παρελθόν, προτού το ξενοδοχείο βγει στο σφυρί, συνοµιλή-
σει µε τον Όµιλο Παρασκευαΐδη.

Τροχοπέδη στην πώλησή του αποτελούν οι οφειλές του ξε-
νοδοχείου, οι οποίες πλέον φτάνουν τα 60 εκατ. ευρώ. Στις πι-
στώτριες τράπεζες η ΑΣΤΥ, ιδιοκτήτρια εταιρεία του ξενοδο-
χείου Ledra, χρωστάει περίπου 35 εκατ. ευρώ. Στο ποσό αυτό 
θα πρέπει να προστεθούν τα χρέη προς το ∆ηµόσιο –µόνο τα 
χρέη στο ΙΚΑ µετά τις προσαυξήσεις έχουν ξεπεράσει τα 9 εκατ. 
ευρώ–, καθώς και οι οφειλές προς τους εργαζόµενους, οι οποίες 
πλέον ξεπερνούν τα 2 εκατ. ευρώ.

Το δεύτερο εµπόδιο είναι πως, πέρα από την κάλυψη των 
παραπάνω οφειλών, θα απαιτηθεί ένα ακόµη σηµαντικό ποσό 
για τις εργασίες εκτενούς ανακαίνισης της µονάδας, η οποία 
έχει κατασκευαστεί στις αρχές της δεκαετίας του ‘80 και η τε-
λευταία ανακαίνιση που έκανε ήταν την περίοδο των Ολυµπι-
ακών Αγώνων. ∆υνητικά επιζήµιος για την πώληση αποδεικνύ-
εται και ο χρόνος που περνά, κατά τον οποίο η µονάδα παραµέ-
νει κλειστή και οι φθορές της διογκώνονται. Από τη στιγµή που 
το ξενοδοχείο έκλεισε τις πύλες του για το κοινό, οι εργαζόµενοι 
προσπαθούν να το διατηρήσουν υποτυπωδώς. Βέβαια το µέγε-
θος τις κτιριακής εγκατάστασης δεν αφήνει και πολλά περιθώ-
ρια. Το φυσικό αέριο έχει κοπεί εδώ και µήνες, µε αποτέλεσµα 
να παρατηρούνται φαινόµενα υγρασίας σε ορισµένα σηµεία του, 
ενώ στις αρχές του µήνα πραγµατοποιήθηκε και διακοπή της η-
λεκτροδότησης από την εταιρεία Volterra, εταιρεία του Οµίλου 
J&P ΑΒΑΞ, συµφερόντων Παρασκευαΐδη. Να υπενθυµίσουµε 
ότι µέλος του Οµίλου Παρασκευαΐδη είναι και η εταιρεία ΑΣΤΥ.

Τελευταίο παράδειγµα εταιρείας που λειτουργεί µε θε-
τικό πρόσηµο αλλά βρίσκεται σε δυσχερή θέση λόγω της ακαµ-
ψίας του τραπεζικού συστήµατος είναι η Alpha Grissin, η οποία 
µε απόφαση της γενικής συνέλευσης της 9ης Μαΐου 2017 κη-
ρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης, χωρίς όµως τη σύµφωνη 
γνώµη του µειοψηφούντος µετόχου Ιntrakat (11,94%), που δεν 
ψήφισε υπέρ της πτώχευσης, γιατί θεωρεί ότι η εταιρεία είναι 
πλήρως βιώσιµη.

Η δικάσιµος για τη συζήτηση της αίτησης πτώχευσης που 

είχε καταθέσει η Alpha Grissin στις 21 Φεβρουαρίου 2017 ενώ-
πιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έχει οριστεί µετά 
από αναβολή για τον Οκτώβριο του 2018. Όπως τονίζει η διοί-
κηση της Alpha Grissin, βραχυπρόθεσµος στόχος της απόφασης 
για την κήρυξη πτώχευσης ήταν η προστασία της εταιρείας και η 
συνέχιση της λειτουργίας της.

Παράλληλα, η διοίκηση επεξεργάζεται διάφορα σενάρια προ-
κειµένου να εξασφαλιστούν η µακροπρόθεσµη δραστηριότητα 
και τα επιχειρηµατικά πλεονεκτήµατα της εισηγµένης. Όπως ε-
πισηµαίνεται, µεταξύ των προτάσεων που είχαν µπει στο τρα-
πέζι των διαπραγµατεύσεων µε τις πιστώτριες τράπεζες για την 
αναδιάρθρωση του χρέους της ήταν η αποπληρωµή εντόκως σε 
µετρητά άνω του 60% του χρέους και τα υπόλοιπα –χωρίς κού-
ρεµα– να µετατραπούν σε convertible bonds (οµόλογα µετατρέ-
ψιµα σε µετοχές). Για την υλοποίηση αυτής της συµφωνίας η ε-
ταιρεία πρόσφερε ως εξασφάλιση όλα τα ακίνητα του οµίλου σε 
Βουλγαρία, Ρουµανία και Πολωνία.

Η Alpha Grissin οφείλει σε τράπεζες, σε εταιρεία χρηµατοδο-
τικής µίσθωσης και σε προµηθευτές ποσό που τείνει να ξεπερά-
σει τα 34,4 εκατ. ευρώ, µε αποτέλεσµα να αντιµετωπίζει ένα ασφυ-
κτικό πλαίσιο έλλειψης ρευστότητας. Το 2016 o κύκλος εργασιών 
σε επίπεδο οµίλου διαµορφώθηκε στα 14,2 εκατ. ευρώ (αύξηση 
11,23%). Ο κύκλος εργασιών της µητρικής αυξήθηκε κατά 17,7%, 
στα 9,8 εκατ. ευρώ. Σε ενοποιηµένο επίπεδο, οι ζηµίες προ φόρων 
ήταν 2,7 εκατ. ευρώ, µειωµένες κατά 2,8%.

Σηµειώνεται ότι στο πλαίσιο της συζήτησης για αναδιάρ-
θρωση του χρέους της οι ενδιαφερόµενες τράπεζες πρότειναν και 
επέβαλαν όπως η εταιρεία Deloitte προβεί σε µελέτη και αποτύ-
πωση µελέτης βιωσιµότητας και επιχειρηµατικού πλάνου της ε-
ταιρείας (IBR). Από την κατατεθείσα µελέτη και από την ουσια-
στική επί τριετία αποδεδειγµένη άνοδο των οικονοµικών της ε-
ταιρείας αποδεικνυόταν ότι το προτεινόµενο προς τις τράπεζες 
σχέδιο ήταν υλοποιήσιµο και η εταιρεία βιώσιµη και αναπτυσσό-
µενη, υπό την προϋπόθεση της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού 
δανεισµού. Η εταιρεία µάλιστα τόσο το 2015 όσο και το 2016 είχε 
υπερβεί τις προβλέψεις που αναφέρονταν στο εν λόγω IBR µε συ-
νεχή άνοδο εργασιών και θετικών EBITDA.

  ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ

ΟΤΑΝ Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ 
∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ ΞΕΠΕΡΝΑ 
ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
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«Η επίτροπος αντιλαµβάνεται τη σηµασία 
της ελληνικής πρωτοβουλίας για τη σι-
δηροδροµική σύνδεση Ευξείνου Πό-
ντου - Αιγαίου, µε παράλληλη ανάπτυξη 
των εµπορευµατικών κέντρων των δύο 

λιµανιών, και θα υποστηρίξει τα επόµενα βήµατα της Ελλάδας 
και της Βουλγαρίας προς την κατεύθυνση υλοποίησης της, υπό 
διαµόρφωση, διακρατικής αυτής συνεργασίας, µε ταυτόχρονη 
προσπάθεια εξεύρεσης πόρων από δηµόσιους και ιδιωτικούς 
φορείς». (Υπ. Μεταφορών, Απρίλιος 2017)

Η παραπάνω διαρροή κύκλων του υπουργείου Μεταφο-
ρών έγινε µετά την Περιφερειακή ∆ιάσκεψη για τις Επενδύσεις 
στις Μεταφορές που διοργάνωσε η επίτροπος Μεταφορών Βιο-
λέτα Μπουλτς και η Γενική ∆ιεύθυνση Μεταφορών της Ε.Ε. στη 
Σόφια στις 23-24 Μαρτίου 2017. Από τους ίδιους κύκλους µά-
θαµε ότι στόχος της παρουσίας του κ. Σπίρτζη στη Σόφια ήταν η 
σιδηροδροµική παράκαµψη του Βοσπόρου, δηλαδή η σύνδεση 
της Αλεξανδρούπολης µε το Ορµένιο και από εκεί µε το Σβίλεν-
γκραντ και το Μπουργκάς. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σηµα-
ντικό έργο, το οποίο όχι µόνο έχει προβλεφθεί αλλά έχει κοστο-
λογηθεί κιόλας. Ούτε λίγο ούτε πολύ, κοστίζει µόλις 171 εκατ. 
ευρώ.

Θα µπορούσε να πει κανείς ότι το υψηλό κόστος δεν εµπο-
δίζει κανέναν να κάνει µεγαλόπνοα σχέδια για το µέλλον. Το ζή-
τηµα όµως είναι ότι την ώρα που γίνονται τα σχέδια για το µέλ-
λον και τη σύνδεση της Αλεξανδρούπολης µε το Μπουργκάς, το 
παρόν είναι εξαιρετικά δυσοίωνο. ∆ιότι όχι µόνο δεν υπάρχει 
σύνδεση µε το Μπουργκάς αλλά εδώ και οκτώ µήνες δεν υπάρ-
χει καν σύνδεση µε την Αλεξανδρούπολη, καθώς στις 25 Σεπτεµ-
βρίου 2016 ο ΟΣΕ ανακοίνωσε τη διακοπή της γραµµής Θεσσα-
λονίκη - Αλεξανδρούπολη στη ∆ράµα και την εκτέλεση του δρο-
µολογίου µε λεωφορείο, για να εκτελεστούν έργα ύψους 3,05 
εκατ. ευρώ για τη βελτίωση της γραµµής.

Περίπου 20 ηµέρες αργότερα, στις 11 Οκτωβρίου 2016, όχι 
µόνο δεν είχαν αρχίσει τα έργα αλλά από τους διπλωµατούχους 
µηχανικούς του ΟΣΕ έγινε γνωστό ότι δεν µπορούσαν καν να α-
νατεθούν, διότι ο ΟΣΕ δεν µπορούσε να προκηρύξει διαγωνισµό 
επειδή δεν είχε υπογραφεί από τον υπουργό η σχετική εξουσι-

Τ ο υπουργείο Μεταφορών διαρρέει 
µεγαλόπνοα σχέδια για επενδύσεις 
εκατοντάδων εκατοµµυρίων στο δίκτυο 
του Έβρου, ενώ επί οκτώ µήνες το τρένο 
προς Αλεξανδρούπολη σταµατάει στη 
∆ράµα γιατί δεν ολοκληρώνεται µια 
επισκευή της γραµµής κόστους 3 εκατ. 
ευρώ.

οδότηση.
Σχεδόν έναν µήνα αργότερα, στις 2 Νοεµβρίου, ο ΟΣΕ επι-

βεβαίωσε την καταγγελία και ανακοίνωσε ότι ο υπουργός είχε υ-
πογράψει την έγκριση της σχετικής απόφασης: «Η έγκριση αυτή 
δίνει σαφή απάντηση σε όσους, τις τελευταίες εβδοµάδες, προ-
σπάθησαν µε αγαθές ή λιγότερο αγαθές προθέσεις –χωρίς όµως 
αποτέλεσµα, όπως αποδείχθηκε– να εγείρουν θέµατα εκ του µη-
δενός. Ταυτόχρονα, η έγκριση αυτή επιτρέπει στον ΟΣΕ να προ-
χωρήσει στην άµεση εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης των ερ-
γολαβιών συντήρησης και επισκευής του δικτύου, ώστε να τη-
ρηθεί το χρονοδιάγραµµα που αναγγέλθηκε από τη ∆ιοίκηση».

Πρακτικά, δηλαδή, έκλεισαν τη γραµµή στις 25 Σεπτεµβρίου 
για να γίνει το έργο, αλλά 40 ηµέρες αργότερα δεν είχε ξεκινή-
σει καν η διαδικασία του διαγωνισµού γα την ανάθεσή του.

Και βεβαίως, ενώ η γραµµή προς Αλεξανδρούπολη είχε δια-
κοπεί από τις 23 Σεπτεµβρίου 2016, στις 20 Ιανουαρίου 2017 α-
ποφασίστηκε η µίσθωση εργατών για την κάλυψη των έκτακτων 
λειτουργικών αναγκών του τµήµατος της γραµµής Αλεξανδρού-
πολης που… απλώς δεν λειτουργούσε, παρά µόνο για εµπορευ-
µατικές αµαξοστοιχίες µε πολύ χαµηλές ταχύτητες και µε χρήση 
πλοηγού στο τµήµα ∆ράµα - Ξάνθη.

Άγονες επιδοτήσεις
«Η σιδηροδροµική γραµµή προς Αλεξανδρούπολη υπάγεται µεν 
στις άγονες γραµµές, αλλά είναι άγονη γραµµή εθνικού χαρα-
κτήρα» σχολιάζει παλιός σιδηροδροµικός που γνωρίζει καλά τη 
λειτουργία του οργανισµού.

Αυτή όµως η «εθνική ανάγκη» στο τµήµα ∆ράµα - Αλεξαν-
δρούπολη από τις 25 Σεπτεµβρίου υπάρχει χωρίς τρένα. Μά-
λιστα, ο ΟΣΕ σε ανακοίνωσή του στις 3 Νοεµβρίου επέπληξε 
όσους άσκησαν κριτική στις αποφάσεις του, λέγοντας χαρακτη-
ριστικά: «Τα λεωφορεία που δροµολόγησε η ΤΡΑΙΝΟΣΕ λει-
τουργούν κανονικά, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη συγκοινω-
νιακή εξυπηρέτηση όλων των πολιτών, χωρίς να έχει διατυπωθεί 
κανένα παράπονο µέχρι στιγµής».

Ήταν µία εύλογη διαπίστωση, καθώς, όπως είπε ο πρόεδρος 
του ΚΤΕΛ Ξάνθης, Θεµιστοκλής Γεωργιάδης, στις 29 ∆εκεµ-
βρίου 2016, «η αύξηση της κίνησης (του ΚΤΕΛ την περίοδο των 

εορτών) οφείλεται πιθανότατα στη διακοπή των δροµολογίων 
του ΟΣΕ από τη ∆ράµα µέχρι και την Αλεξανδρούπολη, κάτι που 
οδήγησε σε σηµαντική αύξηση της κίνησης στα δροµολόγιά µας 
προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη». Ποιος να εκφράσει παράπονο, 
όταν το ΚΤΕΛ έβαλε επιπλέον δροµολόγια;

Σύµφωνα µε τις πληροφορίες, ο «εθνικός χαρακτήρας» της 
γραµµής προς Αλεξανδρούπολη αποτελεί πολύ µικρό µέρος της 
επιδότησης των άγονων γραµµών. Συνολικά η «άγονη γραµµή» 
επιδοτείται µε περίπου 2 εκατ. ευρώ τον χρόνο, από τα 39 εκατ. 
που το υπουργείο θέλει να δώσει στη Ferrovie (50 εκατ. ευρώ 
προέβλεπε η αρχική συµφωνία) για την εξυπηρέτησή της. Από 
την επιδότηση των άγονων γραµµών άλλα 2 εκατ. θα καλύψουν 
τη λειτουργία της γραµµής Θεσσαλονίκη - Φλώρινα, δηλαδή συ-
νολικά στις γραµµές της Βόρειας Ελλάδας θα διατεθούν 4 εκατ. 
ευρώ.

Το τρένο για την Αλεξανδρούπολη απέχει πολύ από το να 
είναι ανταγωνιστικό, καθώς µετά την κατασκευή της Εγνατίας 
Οδού η απόσταση οδικώς από τη Θεσσαλονίκη είναι περίπου 
στον µισό χρόνο απ’ ό,τι µε το τρένο.

Οι Ιταλοί έρχονται
Μέσα σε αυτό το βαρύ κλίµα ήρθε το δυστύχηµα στο Άδενδρο, 
που ενέτεινε την αβεβαιότητα στους κόλπους των εργαζοµένων 
στον σιδηρόδροµο.

Μέχρι στιγµής, από τις 17 Ιανουαρίου που ανακοινώθηκε η 
παραχώρηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην ιταλική Ferrovie, οι άνθρω-
ποι της ιταλικής εταιρείας έχουν έρθει µόνο µία φορά στην Ελ-
λάδα. Τα θέµατα µε τα οποία ασχολήθηκαν δηµιούργησαν σε 
οµάδα των εργαζοµένων θετική εντύπωση, καθώς έδειξαν, όπως 
λένε, να επιφυλάσσουν αναβαθµισµένο ρόλο στους ίδιους σε 
σχέση µε την µέχρι τώρα κατάσταση.

Το θετικό κλίµα ενίσχυσε και το γεγονός ότι διαρρέουν σχέ-
δια των Ιταλών για επενδύσεις ύψους 500 εκατ. ευρώ για την 
αγορά τροχαίου υλικού νέας τεχνολογίας, το οποίο και θα δρο-
µολογηθεί από το 2019 και µετά στη νέα ηλεκτροδοτούµενη 
γραµµή Αθήνα - Θεσσαλονίκη και θα µειώσει τον απαιτούµενο 
χρόνο σε περίπου 2,5 ώρες.

Στην επίσκεψη που πραγµατοποίησαν στο τέλος Απριλίου 
στην Ελλάδα δύο στελέχη της εταιρείας, ανάµεσα στα οποία και 
η κ. Έστερ Μαρκόνι, διέρρευσε ότι χρέη µεταφραστή στις επα-
φές που είχαν µε τα στελέχη της εταιρείας ανέλαβε ο πρόεδρος 
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Φίλιππος Τσαλίδης, διότι πολλά διευθυντικά 
στελέχη του οργανισµού δεν ήξεραν αγγλικά.

Όµως εργαζόµενοι στον οργανισµό επισηµαίνουν ότι µέχρι 
σήµερα ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ είναι σε πλήρη σύµπτωση και θέ-
τουν το ερώτηµα κατά πόσο οι δεσµοί των δύο εταιρειών θα συ-
νεχιστούν και όταν δεν θα ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη, δηλαδή 
στο ελληνικό κράτος.

Και καθώς, εκτός από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, το σιδηροδροµικό δί-
κτυο θα θέλουν να χρησιµοποιούν και άλλες ιδιωτικές µεταφο-
ρικές εταιρείες, ο κυρίαρχος ρόλος στην κατανοµή των τρένων 
θα ξαναπεράσει στο κράτος, που έχει την κυριότητα του δικτύου.

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ

Ο ΟΣΕ ΚΑΝΕΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 
ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ…
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ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η νίκη του ανεξάρτητου φιλελεύθερου υπο-
ψηφίου κ. Μακρόν στον δεύτερο γύρο των 
προεδρικών εκλογών της Γαλλίας έγινε 
δεκτή µε ανακούφιση στις Βρυξέλλες, στο 
Βερολίνο, στη Ρώµη και σε άλλες ευρωπαϊ-

κές πρωτεύουσες. Ο κ. Μακρόν εργάζεται ήδη για την επικρά-
τηση του κινήµατος που δηµιούργησε και τώρα µετασχηµατί-
ζεται σε κόµµα, στις βουλευτικές εκλογές που θα πραγµατο-
ποιηθούν τον Ιούνιο σε δύο γύρους.

Ο νέος Πρόεδρος της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας τοποθέ-
τησε στην πρωθυπουργία τον πρώην δήµαρχο της Χάβρης κ. 
Φιλίπ, ο οποίος προέρχεται από τη φιλελεύθερη πτέρυγα των 
Ρεπουµπλικάνων και είναι στενός πολιτικός φίλος του πρώην 
πρωθυπουργού κ. Ζιπέ. Ο τελευταίος ηττήθηκε στις προκρι-
µατικές εκλογές του Ρεπουµπλικανικού Κόµµατος από τον κ. 
Φιγιόν, ο οποίος στη συνέχεια κατέλαβε την τρίτη θέση στον 
πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών.

Η κυβέρνηση του κ. Φιλίπ περιλαµβάνει πολλά γνωστά 
στελέχη των Ρεπουµπλικάνων και των Φιλελευθέρων, ιδιαί-
τερα στο οικονοµικό επιτελείο. Η ενισχυµένη παρουσία σε 
αυτήν της κεντροδεξιάς συνδυάζεται µε την αριθµητική υπε-
ροχή υποψηφίων στις βουλευτικές λίστες του κόµµατος του κ. 
Μακρόν οι οποίοι προέρχονται από το Σοσιαλιστικό Κόµµα. 
Είναι φανερό ότι επιχειρείται µια πολιτική σύνθεση κεντρο-
δεξιάς και κεντροαριστεράς µε ενισχυµένη τη φιλελεύθερη 
διάσταση, προκειµένου να υπάρξουν κοινοβουλευτική πλει-
οψηφία και κυβέρνηση που θα στηρίζουν τις προεδρικές ε-
πιλογές.

Το ξεκίνηµα του κ. Μακρόν δείχνει ικανοποιητικό και δη-
µιουργικό, αλλά δεν υπάρχουν εγγυήσεις για το τελικό απο-
τέλεσµα. Το βέβαιο είναι ότι στη Γαλλία αντιµετωπίστηκε µε 
επιτυχία η πολιτική επίθεση της άκρας ∆εξιάς, µε αποτέλε-
σµα να έχει περιέλθει σε µεγάλη κρίση το Εθνικό Μέτωπο, το 
κόµµα της κ. Λεπέν.

Στις Βρυξέλλες δηλώνουν ενθουσιασµένοι µε τον κ. Μα-
κρόν, επειδή εκτιµούν ότι µπορεί να ηγηθεί της µεταρρυθµι-
στικής προσπάθειας που έχει ανάγκη η Γαλλία και να δηµι-
ουργήσει µια νέα δυναµική για την Ε.Ε., η οποία θα στηρί-
ζεται στη στενότερη γερµανογαλλική συνεργασία. ∆εν είναι 
τυχαίο ότι ο Πρόεδρος Μακρόν έκανε την πρώτη επίσηµη ε-
πίσκεψή του στο Βερολίνο και η καγκελάριος κ. Μέρκελ τον 
υποδέχτηκε µε ιδιαίτερα θετικό τρόπο, χωρίς αυτό να σηµαί-
νει ότι δεν υπάρχουν διαφορές µεταξύ των δύο ηγετών για 
την πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί.

Εκλογές στην Αυστρία
Κι ενώ όλα έδειχναν ότι µετά τη µεγάλη ήττα της κ. Λεπέν 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ 
ΣΤΗΝ ΑΓΩΝΙΑ ΣΕ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΙΑ
Η πολιτική πρόκληση των λαϊκιστών και της άκρας ∆εξιάς 
δεν έχει εξουδετερωθεί.

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών η Ε.Ε. θα έ-
µπαινε σε µια περίοδο σχετικής πολιτικής ηρεµίας, ήρθαν οι 
πρόωρες βουλευτικές εκλογές στην Αυστρία για να µας θυµί-
σουν ότι η άκρα ∆εξιά εξακολουθεί να προσδιορίζει µε τον 
έναν ή τον άλλο τρόπο τις εξελίξεις σε διάφορες χώρες της 
Ε.Ε.

Ο κ. Κουρτς, υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας και νέος 
ηγέτης του κεντροδεξιού Λαϊκού Κόµµατος, αποφάσισε να 
διακόψει τη δεκαετή κυβερνητική συνεργασία του κόµµατός 
του µε τους Σοσιαλδηµοκράτες και να ζητήσει τη διενέργεια 
πρόωρων βουλευτικών εκλογών, τον Οκτώβριο, λίγο µετά τις 
βουλευτικές εκλογές στη Γερµανία, οι οποίες αναµένεται να 
οδηγήσουν στην τέταρτη θητεία της καγκελαρίου κ. Μέρκελ.

Ο νέος ηγέτης του Λαϊκού Κόµµατος της Αυστρίας προ-
σπαθεί να δώσει καθαρά προσωπικό χαρακτήρα στην προ-
σπάθειά του, γι’ αυτό και το ψηφοδέλτιο του κόµµατος θα πα-
ρουσιαστεί ως «Λίστα Σεµπάστιαν Κουρτς Νέο Λαϊκό Κόµµα». 
Στα 30 του χρόνια ο κ. Κουρτς πιστεύει ότι µπορεί µε τις κα-
τάλληλες δυναµικές πρωτοβουλίες να ενισχύσει τη θέση του 
κόµµατός του, που έρχεται τρίτο στις δηµοσκοπήσεις, και να 
πάρει την πρωτιά από το ακροδεξιό Κόµµα της Ελευθερίας. 
Έχει σκληρύνει τις θέσεις του στο προσφυγικό-µεταναστευ-
τικό αλλά και σε ό,τι αφορά τη συµµετοχή της Αυστρίας στη 
χρηµατοδότηση του ελληνικού προγράµµατος. Με τη δυνα-
µική που έχει αναπτύξει, οι περισσότεροι αναλυτές καταλή-
γουν στο συµπέρασµα ότι µετά τις βουλευτικές εκλογές του 
Οκτωβρίου θα αναβιώσει ο κυβερνητικός συνασπισµός της 
κεντροδεξιάς και της άκρας ∆εξιάς στην Αυστρία, εξαιτίας του 
οποίου η χώρα είχε οδηγηθεί σε διπλωµατική αποµόνωση 
στο εσωτερικό της Ε.Ε. στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Εποµένως βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε µια σύνθετη κα-
τάσταση, εφόσον ένα συστηµικό κεντροδεξιό κόµµα υιοθετεί 
σε βασικά ζητήµατα µέρος της επιχειρηµατολογίας της αυ-
στριακής άκρας ∆εξιάς και δεν έχει αντίρρηση να προχωρή-
σει σε κυβερνητική συνεργασία µε αυτήν.

Ιταλική αστάθεια
Η πολιτική αναταραχή στην Αυστρία, όπου αποτράπηκε, µε 
τη συνεργασία της κεντροδεξιάς και της κεντροαριστεράς, η 
εκλογή ακροδεξιού Προέδρου της ∆ηµοκρατίας απευθείας 
από τον λαό, αναδεικνύει το δύσκολο παρελθόν της χώρας. 
Ο Χίτλερ γεννήθηκε στην Αυστρία, ο ναζισµός κυριάρχησε 
και σε αυτή τη χώρα, ενώ ο Κουρτ Βάλντχαϊµ, πρώην γενικός 
γραµµατέας του ΟΗΕ, υποχρεώθηκε να παραιτηθεί από την 
Προεδρία της ∆ηµοκρατίας εξαιτίας του ναζιστικού παρελθό-
ντος του και της καταγγελίας για συµµετοχή του σε εγκλή-
µατα πολέµου κατά τη διάρκεια της γερµανικής κατοχής της 

H δεξιά στροφή του Λαϊκού Κόµµατος 
της Αυστρίας προσφέρει νέες πολιτικές 
δυνατότητες στην άκρα ∆εξιά.

Οι περισσότεροι πολιτικοί αναλυτές 
προβλέπουν νίκη του Μπέπε Γκρίλο 
στις εκλογές στην Ιταλία και µια µεγάλη 
περίοδο αστάθεια ς.

Γιουγκοσλαβίας στον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. 
Ταυτόχρονα φαίνεται να παίρνει µεγαλύτερες διαστάσεις 

η κρίση στην Ιταλία, µε τους περισσότερους πολιτικούς και 
οικονοµικούς αναλυτές να καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι 
είναι πολύ πιθανή η επικράτηση αντιευρωπαϊκών δυνάµεων 
στις επόµενες βουλευτικές εκλογές, που πρέπει να πραγµα-
τοποιηθούν, το αργότερο, µέχρι τον Φεβρουάριο του 2018.

Σύµφωνα µε τις τελευταίες δηµοσκοπήσεις, το λαϊκιστικό 
Κίνηµα Πέντε Αστέρων του Μπέπε Γκρίλο προηγείται µε ένα 
ποσοστό της τάξης του 30%, ενώ το κεντροαριστερό ∆ηµο-
κρατικό Κόµµα που ελέγχει την κυβέρνηση Τζεντιλόνι ακο-
λουθεί µε ένα ποσοστό της τάξης του 26%-28%. Για την τρίτη 
θέση δίνουν µάχη οι ακροδεξιοί της Λέγκας του Βορρά µε το 
κεντροδεξιό κόµµα του κ. Μπερλουσκόνι, το οποίο ταλαντεύ-
εται µεταξύ µιας µελλοντικής συνεργασίας µε το ∆ηµοκρα-
τικό Κόµµα και της προσχώρησης στο µέτωπο των αντιευρω-
παϊκών δυνάµεων, µε το Κίνηµα Πέντε Αστέρων και τη Λέγκα 
του Βορρά. Τα κόµµατα του κ. Σαλβίνι και του κ. Μπερλου-
σκόνι κινούνται δηµοσκοπικά γύρω στο 13%-14%.

Πολλοί υποστηρίζουν ότι η Ιταλία είναι ένα πολιτικό α-
τύχηµα σε αναµονή, εφόσον το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 
(ΑΕΠ) της χώρας εξακολουθεί να είναι 7% πιο κάτω απ’ ό,τι 
ήταν το 2009, το µέσο διαθέσιµο εισόδηµα των Ιταλών έχει υ-
ποχωρήσει κατά 12% και η βιοµηχανική παραγωγή έχει πέσει 
κατά 20% σε σχέση µε τα προ κρίσης επίπεδα. Η Ιταλία συν-
δυάζει την οικονοµική στασιµότητα µε τη βιοµηχανική πα-
ρακµή, εξαιρετικά υψηλά ποσοστά ανεργίας µεταξύ των νέων, 
υπέρογκο δηµόσιο χρέος, το οποίο ανέρχεται σε 132% του 
ΑΕΠ και είναι αναλογικά το δεύτερο µεγαλύτερο στην Ευρω-
ζώνη µετά το ελληνικό, και ένα βαθιά προβληµατικό τραπε-
ζικό σύστηµα, µε τα µη εξυπηρετούµενα χρέη να αναλογούν 
στο 20% του συνόλου.

Τα πολιτικά νέα από τη Γαλλία είναι καλά, χωρίς φυσικά 
να υπάρχουν εγγυήσεις για την επιτυχία της προσπάθειας 
του κ. Μακρόν, και στη Γερµανία όλα δείχνουν ότι η κ. Μέρ-
κελ θα επικρατήσει µε σχετική άνεση στις βουλευτικές ε-
κλογές του Σεπτεµβρίου. Κι ενώ δηµιουργούνται οι προϋπο-
θέσεις για µια ευρωπαϊκή επανεκκίνηση που θα στηρίζεται 
στην πιο στενή συνεργασία Γερµανίας και Γαλλίας, έρχεται η 
πολιτική αναταραχή στην Αυστρία για να προσφέρει νέες πο-
λιτικές δυνατότητες στην άκρα ∆εξιά και η γενική αστάθεια 
στην Ιταλία, η οποία, εάν οδηγήσει στην εκλογική ήττα της 
κεντροαριστεράς και στην επικράτηση του Κινήµατος Πέντε 
Αστέρων και της Λέγκας του Βορρά, τα οποία θέλουν να δι-
ενεργήσουν δηµοψήφισµα για την έξοδο της χώρας από το 
ευρώ, µπορεί να θέσει σε αµφισβήτηση την ίδια την ύπαρξη 
της Ευρωζώνης.
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συνέντευξη

Τη «χαρτογράφηση» της κρίσης στα Βαλκάνια κάνει ο πρέ-
σβης επί τιµή Αλέξανδρος Μαλλιάς. Παράλληλα, υπο-
γραµµίζει ότι το πολιτικό σύστηµα της χώρας οφείλει να 
αφυπνιστεί µπροστά στις νέες προκλήσεις για την Ελλάδα.

Τα Βαλκάνια δείχνουν για άλλη µια φορά να «φλέγονται». 
Κατ’ αρχάς, λοιπόν, θα ήθελα να µας περιγράψετε πού εντο-
πίζονται εστίες έντασης αυτή τη στιγµή στη Βαλκανική.
Οι προβλέψεις διάλυσης της πρώην Γιουγκοσλαβίας είχαν προ-
ηγηθεί της αποσύνθεσης της Σοβιετικής Ένωσης. Εντούτοις, δεν 
αποτελεί έκπληξη το ότι οι πόλεµοι στη Γιουγκοσλαβία άρχισαν 
αµέσως µετά την κατάρρευση του διπολισµού. Υπάρχουν αίτια 
και αφορµές. Η Ιστορία, η γεωγραφία και η εθνότητα –ενίοτε και 
η θρησκεία– θα µπορούσαν να περιγράψουν τα αίτια. ∆ηλαδή 
στα Βαλκάνια υπάρχει έντονη η προσήλωση, η προσκόλληση, 
αν θέλετε, σε ξεχωριστή ανάγνωση και ερµηνεία της Ιστορίας, 
εδαφικές διαφορές ή εδαφικές διεκδικήσεις και προβλήµατα 
µεταξύ των εθνοτικών οµάδων, καθώς και η εικόνα του κακού 
γείτονα. Στη λήξη του παγκοσµίου πολέµου είπαµε «ποτέ ξανά». 
Ξαναζήσαµε όµως στη γειτονιά µας γενοκτονίες, όπως στη Σρε-
µπρένιτσα, στρατόπεδα συγκεντρώσεως, σκελετωµένα ανθρώ-
πινα φαντάσµατα, κατεστραµµένα σπίτια και ξεριζωµό εκατοµ-
µυρίων προσφύγων.

Για να γίνουµε πιο συγκεκριµένοι, η ΠΓ∆Μ δείχνει να βρί-
σκεται σε κατάσταση ακυβερνησίας. Τι προξένησε αυτή την έ-
κρυθµη κατάσταση και πώς θεωρείτε ότι µπορεί να εξελιχθεί;
Η Συµφωνία της Αχρίδας τον Αύγουστο του 2001 έθεσε τέλος 
στις συγκρούσεις µεταξύ Σλαβοµακεδόνων και Αλβανών, δρο-
µολογώντας ταυτόχρονα την αναθεώρηση πολλών διατάξεων 
του Συντάγµατος του 1991. Το Σύνταγµα αυτό αποτελεί την καρ-
διά των προβληµάτων που προκάλεσε η «∆ηµοκρατία της Μα-
κεδονίας» στους γείτονές της –κυρίως στην Ελλάδα–, καθώς και 
στον εσωτερικό ιστό της χώρας, θέτοντας ήδη από το Προοίµιο 
τους Αλβανούς σε δεύτερη µοίρα. Τα όσα συµβαίνουν σήµερα 
αποτελούν έναν προβλέψιµο κύκλο ανωµαλίας. Μεγάλο µέρος 
ευθύνης έχει η αλαζονεία του πρωθυπουργού Νίκολα Γκρούεφ-
σκι, καθώς και οι άστοχες πολιτικές παρεµβάσεις του Προέδρου 
Γκιόργκι Ιβάνοφ. Ο «διαγωνισµός καλλιστείων» στον οποίο επι-
δίδονται εκπρόσωποι συγκεκριµένων χωρών στα Σκόπια καλλι-
έργησε αυταπάτες αντί µιας νοοτροπίας συνδιαλλαγής και συµ-
βιβασµού. Σε µεγάλο βαθµό η πολιτική αυτή έκανε πιο δύσκολη 
την εξεύρεση λύσης στο ζήτηµα της ονοµασίας µε την Ελλάδα. 
Θυµίζω την απόφαση του Προέδρου Μπους στις 4 Νοεµβρίου 
2004 για αναγνώριση της χώρας µε τη συνταγµατική της ονοµα-

Η έλλειψη ενός Εθνικού 
Συµβουλίου Ασφάλειας 
αποτελεί χαρακτηριστικό 
µιας χώρας που προτιµά να 
δρα µε ανεπαρκείς θεσµούς 
πολιτικής, φτιαγµένους 
για µια άλλη Ελλάδα µε 
έναν εντελώς διαφορετικό 
περίγυρο.

 ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

«Ο αποµονωτισµός 
δεν συνιστά 
επιλογή»

Αλέξανδρος Π. Μαλλιάς, 
πρέσβης επί τιµή*

σία. Έπληξε τα συµφέροντα της Ελλάδας προκειµένου να βοηθή-
σει τους Σλαβοµακεδόνες να αποδεχτούν τις υπέρ των Αλβανών 
συνταγµατικές αλλαγές. ∆εκατρία χρόνια αργότερα, η κατάσταση 
βρίσκεται σε χειρότερο σηµείο.

Παράλληλα, βλέπουµε την αλβανική ηγεσία να εγείρει διά-
φορα ζητήµατα. Ποια είναι αυτά και πιστεύετε ότι σηµατοδο-
τούν επιστροφή στον αλβανικό «µεγαλοϊδεατισµό»;
Η λεγόµενη «αλβανική πλατφόρµα» έχει θετικά στοιχεία και για 
τις σχέσεις της ΠΓ∆Μ µε την Ελλάδα, καθόσον επιτάσσει τη ση-
µασία της λύσης του προβλήµατος της ονοµασίας για να ανοίξει 
ο δρόµος για την ένταξή της στο ΝΑΤΟ. Θα ήταν ορθότερο να υ-
πογραφεί στο Τέτοβο και όχι στα Τίρανα, παρουσία µάλιστα του 
πρωθυπουργού της Αλβανίας, διότι έδωσε την αφορµή να ταυ-
τιστούν οι επιδιώξεις των Αλβανών της ΠΓ∆Μ µε την Αλβανία. 
Προβλέπω ότι το Σύνταγµα της ΠΓ∆Μ θα αναθεωρηθεί εκ νέου. 
Από το 1991 µέχρι το 2004 τροποποιήθηκε τριάντα φορές. Πρό-
κειται για ένα προβληµατικό κείµενο.

Από την άλλη, η Τουρκία εδώ και σχεδόν έναν χρόνο –από 
τη στιγµή της απόπειρας πραξικοπήµατος κατά του Ερντο-
γάν και εντεύθεν– βρίσκεται σε κατάσταση «βρασµού». Κατ’ 
αρχάς, για να πάµε µισό βήµα πίσω, πώς µεταφράζετε εσείς 
το αποτέλεσµα του δηµοψηφίσµατος στη γείτονα;
Στη Νέα Τουρκία έχουµε: ταύτιση των κρατικών συµφερόντων 
µε τα συµφέροντα και τις επιδιώξεις του Προέδρου Ερντογάν. 
Αποµάκρυνση της προοπτικής ένταξης της Τουρκίας στην Ε.Ε. 
Στρατιωτική επέµβαση στη Συρία και στο Ιράκ. Αποδυνάµωση 
του ελέγχου της εκτελεστικής εξουσίας, µε αποτέλεσµα οι κρα-
τικές υπηρεσίες να προσφέρουν στον Πρόεδρο Ερντογάν απο-
κλειστικά το προϊόν που του αρέσει. Η αποτύπωση της δυσάρε-
στης πραγµατικότητας θεωρείται αντιπολιτευτική πράξη. Αυτά 
προκαλούν ανησυχία. Τα µοναδικά ζητήµατα στα οποία ο Πρό-
εδρος Ερντογάν µπορεί άµεσα να ενώσει το σύνολο του πολιτι-
κού κόσµου και την κοινή γνώµη της Τουρκίας υπέρ του είναι 
οι διεκδικήσεις και αµφισβητήσεις στο Αιγαίο και στο Κυπρι-
ακό. Άρα; Γνωρίζοντας το πλαίσιο συµπεριφοράς της Τουρκίας 
έναντι της Ευρώπης, εκτιµώ ότι θα προωθήσει συστηµατικά 
την επαναφορά της θανατικής ποινής µέχρις ότου θεωρήσει 
ότι µπορεί να εξασφαλίσει ικανοποιητικά ανταλλάγµατα. Τυχόν 
επαναφορά της εκτιµώ εντέλει ότι θα αποτελεί αντίδραση της 
Τουρκίας σε ενέργειες χωρών ή θεσµών της Ευρώπης (Ε.Ε. 
και Συµβούλιο της Ευρώπης) και όχι εξέλιξη συνδεόµενη µε 
τις διώξεις των αντιπάλων του κ. Ερντογάν ( Κούρδοι, Φετου-
λάχ Γκιουλέν κ.ά.).

Και όλα αυτά µοιάζουν να επιβαρύνουν το Κυπριακό. Τι συµ-
βαίνει µε τις εκεί εξελίξεις;
Λύση σηµαίνει εξάλειψη των αποτελεσµάτων της εισβολής, άρα α-
πόσυρση των στρατευµάτων κατοχής. Όµως γνωρίζουµε ότι σπα-
νίως διπλωµατικές διαπραγµατεύσεις ανατρέπουν «εν ψυχρώ» 
αποτελέσµατα στρατιωτικών επεµβάσεων. ∆εν έχω κανένα στοι-
χείο στη διάθεσή µου που να επιτρέπει να καταλήξω στο συµπέ-
ρασµα ότι η Τουρκία σήµερα είναι έτοιµη να συµβάλει σε µία λύση 
η οποία δεν θα της εξασφαλίζει στον µέγιστο δυνατό βαθµό τις πά-
γιες και σταθερές επιδιώξεις της στην Κύπρο.

Μπροστά σε όλες αυτές τις εξελίξεις, πώς βλέπετε να αντιδρά 
η Ελλάδα; Θεωρείτε την έως τώρα στάση και στρατηγική της ε-
παρκή;
Ο αποµονωτισµός δεν συνιστά επιλογή. Η Ελλάδα οφείλει να στα-
θεί όρθια. Για να είσαι όµως υπολογίσιµος εταίρος σε διµερές επί-
πεδο πρέπει να έχεις δύναµη, αξία και υπεραξία. Η Σούδα αποτελεί 
την υπεραξία της Ελλάδας στις σχέσεις της µε τις ΗΠΑ. Πρόκειται 
για αναντικατάστατη διευκόλυνση. Επιπλέον, οι σχέσεις µας µε τη 
Ρωσία και την Κίνα πρέπει να εξειδικευτούν κατά τρόπον ώστε να 
προσελκύσουµε στρατηγικές επενδύσεις σε περιοχές ειδικής ση-
µασίας (π.χ. Αλεξανδρούπολη, Σάµο, Ρόδο κ.λπ.).

Στο τελευταίο σας βιβλίο, «Οράµατα και Χίµαιρες – ∆ιαδροµές 
ενός διπλωµάτη», κάνετε λόγο για ένα «επικίνδυνο κενό στην 
πολιτική ζωή της χώρας», αναφερόµενος στην ανασυγκρότηση 
της εθνικής πολιτικής ασφάλειας. Τι είναι αυτό το εργαλείο και 
πώς µπορεί να φανεί χρήσιµο;
Το πολιτικό µας σύστηµα δεν έχει αφυπνιστεί. Πατριωτισµός δεν 
είναι η αναζήτηση και επίρριψη της ευθύνης για το τι έγινε, τι δεν 
έγινε ή ποιος φταίει περισσότερο. Πατριωτισµός σήµερα είναι να 
συνεργαστούν οι πολιτικοί µας ηγέτες, αποτελώντας έτσι τα πρό-
τυπα που έχουµε ανάγκη. ∆εν πιστεύω στον πολιτικό µεσσιανι-
σµό. Πιστεύω στον σχεδιασµό, στη συνεννόηση και στη σύνεση. 
Όσο αυτό δεν γίνεται, θα ρίχνουµε την ευθύνη στην Αµερική, στη 
Γερµανία, στη ∆εξιά, στην Αριστερά και δεν ξέρω πού αλλού. Την 
κύρια ευθύνη την έχουµε εµείς. Οι άλλοι γύρω µας και πιο πέρα 
απλώς προωθούν τα συµφέροντά τους. Η έλλειψη ενός Εθνικού 
Συµβουλίου Ασφάλειας αποτελεί χαρακτηριστικό µιας χώρας που 
προτιµά να δρα µε ανεπαρκείς θεσµούς πολιτικής, φτιαγµένους για 
µια άλλη Ελλάδα µε έναν εντελώς διαφορετικό περίγυρο.

*Συγγραφέας του βιβλίου «Οράµατα και Χίµαιρες – ∆ιαδροµές 
ενός διπλωµάτη» (εκδ. Ι. ΣΙ∆ΕΡΗΣ), πρώην πρέσβης σε Ουάσιν-
γκτον, Τίρανα και Σκόπια.
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συνέντευξη

«Συναγερµό» για το δηµογραφικό πρό-
βληµα της Ελλάδας σηµαίνει ο καθη-
γητής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 
Βύρων Κοτζαµάνης. Παράλληλα, κα-

ταθέτει σειρά προτάσεων για την ανάσχεση του 
φαινοµένου που οδηγεί σε γερασµένο και µικρό-
τερο πληθυσµό της χώρας.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να µου πείτε ποια είναι 
τα βασικά χαρακτηριστικά του δηµογραφικού 
προβλήµατος της Ελλάδας.
Η υπερσυγκέντρωση του πληθυσµού σε ένα ε-
ξαιρετικά περιορισµένο τµήµα της συνολικής ε-
πιφάνειας µε τη δηµιουργία δύο µεγάλων µητρο-
πολιτικών περιοχών (Αθήνας και Θεσσαλονίκης) 
και η εγκατάλειψη του ύπαιθρου χώρου.

Η εµφάνιση µετά το 2010 ενός νέου κύµατος 
φυγής στο εξωτερικό νέων Ελλήνων αναπαραγω-
γικής ηλικίας (25-45 ετών) που δεν αναµένεται να 
ανακοπεί µέχρι τα τέλη της τρέχουσας δεκαετίας.

Η εξαιρετικά χαµηλή γονιµότητα και ο άκρως 
περιορισµένος αριθµός των γεννήσεων (γύρω 
στις 90.000 ανά έτος) σε συνδυασµό µε τον υψηλό 
αριθµό των θανάτων (γύρω στους 120.000 ετη-
σίως λόγω της γήρανσης του πληθυσµού µας), 
που έχουν ως αποτέλεσµα ένα αρνητικό ισοζύ-
γιο γεννήσεων και θανάτων, τάση που σίγουρα 
δεν πρόκειται να αναστραφεί µέχρι το 2030-2035.

Η δηµογραφική γήρανση (δηλαδή η αύξηση 
του ποσοστού των άνω των 65 ετών και ακόµη 
περισσότερο η αύξηση του ποσοστού των άνω 
των 85 ετών), τάση η οποία επίσης δεν πρόκειται 

 ΣΤΗΝ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

«Στα χρόνια της κρίσης 
η νοσηρότητα 
του πληθυσµού αυξάνεται»

Βύρων Κοτζαµάνης, καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας – 
Εργαστήριο ∆ηµογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων

να ανακοπεί τις επόµενες δύο δεκαετίες.
Η µείωση του συνολικού πληθυσµού, η οποία 

έχει αρχίσει από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 
και δεν πρόκειται να ανακοπεί επίσης µέχρι το 2035 
και η οποία οδηγεί και στη µείωση του πληθυσµού 
εργάσιµης ηλικίας (15-65 ετών) και προφανώς και 
σε αυτήν του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού.

Πού αποδίδετε εσείς το γεγονός ότι οι Έλληνες 
γινόµαστε λιγότεροι και γεροντότεροι;
Η µείωση του πληθυσµού µας οφείλεται στο ότι 
τα δύο ισοζύγια (γεννήσεις - θάνατοι / είσοδοι στη 
χώρα µας - έξοδοι από αυτήν) είναι πλέον αρνη-
τικά (και θα παραµείνουν αρνητικά και τις επόµενες 
δύο δεκαετίες). Η δηµογραφική γήρανση οφείλεται 
αφενός µεν στον µειωµένο (σε σχέση µε την πε-
ρίοδο 1950-1980) αριθµό των γεννήσεων τις τρεις 
τελευταίες δεκαετίες (γήρανση εκ των «κάτω»), α-
φετέρου δε στην αύξηση του µέσου όρου ζωής 
µας (γήρανση εκ των «άνω»), καθώς τα τελευταία 
65 χρόνια έχουµε κερδίσει πάνω από 10 χρόνια 
ζωής (ζούµε δηλαδή πολύ περισσότερο απ’ ό,τι οι 
γονείς µας και προφανώς και οι παππούδες µας, 
και εποµένως, αφού δεν πεθαίνουµε πλέον στα 
68 µας αλλά στα 80 µας, «φορτώνεται» συνεχώς 
η ηλικιακή οµάδα 65 και άνω).

Κατά την άποψή σας, ποιο είναι το πιο ανησυ-
χητικό από τα δηµογραφικά στοιχεία της χώρας 
και γιατί;
Η άνιση κατανοµή του πληθυσµού µας (υπερσυ-
γκέντρωσή του σε ένα πολύ περιορισµένο τµήµα 

Το ελληνικό δηµογραφικό πρόβληµα έχει ε-
πισηµανθεί εδώ και δεκαετίες. Θεωρείτε ότι 
η πολιτεία το έλαβε υπ’ όψιν και ότι ενήργησε 
για την αναστροφή του;
Το δηµογραφικό «πρόβληµα» ναι µεν άρχισε να 
συζητείται την τελευταία εικοσιπενταετία, ωστόσο 
στην πράξη ελάχιστα µέτρα ελήφθησαν. Τα όποια 
«µέτρα», που περιορίστηκαν κυρίως στην επιδο-
µατική ενίσχυση των οικογενειών µε τέσσερα και 
περισσότερα παιδιά και στην πρόωρη συνταξι-
οδότηση των εργαζόµενων γυναικών µε ανή-
λικο παιδί στον δηµόσιο και διευρυµένο δηµόσιο 
τοµέα, δεν είχαν αποτελέσµατα. Ταυτόχρονα, στη 
χώρα µας, σε αντίθεση µε την πλειονότητα των 
αναπτυγµένων χωρών του πλανήτη µας µε τις 
ίδιες δηµογραφικές τάσεις, δεν υπήρξε και δεν 
υπάρχει α) σε επίπεδο κυβέρνησης και κεντρι-
κής διοίκησης επιτελική δοµή για την παρακο-
λούθηση των εξελίξεων και τη λήψη εγκαίρως 
συντονισµένων µέτρων και β) ερευνητική δοµή 
για τη µελέτη των πληθυσµιακών-δηµογραφι-
κών εξελίξεων και τη διατύπωση προτάσεων.

Τι µπορεί να γίνει για να αναστραφεί αυτή η 
εικόνα;
Η δηµογραφική γήρανση εκ των «άνω», δηλαδή 
αυτή που οφείλεται στην αύξηση του προσδόκι-
µου ζωής µας δεν είναι δυνατόν να ανακοπεί, 
καθώς όλοι θέλουµε να ζήσουµε περισσότερα 
χρόνια και µέχρι στιγµής, µε τη βοήθεια κυρίως 
της ιατρικής, το έχουµε επιτύχει. Όπως όµως το 
πλήθος και το ποσοστό των ηλικιωµένων θα συ-
νεχίσει να αυξάνεται, θα αυξάνονται και οι θάνα-
τοι, µε αποτέλεσµα, εάν δεν αυξηθεί σηµαντικά η 
γονιµότητα (και οι γεννήσεις) και το ισοζύγιο εί-
σοδοι-έξοδοι συνεχίσει να είναι αρνητικό, τόσο 
ο συνολικός πληθυσµός µας όσο και αυτός των 
άνω των 65 ετών θα µειώνεται. Άρα οι όποιες 
παρεµβάσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν στη 
µετανάστευση και στη γονιµότητα.

Θα πρέπει εποµένως: α) να ανακοπεί η µε-
τανάστευση κυρίως των νέων Ελλήνων και να 
γίνει η χώρα µας πιο «ελκυστική» για νέους µε-
τανάστες και πρόσφυγες οι οποίοι επιθυµούν να 
εγκατασταθούν και να δηµιουργήσουν σε αυτήν 
(και όχι να διαµείνουν «καταναγκαστικά» σε αυτήν). 
Τα προαναφερθέντα προφανώς συνδέονται µε 
την άρδην αλλαγή της οικονοµικής κατάστασης 
και υψηλούς ρυθµούς µεγέθυνσης και ανάπτυ-
ξης (οι δύο όροι δεν ταυτίζονται). β) Να αυξηθεί 
η γονιµότητα (και προοδευτικά και οι γεννήσεις). 
Στην Ελλάδα το µοντέλο του ζευγαριού µε περι-
ορισµένο αριθµό παιδιών έχει πλέον επικρατή-
σει, οι στάσεις και οι αντιλήψεις έχουν αλλάξει, οι 
νεότεροι έχουν υιοθετήσει διαφορετικές συµπε-
ριφορές από αυτές των γονιών τους και οι αλλα-
γές αυτές οδηγούν και στη συρρίκνωση και προο-
δευτική εξαφάνιση των πολύτεκνων οικογενειών 
(πάνω από τρία παιδιά). Έτσι, στον βαθµό που οι 
οικονοµικοί, κοινωνικοί, πολιτισµικοί και θεσµικοί 
παράγοντες εξελίσσονται, ακολουθώντας αργές 
συγκλίνουσες πορείες στον ευρωπαϊκό χώρο, οι 
δηµογραφικές µας συµπεριφορές δεν αποκλί-
νουν πλέον σηµαντικά από αυτές της πλειοψη-
φίας των αναπτυγµένων χωρών, στον βαθµό που 
εγγράφονται στο πλαίσιο ενός νέου τύπου οικο-
γένειας (οικογένειας-προνοµιακού χώρου για την 
πραγµάτωση µιας στο έπακρο απαιτητικής «ευ-
τυχίας»). Η νόρµα τοποθετείται πλέον γύρω από 
τα δύο παιδιά για την πλειοψηφία των νέων και 

Τα όποια «µέτρα», που 
περιορίστηκαν κυρίως στην 
επιδοµατική ενίσχυση των 
οικογενειών µε τέσσερα και 
περισσότερα παιδιά και στην 
πρόωρη συνταξιοδότηση των 
εργαζόµενων γυναικών µε 
ανήλικο παιδί στον δηµόσιο και 
διευρυµένο δηµόσιο τοµέα, δεν 
είχαν αποτελέσµατα.

της συνολικής επιφάνειας και εγκατάλειψη του 
ύπαιθρου χώρου), για την οποία δεν συζητούµε 
πλέον και πολύ, η σχετικά πρόσφατη µετανάστευση 
νέων ατόµων (αποτέλεσµα αποκλειστικά της κρί-
σης), η εξαιρετικά χαµηλή πλέον γονιµότητά µας 
(οι γυναίκες που γεννήθηκαν λίγο πριν από τον 
Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο έφεραν στον κόσµο κατά 
µέσο όρο 2,1 παιδιά, αυτές που γεννήθηκαν γύρω 
στο 1960 1,75 και οι νεότερες, δηλαδή αυτές που 
γεννήθηκαν γύρω στο 1980, θα κάνουν πιθανό-
τατα ακόµη λιγότερα: 1,55) και η επιταχυνόµενη 
γήρανση, καθώς οι άνω των 65 ετών, από 7% το 
1951 και 21% του συνολικού πληθυσµού σήµερα, 
θα αποτελούν το 27%-28% το 2035 και πιθανότατα 
το 31%-33% το 2050 (οι δε 85 ετών και άνω, από 
0,5% του πληθυσµού το 1951, είναι σήµερα το 2,8% 
και αναµένεται να αποτελούν το 4%-4,5% το 2035 
και το 5%-6,5% το 2050). 

Τα τρία τελευταία στοιχεία έχουν/θα έχουν ως 
επίπτωση τη µείωση του πληθυσµού µας (κυρίως 
δε τη µείωση των ατόµων εργάσιµης ηλικίας) και, 
αντιθέτως, την αύξηση τόσο του αριθµού όσο και 
του ποσοστού των ηλικιωµένων και των υπερη-
λίκων µε όλα τα επάγωγα προβλήµατα (ασφαλι-
στικό-συνταξιοδοτικό, αύξηση συνολικού κόστους 
υπηρεσιών υγείας, εθνική άµυνα, ελλείµµατα µε-
σοπρόθεσµα στον οικονοµικά ενεργό πληθυσµό, 
δυσκολίες προσαρµογής στα νέα οικονοµικά πε-
ριβάλλοντα, συντηρητικοποίηση του εκλογικού 
σώµατος κ.λπ.).

Εκτός από την πληθυσµιακή αποµείωση στη 
χώρα έχετε κάνει και κάποιες παρατηρήσεις 
σχετικά µε την υγεία του πληθυσµού. Μιλήστε 
µας γι’ αυτές…
Στα χρόνια της κρίσης η νοσηρότητα του πληθυ-
σµού αυξάνεται και επίσης έχει αρχίσει να εµφα-
νίζεται µια σηµαντική επιβράδυνση της αύξησης 
του µέσου όρου ζωής µας. Εποµένως, αν αυτή 
η αύξηση της νοσηρότητας συνεχιστεί, κάποια 
στιγµή αναπόφευκτα θα οδηγήσει στην αύξηση 
των πιθανοτήτων θανάτων στις µεγάλες ηλικίες 
και κατ’ επέκταση στη µείωση του προσδόκιµου 
ζωής µας (φαινόµενο µοναδικό στη µεταπολε-
µική ιστορία των αναπτυγµένων χωρών της Ευ-
ρώπης, αν εξαιρέσουµε τις χώρες που πέρασαν 
«βίαια» από την ελεγχόµενη οικονοµία στην οι-
κονοµία της αγοράς τη δεκαετία του ’90).
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συνέντευξη

η υλοποίηση του στόχου αυτού µε τα διαθέσιµα πλέον αντισυλλη-
πτικά µέσα είναι εφικτή, ενώ ταυτόχρονα η απόκτηση παιδιών για 
ευρύτατα στρώµατα του πληθυσµού µας καθίσταται σήµερα, µε την 
υφιστάµενη κρίση (ανεργία, πτώση των εισοδηµάτων και κυρίως 
αβεβαιότητα για το µέλλον), προβληµατική.

Εποµένως, κατά τη γνώµη µου, η όποια αλλαγή των αναπαρα-
γωγικών µας συµπεριφορών, η οποία απαιτεί βάθος χρόνου και ε-
νεργές τοµεακές πολιτικές, προϋποθέτει την πλήρωση δύο συνθη-
κών: αφενός µεν την προοδευτική αλλαγή των κυρίαρχων αξιών 
και την αντικατάστασή τους από αξίες που, εκτός των άλλων, «ευ-
νοούν» περισσότερο την τεκνογονία, αφετέρου δε, και κυρίως, τη 
δηµιουργία ενός γενικότερου περιβάλλοντος και τη λήψη ειδικών 
µέτρων (και όχι επιδοµατικού χαρακτήρα) που να επιτρέπουν την υ-
λοποίηση του επιθυµητού µεγέθους οικογένειας. Οι δύο όµως αυτές 
συνθήκες –ιδιαίτερα δε η πρώτη– δεν πληρούνται προς το παρόν 
(και δεν διαθέτουµε ενδείξεις για τη µελλοντική τους πλήρωση).

Αυτό φυσικά δεν σηµαίνει ότι, στο πλαίσιο της κοινωνικής πο-
λιτικής και του κράτους-πρόνοιας, δεν πρέπει να ληφθούν άµεσα 
µέτρα που να διευκολύνουν τα νέα ζευγάρια να αποκτήσουν τον α-
ριθµό των παιδιών που επιθυµούν. Στον βαθµό όµως που η εξέλιξη 
της πορείας της γονιµότητας, τόσο στη χώρα µας όσο και στην πλει-
ονότητα των αναπτυγµένων χωρών της ηπείρου µας, συνδέεται µε 
βαθύτατα ριζωµένους στις δυτικές αναπτυγµένες κοινωνίες µηχα-
νισµούς και αξίες, τα όποια µέτρα (µέτρα που επιπλέον είναι εξαιρε-
τικά δύσκολο να ληφθούν σε µια περίοδο έντονης οικονοµικής κρί-
σης) δεν πρόκειται να αυξήσουν άµεσα σηµαντικά τη γονιµότητα και 
τον αριθµό των γεννήσεων (πόσο µάλλον που ο αριθµός των γυναι-
κών σε αναπαραγωγική ηλικία θα µειωθεί σίγουρα µέχρι το 2035). 
Έτσι, κατά τη γνώµη µου, αφενός µεν θα ήταν πλέον ρεαλιστικό να 
οργανωθούµε και να «προγραµµατίσουµε» την πορεία µας βραχυ-
πρόθεσµα µε βάση τις υπάρχουσες δηµογραφικές πραγµατικότη-
τες, αφετέρου δε να λάβουµε άµεσα και προοδευτικά µέτρα που θα 
αποδώσουν µεσοπρόθεσµα, αυξάνοντας τη γονιµότητα των ζευγα-
ριών που γεννήθηκαν µετά το 1990 γύρω στα 1,8-2 παιδιά ανά γυ-
ναίκα (και τις γεννήσεις µετά το 2030 σε πάνω από 110.000 ανά έτος 
έναντι περίπου 92.000 ετησίως την τρέχουσα δεκαετία).

Ποιος θεωρείτε ότι θα µπορούσε να είναι ο ρόλος των προσφύ-
γων και των µεταναστών στη δηµογραφική ανανέωση των ανα-
πτυγµένων χωρών και υπό ποιες προϋποθέσεις;
Η είσοδος και εγκατάσταση αλλοδαπών (προσφύγων και µετανα-
στών) µπορεί βραχυπρόθεσµα και µεσοπρόθεσµα να αναχαιτίσει/
επιβραδύνει τη µείωση του πληθυσµού (ειδικότερα δε του πληθυ-
σµού εργάσιµης ηλικίας) και τη γήρανσή του, καθώς ηλικιακά είναι 
πολύ νεότεροι από τους «γηγενείς». Όµως α) και αυτοί προοδευτικά 
γηράσκουν και θα πρέπει να «αντικατασταθούν» από νεότερους, 
β) η αυξηµένη αρχικά γονιµότητά τους προοδευτικά µειώνεται και 
στο τέλος ελάχιστα διαφοροποιείται από αυτήν των «γηγενών» και 
γ) αν δεν αυξηθεί η υφιστάµενη γονιµότητα, θα πρέπει διαρκώς να 
προσφεύγουµε σε αυτούς, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται συνεχώς 
ο πληθυσµός τους και το ειδικό τους βάρος, γεγονός που δηµιουρ-
γεί και θα συνεχίσει να δηµιουργεί εντάσεις (πόσο µάλλον όταν τα 
µέτρα για την κοινωνική, οικονοµική και πολιτική τους ενσωµάτωση 
είναι ελλιπή και τα πολιτισµικά τους πρότυπα δεν τη διευκολύνουν).

Η είσοδος και εγκατάσταση αλλοδαπών 
(προσφύγων και µεταναστών) µπορεί 
βραχυπρόθεσµα και µεσοπρόθεσµα να 
αναχαιτίσει/επιβραδύνει τη µείωση του 
πληθυσµού (ειδικότερα δε του πληθυσµού 
εργάσιµης ηλικίας).

Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε το πε-
ρασµένο Σάββατο 13 Μαΐου στο ξενοδοχείο 
Αστήρ στην Πάτρα συζήτηση µε θέµα «Το 
δηµογραφικό πρόβληµα της Ελλάδας και της 

Ευρώπης: Προκλήσεις και προοπτικές». Η εκδήλωση διορ-
γανώθηκε από το Ινστιτούτο ∆ηµοκρατίας Κωνσταντίνος Κα-
ραµανλής και την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΕΛΚ στο Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ συµµετείχαν ως οµιλητές η πρό-
εδρος του Ινστιτούτου Κωνσταντίνος Καραµανλής κ. Ρόδη 
Κράτσα, ο ευρωβουλευτής της Ν∆ Γιώργος Κύρτσος, ο καθη-
γητής ∆ηµογραφίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και δι-
ευθυντής του Εργαστηρίου ∆ηµογραφικών και Κοινωνικών 
Αναλύσεων Βύρων Κοτζαµάνης και ο διευθυντής περιεχοµέ-
νου της διαΝΕΟσις και δηµοσιογράφος Θοδωρής Γεωργα-
κόπουλος. Τον συντονισµό της συζήτησης έκανε ο Κωνστα-
ντίνος Μάγνης, διευθυντής έκδοσης της εφηµερίδας «Πελο-
πόννησος».

Στην οµιλία του, ο ευρωβουλευτής της Ν∆ κ. Κύρτσος ε-
στίασε στο τι πρέπει να κάνουν οι πολιτικοί για την αποτελε-
σµατική αντιµετώπιση του δηµογραφικού προβλήµατος, το 
οποίο χαρακτήρισε τον «αργό αλλά επιταχυνόµενο θάνατο 
της Ελλάδας», καθώς «οι τάσεις που έχουν εκδηλωθεί εδώ 
και χρόνια, όπως είναι η υπογεννητικότητα και η δηµογρα-
φική γήρανση, ενισχύονται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
της κρίσης που ξέσπασε το 2008-2009, µε την κατάσταση να 
τείνει να ξεφύγει από τον έλεγχο». Σύµφωνα µε τον κ. Κύρ-
τσο, το πρώτο που πρέπει να κάνουν οι πολιτικοί είναι να βά-
λουν το συντοµότερο δυνατό τέλος στην οικονοµική κρίση, 
καθώς όσο παρατείνεται «τόσο δηµιουργούνται αντικίνη-
τρα για τη δηµιουργία οικογένειας και ενισχύεται το µετα-
ναστευτικό ρεύµα προς το εξωτερικό. Είναι φανερό ότι πρέ-
πει να τελειώνουµε µε αυτή την κατάσταση, γιατί, εκτός των 
άλλων, µε το πέρασµα του χρόνου αλλοιώνεται εξαιτίας της 
παρατεταµένης κρίσης η σύνθεση της κοινωνίας και υπάρ-
χουν ολοένα λιγότεροι που καλούνται να σηκώσουν ολοένα 
µεγαλύτερα βάρη».

Επιπλέον, όπως τόνισε ο ευρωβουλευτής της Ν∆, η έξο-
δος από την οικονοµική κρίση πρέπει να συνδυαστεί µε τον 
εκσυγχρονισµό της διοίκησης και της κοινωνίας, «διαφορε-
τικά η βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης δεν θα µειώ-
σει πολύ το µεταναστευτικό ρεύµα, το κράτος θα εξακολου-
θήσει να είναι ανταγωνιστικό προς τον πολίτη και η κοινω-
νία θα πάσχει από εσωστρέφεια. Θέλουµε ένα κράτος που θα 
λειτουργεί αξιοκρατικά σε όφελος της κοινωνίας και θα είναι 
ανοιχτό σε αυτήν. Επιδιώκουµε επίσης µία κοινωνία που θα 
προσφέρει περισσότερες επιλογές στους νέους και θα δεί-
χνει µεγαλύτερη κατανόηση και θα στηρίζει αυτούς που δυ-
σκολεύονται στα πρώτα τους βήµατα».

Το τρίτο είναι η ανάπτυξη πολιτικών που θα εξασφαλί-
σουν την κάλυψη των βασικών αναγκών µιας σύγχρονης οι-
κογένειας, µε συγκεκριµένες πρωτοβουλίες: πρέπει να στα-

µατήσει η υπερφορολόγηση των ακινήτων, καθώς σε µια 
χώρα µε ποσοστό ιδιοκατοίκησης 75% αυτός ο οικονοµικός 
και κοινωνικός πλούτος πρέπει να αξιοποιηθεί σε όφελος 
της ελληνικής οικογένειας.

Η δεύτερη πρωτοβουλία έχει σχέση µε τη σταδιακή 
µείωση της φορολογίας του εισοδήµατος, ώστε να ανακου-
φιστούν κάπως οι ειλικρινείς φορολογούµενοι, και κυρίως 
στην κατεύθυνση της παροχής φορολογικών κινήτρων για 
τη δηµιουργία οικογένειας µε ένα ή και περισσότερα παιδιά.

Επιπλέον, σύµφωνα µε τον κ. Κύρτσο, «δεν µπορεί να υ-
πάρξει σοβαρή πολιτική υπέρ της οικογένειας και υπέρ της 
αποτελεσµατικής αντιµετώπισης της δηµογραφικής κρίσης 
χωρίς δραστική βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήµατος. Ε-
ξακολουθούµε να ζούµε τον θρίαµβο της παραπαιδείας, που 
κοστίζει στις ελληνικές οικογένειες πάνω από 3,5 δισ. ευρώ 
τον χρόνο, τον θρίαµβο της εκπαιδευτικής γραφειοκρατίας, 
που στερεί από τα παιδιά µας τις αναγκαίες γνώσεις και τη 
δυνατότητα να αναπτύξουν τη δηµιουργική τους σκέψη, και 
τον θρίαµβο µιας τριτοβάθµιας εκπαίδευσης η οποία βέβαια 
έχει σηµαντικές φωτεινές εξαιρέσεις αλλά σε γενικές γραµ-
µές δεν έχει συνδεθεί επαρκώς µε τις ανάγκες της οικονο-
µίας, µε αποτέλεσµα να συµβάλει στο ρεκόρ ανεργίας της νε-
ολαίας, ακόµη και µεταξύ των νέων που έχουν πανεπιστηµι-
ακό δίπλωµα. Τέλος, χρειαζόµαστε ένα σύστηµα υγείας το 
οποίο θα λειτουργεί υπέρ όλων των µελών της οικογένειας 
που το έχουν ανάγκη και όχι υπέρ των παραγόντων που το 
ελέγχουν».

Ένας άλλος τοµέας στον οποίο πρέπει να εστιάσουν οι 
πολιτικοί είναι η αναβάθµιση του δηµόσιου χώρου. «Το µπά-
χαλο στους περισσότερους τοµείς είναι συνειδητή επιλογή 
της κυβερνητικής παράταξης και είναι φανερό ότι αν δεν ε-
πιβληθεί κάποιου είδους κοινωνική πειθαρχία και ο σεβα-
σµός στον δηµόσιο χώρο, αποκλείεται να δηµιουργηθεί ένα 
ευρύτερο περιβάλλον που θα στηρίζει και θα ευνοεί την ελ-
ληνική οικογένεια», όπως συµπλήρωσε ο κ. Κύρτσος.

Τέλος, ο κ. Κύρτσος υποστήριξε πως θα πρέπει να υπάρ-
ξει από την πλευρά των πολιτικών ένας διαφορετικός τρό-
πος επικοινωνιακής και πολιτικής παρέµβασης, ο οποίος υ-
παγορεύεται από τα προβλήµατα των παραδοσιακών ΜΜΕ 
και την επιθετική ανάπτυξη των social media: «Είµαστε υ-
ποχρεωµένοι να δώσουµε τη µάχη της επικοινωνίας µε τους 
νέους όρους, διαφορετικά θα οδηγηθούµε στο περιθώριο. 
Με νέους όρους πρέπει να αναπτυχθεί και η πολιτική µας 
δραστηριότητα, εφόσον το µοντέλο των παραδοσιακών κοµ-
µάτων µε τον µεγάλο µηχανισµό και τις δυσκολίες άµεσης ε-
πικοινωνίας µε τους πολίτες φαίνεται ξεπερασµένο. Επειδή 
µάλιστα στην πατρίδα µας ο αριθµός των αποκλεισµένων, των 
περιθωριοποιηµένων και των φτωχοποιηµένων εξαιτίας της 
κρίσης είναι πλέον τεράστιος, πρέπει να συνδυάσουµε την 
κινηµατική αντίληψη για την πολιτική µε την άµεση επαφή 
και την ενεργοποίηση της βάσης».

ΤΟ ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ

Η πρόεδρος του Ινστιτούτου 
∆ηµοκρατίας Κ. Καραµαν-
λής Ρόδη Κράτσα, ο καθη-
γητής ∆ηµογραφίας και δι-
ευθυντής του Εργαστηρίου 
∆ηµογραφικών και Κοινω-
νικών Αναλύσεων Βύρων 
Κοτζαµάνης, ο ευρωβου-
λευτής της Ν∆ Γιώργος 
Κύρτσος και ο διευθυντής 
έκδοσης της εφηµερίδας 
«Πελοπόννησος» Κωνστα-
ντίνος Μάγνης.



Πάντα αναρωτιόµουν το γιατί η Άνοιξη αποτελεί την εποχή 
κατά την οποία οι αλλεργίες παρουσιάζουν την απόλυτη 
έξαρση (ανοιξιάτικες αλλεργίες). Ως γνωστόν η Άνοιξη 
είναι η µόνη εποχή του χρόνου που φυσιολογικά συν-

δέεται µε την εµφάνιση εποχικών αλλεργιών. Τα τελευταία χρόνια 
το φαινόµενο αυτό έχει λάβει σηµαντικές διαστάσεις, είτε διότι οι 
συγκεντρώσεις γύρης στην ατµόσφαιρα είναι πολύ υψηλότερες σε 
σχέση µε το παρελθόν, είτε διότι το ανοσοποιητικό µας σύστηµα 
πλέον δεν βρίσκεται και στην καλύτερη δυνατή κατάστασή του. 
Τι λοιπόν προκαλεί τις αλλεργίες της Άνοιξης? Το πιο συχνό αίτιο 
που πυροδοτεί τις εποχικές αλλεργίες είναι η γύρη, µικροσκοπικοί 
κόκκοι της οποίας απελευθερώνονται στον αέρα από τα δέντρα, 
τα λουλούδια και το γρασίδι. Η είσοδος της γύρης στην ρινική οδό 
κάποιου ο οποίος είναι αλλεργικός προκαλεί την αντίδραση του 
ανοσοποιητικού του συστήµατος. Το ανοσοποιητικό σύστηµα λαν-
θασµένα βλέπει τη γύρη σαν ξένο εισβολέα, για αυτό και απελευθε-
ρώνει αντισώµατα (τις ουσίες που φυσιολογικά αναγνωρίζουν και 
επιτίθενται σε βακτήρια και ιούς). Τα αντισώµατα επιτίθενται στα 
αλλεργιογόνα τα οποία απελευθερώνουν στο αίµα χηµικές ουσί-
ες, οι οποίες ονοµάζονται ισταµίνες. Οι ισταµίνες προκαλούν ρινική 
καταρροή και φαγούρα στα µάτια.
Με µία πρώτη σκέψη ας αναλύσουµε την ετυµολογία των λέξεων 
αλλεργία – αλλεργικό, η οποία προέρχεται από τις αρχαιοελληνι-
κές λέξεις άλλος και έργον. Αυτές ακριβώς προσδιορίζουν και τη 
φυσιολογία των διαφόρων αλλεργιών: Το άλλος (=διαφορετικός 
από το φυσιολογικό) και έργον (=δράση του οργανισµού). ∆ηλα-
δή αλλεργία (άλλη + εργία) σηµαίνει «λάθος ή άλλη δράση» του 
ανοσοποιητικού από εκείνη που είναι προγραµµατισµένο να επι-
τελέσει. Τα τελευταία χρόνια γνωρίζουµε τον απόλυτο ρόλο και τη 
σπουδαιότητα της βιταµίνης D στη ρύθµιση των λειτουργιών του 
ανοσοποιητικού. Είναι γνωστό ότι η βασική της ιδιότητα αποτελεί 
η εκλεκτική ρύθµιση του ανοσοποιητικού συστήµατος. Με αυτό το 
δεδοµένο και λόγω αυτής της ιδιαιτερότητας είναι περίπου αναµε-
νόµενη η κοµβική εµπλοκή της βιταµίνης D στις ανοιξιάτικες αλ-
λεργίες. 

ΕΠΟΧΙΚΑ ΕΠΙΠΕ∆Α ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D 
ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ
H βιταµίνη D σχετίζεται ως ανοσορρυθµιστικός παράγοντας µε την 
προστασία (και) από τις ανοιξιάτικες αλλεργίες (Van Belle et al. 
2011). Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Κρήτη, µία περιοχή µε υψη-
λή ηλιοφάνεια τους περισσότερους µήνες του χρόνου, τα άτοµα 
παρουσιάζουν µικρότερη πιθανότητα να εµφανίσουν τα σχετικά 
συµπτώµατα.Πέρα όµως από το θεωρητικό υπόβαθρο υπάρχουν 
και οι επιστηµονικές επισηµάνσεις, οι οποίες τονίζουν ότι οι ανοι-
ξιάτικες αλλεργίες µπορούν να οφείλονται στα χαµηλά επίπεδα της 
βιταµίνης D στο σώµα. Πως συµβαίνει αυτό; Κατά παράδοξο τρόπο 
στην µελέτη της διακύµανσης των εποχιακών (µηνιαίων) επιπέδων 
της βιταµίνης D, όλες οι επιστηµονικές αναφορές συγκλείνουν ότι 
ο Μάρτιος αποτελεί το µήνα κατά τον οποίο τα επίπεδα της βρίσκο-
νται στο ναδίρ, δηλαδή στα χαµηλότερα επίπεδα µεταξύ όλων των 
µηνών (Papadakis etal. 2015).∆εδοµένου ότι ο χρόνος ηµίσειας 
ζωής της 25(ΟΗ)D δεν ξεπερνά τις 2-3 εβδοµάδες, τα επίπεδά της 
υποχωρούν το φθινόπωρο (Οκτώβριο και Νοέµβριο) όσο ψηλά και 

αν βρίσκονται το καλοκαίρι, κάτω από το επιθυµητό όριο των 30 
ng/ml (Holick&Grant, 2014). Απολύτως λοιπόν λογικά µέχρι την 
άνοιξη (Μάρτιο και Απρίλιο) και εφόσον το χειµερινό ηλιακό φως 
δεν επαρκεί για την σύνθεση της βιταµίνης D στο δέρµα (Holicketal. 
1994), προοδευτικά τα επίπεδα της βιταµίνης D βρίσκονται στα χα-
µηλότερα ετήσια επίπεδά τους (Σχήµα 1). Στην περίπτωση των αλ-
λεργιών παρατηρείται το φαινόµενο γνωστό ως delayedresponse 
ή delayedreaction (καθυστερηµένη απάντηση ή αντίδραση), το 
οποίο εξηγεί το γιατί η έξαρση των συµπτωµάτων εµφανίζεται σχε-
τικά καθυστερηµένα. Σύµφωνα µε τη σχετική θεωρεία η αλλεργική 
αντίδραση λαµβάνει χώρα µετά από αρκετές ηµέρες είτε έκθεσης 
σε έναν επαγωγέα, είτε ύπαρξης ενός πραγµατικού αιτίου που 
δεν είναι άλλο από τα χαµηλά επίπεδα της βιταµίνης D (Prietletal. 
2013).Όπως καταλαβαίνετε το γεγονός της έντασης των κρουσµά-
των ανοιξιάτικων αλλεργιών αυτή την περίοδο φαίνεται να µην έχει 
τυχαίο υπόβαθρο (Γρηγοράκης 2016, 2017).

Το µουρουνέλαιο στην αντιµετώπιση των ανοιξιάτικων αλλεργιών.
Πολλοί διατείνονται ότι για την αντιµετώπιση των συµπτωµάτων 
των ανοιξιάτικων αλλεργιών είναι απαραίτητη η φαρµακευτική 
αγωγή. Ωστόσο υπάρχει και η άλλη άποψη που προσωπικά πι-
στεύω ότι είναι και η ορθότερη. Σύµφωνα µε αυτή είναι σηµαντική 
η αντιµετώπιση της βάσης του προβλήµατος που δεν είναι άλλη 

Μουρουνέλαιο, 
& ανοιξιάτικες 
αλλεργίες

από το ίδιο το ανοσοποιητικό. Προς την κατεύθυνση αυτή συµβάλει 
αποτελεσµατικά το µουρουνέλαιο.
Το µουρουνέλαιο, πέρα από την πλούσια περιεκτικότητά του σε βι-
ταµίνη D (10 µg/5ml) αποτελεί εξαιρετική πηγή ωµέγα-3 λιπαρών 
(DHA 600 mg/5ml και ΕΡΑ 400 mg/5ml). Τα ωµέγα-3 λιπαρά είναι 
γνωστά για τις σπουδαίες αντιφλεγµονώδεις ιδιότητες τους, οι οποί-
ες είναι άκρως απαραίτητες για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση 
των ανοιξιάτικων αλλεργιών. Όµως το δεδοµένο αυτό έχει και συ-
νεργική σηµασία αφού ως γνωστόν η βιταµίνη D είναι µία λιποδια-
λυτή βιταµίνη, η οποία απορροφάται στο µέγιστο όταν συνυπάρχει 
µε περιβάλλον λίπους, γεγονός το οποίο συµβαίνει απόλυτα στην 
περίπτωση του µουρουνέλαιου. Αυτό ακριβώς αποτελεί και το πιο 
σηµαντικό διατροφικό πλεονέκτηµα του µουρουνέλαιου, δηλαδή 
το ότι πραγµατικά περιέχει έναν µοναδικό συνδυασµό συνύπαρξης 
βιταµίνης D και ω-3 λιπαρών, τον οποίο δεν θα βρείτε σε κανένα 
συµπλήρωµα διατροφής. Έτσι η θρεπτική υπεροχή του συγκεκρι-
µένου συνδυασµού έγκειται ακριβώς στο γεγονός ότι προσφέρει 
ταυτόχρονα Ανοσορρυθµιστική και Αντιφλεγµονώδη προστασία. 
Εάν στην εξίσωση προσθέσετε και το γεγονός της επίσης πλούσιας 
περιεκτικότητάς του σε βιταµίνη Α (250 µg/5ml) και βιταµίνη Ε (10 
mg/5ml) για την αντιοξειδωτική προστασία των ωµέγα-3 (Mollers.
gr), θα καταλάβετε το γιατί θωρακίζει αποτελεσµατικά το αµυντικό 
σύστηµα και προσφέρει σπουδαία Ανοσοποιητική  θωράκιση. ∆εν 
είναι τυχαίο ότι στην Ελλάδα κατά τη δεκαετία του 1960 χρησιµοποι-
ήθηκε εκτενώς για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήµατος, 
τόσο των παιδιών όσο και των ενηλίκων, χαρακτηρίζοντας διατρο-
φικά τα άτοµα της συγκεκριµένης γενιάς.
Θα πρέπει να σας οµολογήσω ότι συστήνω επιστάµενα µουρουνέ-
λαιο MOLLER’S στους πελάτες µου, ιδιαίτερα σε εκείνους (που δεν 
είναι και λίγοι) µε χαµηλά επίπεδα βιταµίνης D: [25(ΟΗ)D]<30ng/
ml. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι σε πολλές περιπτώσεις τα άτοµα 
µε ευαισθησία σε αλλεργίες µου ανέφεραν είτε ότι µειώθηκε φέτος 
η ένταση των συµπτωµάτων τους, είτε ότι αυτά δεν εµφανίστηκαν 
καν. Υπάρχει όµως και το προσωπικό µου βίωµα: Λαµβάνω µου-
ρουνέλαιο ανελλιπώς από τον περασµένο Σεπτέµβριο και σας δι-
αβεβαιώ ότι δεν έχω αρρωστήσει! Χαρακτηριστικά αναφέρω δεν 
έχω βήξει µέχρι σήµερα, την ίδια στιγµή που στην ίδια χρονική 
περίοδο υπέφερα τουλάχιστον από 2-3 προσβολές γρίπης. Οµοίως 
και ο 11άχρονος γιός µου Νικόλας, στον οποίο µε κάθε ειλικρίνεια 
θα σας επιβεβαιώσω ότι το χορηγώ καθηµερινά. Όλες αυτές τις 
µαρτυρίες καθώς και τη σχετική θεωρία τις καταγράφω στα βιβλία 
µου:«Αυτοάνοσα, Ανοσοποιητικό & ∆ιατροφή» (Εκδόσεις ΜΙΝΩΑΣ, 
2016) και «Βιταµίνη D»: Μία θρεπτική ουσία – Χίλιες δράσεις υγεί-
ας»(Εκδόσεις ΛΟΓΩ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ, 2017).

ΓΕΥΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 
Σίγουρα η φυσική γεύση του µουρουνέλαιου είναι αναντικατάστατη 
σχετικά µε τη διατροφική της αξία. Για κάποιους όµως, σηµαντικό 
πρόβληµα για την κατανάλωση µουρουνέλαιου αποτελεί η ιδιαιτε-
ρότητα της φυσικής του γεύσης. Έτσι, για εκείνους που δυσκολεύο-
νται στη φυσική γεύση, το υγρό µουρουνέλαιο MÖLLER’S διαθέτει 
και τη γεύση λεµόνι που αποτελεί µία ιδανική επιλογή. Για τα παιδιά 
επίσης υπάρχει η λύση του MÖLLER’S υγρό Tutti Frutti και των 
MÖLLER’S ΨΑΡΑΚΙΑ – ΖΕΛΕ∆ΑΚΙΑ.
Συµπερασµατικά, το πιο σηµαντικό πλεονέκτηµα του µουρουνέ-
λαιου για την αντιµετώπιση των ανοιξιάτικων αλλεργιών είναι ότι 
περιέχει έναν µοναδικό συνδυασµό συνύπαρξης φυσικών ωµέ-
γα-3 λιπαρών και βιταµίνης D, τον οποίο δεν θα βρείτε σε κανένα 
συµπλήρωµα διατροφής. Με τον τρόπο αυτό λειτουργεί έµµεσα ως 
αντιφλεγµονώδης και ανοσοπροστατευτικός παράγοντας, θωρα-
κίζοντας τον οργανισµό έναντι των εποχικών αλλεργιών. Βέβαια, 
προκειµένου να επωφεληθείτε µέγιστα από τα πολλαπλά οφέλη 
υγείας που προσφέρει είναι πολύ σηµαντικό να καταναλώνετε 
µουρουνέλαιο υψηλής ποιότητας, όπως είναι το MÖLLER’S!

∆ρ. ∆ηµήτρης Γρηγοράκης
Κλινικός ∆ιαιτολόγος – ∆ιατροφολόγος MSc, PhD
∆ιδάκτωρ Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου
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The lowest value of 25(OH)D was in March (13.4±9.5 
ng/ml) and the highest values in August, September 
and October (29.1±16.1, 28.9±12 and 28.4±8.9 ng/ml, 
respectively). The prevalence of 25(OH)D deficiency, 
insufficiency and sufficiency in March was 76.5, 15.7 
and 7.8%, respectively. On the other hand, the highest 
percentage of patients with 25(OH)D sufficiency 
(38.1%, 45.3% and 46.5%, respectively) were observed 
in August, September and October.

Σχήµα 1: Εποχιακά επίπεδα βιταµίνης D [25(OH)D] σε άτοµα τεσσάρων (4) 
ηλικιακών οµάδων.Όπως είναι φανερό σε κάθε περίπτωση παρατηρείται µία 
σηµαντική διαφορά (p<0,05)στα άτοµα όλων των ηλικιακών οµάδων µε ανε-
πάρκεια σε βιταµίνη D([25(OH)D]<20 ng/ml) στο τέλος χειµώνα,σε σχέση µε το 
τέλος του καλοκαιριού (Holick Μ AmJClinNutr,1994).
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Τ
ην εκτίµηση ότι η κυβέρνηση θα προ-
κηρύξει πρόωρες εκλογές τον Οκτώ-
βριο του 2018, πριν από την κατάθεση 
του προϋπολογισµού του 2019, κάνει 
ο ∆ηµήτρης Χατζησωκράτης. Το µέλος 

του Κεντρικού Συµβουλίου της ∆ηµοκρατικής 
Συµπαράταξης και της Εκτελεστικής Επιτροπής 
της ∆ΗΜΑΡ υπογραµµίζει επίσης ότι η κυβέρ-
νηση ψήφισε τέταρτο µνηµόνιο χωρίς χρηµα-
τοδότηση για µετά το 2018.

Η κυβέρνηση έφερε και πέρασε από τη 
Βουλή όλο το πακέτο των µέτρων που οι ε-
ταίροι δανειστές απαιτούσαν για το κλείσιµο 
της δεύτερης αξιολόγησης. Υποστηρίζει µά-
λιστα ότι η συµφωνία έχει µηδενικό δηµοσι-
ονοµικό ισοζύγιο. Το σχόλιό σας;
Παρακολουθήσαµε το τετραήµερο της συζήτη-
σης στη Βουλή. Ψηφίστηκε τέταρτο µνηµόνιο για 
µετά το 2018 χωρίς νοµιµοποίηση, χωρίς χρηµα-
τοδότηση! Όσο και αν προσπάθησαν τα κυβερ-
νητικά στελέχη και ο πρωθυπουργός να εξω-
ραΐσουν την κατάσταση, αυτό που έµεινε είναι 
ότι έχουµε τελικώς µια παράδοση της χώρας 
µε όρους ηττηµένου. Βεβαίως το «βάζουµε ένα 
τέλος», έχοντας ακουστεί τόσες, µα τόσες φορές 
τα δύο τελευταία χρόνια, έχει χάσει πλέον τη δύ-
ναµη του παραµύθιου λόγου. Μόνο στους 153, 
αφού έχουν πλέον προβεί σε µεγάλες ασκή-
σεις αυθυποβολής, µπόρεσε και αυτή τη φορά 
να έχει επίδραση. Για τους υπόλοιπους πολίτες 
επιστρατεύτηκαν πιο ισχυρά… επιχειρήµατα. Το 
πολυνοµοσχέδιο όχι µόνο δεν φέρνει λογαρια-
σµό 4,9 δισ. ευρώ αλλά «χαρίζει» στην κοινω-
νία 7,56 δισ. ευρώ!

Η κυβέρνηση κάλεσε τα κόµµατα της αντιπο-
λίτευσης να υπερψηφίσουν έστω το κοµµάτι 
των θετικών µέτρων, αλλά αυτά αρνήθηκαν. 
Θεωρείτε ότι έπραξαν σωστά;
Να φτωχαίνουµε τον κόσµο και µετά να του υ-
ποσχόµαστε ως αντίµετρα… συσσίτια σίγουρα 
δεν µπορεί να αποτελεί πολιτική στοιχειωδώς 
προοδευτική. Τα «αντίµετρα» είναι Η ΑΠΑΤΗ! Θα 
υπάρξουν υπό προϋποθέσεις σταθερής υπέρ-
βασης του3,5%! Αναλύθηκε αρκετά στη Βουλή. 
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, σε πραγµατικούς 
όρους και στη βάση της δέσµευσης του τρίτου 
µνηµονίου, µπορούσε να διαθέσει το 40% του 
υπαρκτού πλεονάσµατος, του πλεονάσµατος του 
2016, ως κοινωνικό µέρισµα. ∆ηλαδή 2,600 δισ. 
ευρώ! Αρκέστηκαν, και µε πολλές συγγνώµες 
προς τους εταίρους, να δώσουν άπαξ, ως… 13η 
σύνταξη(!), µόνο 617 εκατ. ευρώ. Τώρα βεβαίως, 
και στο διηνεκές πλέον, έκοψαν δύο συντάξεις. 
Χρωστάνε, ήδη, µε βάση τα δηµοσιονοµικά α-
ποτελέσµατα του 2016, 1,983 δισ. στον ελλη-
νικό λαό. Αυτά θα ήταν πραγµατικό κοινωνικό 
µέρισµα… Γι’ αυτό και το αίτηµα που έθεσε η 
Φώφη Γεννηµατά για τα µέτρα τώρα των 1,9 
δισ. έχει σταθερή υποστηρικτική βάση. Η κα-
θολική, λοιπόν, άρνηση της αντιπολίτευσης να 
µπει στη φενάκη των αντιµέτρων, µε τις τόσες 
προϋποθέσεις εφαρµογής τους, ήταν απολύτως 
επιβεβληµένη. Το µήνυµα «όχι σε όλα» προς τον 
χειµαζόµενο ελληνικό λαό έπρεπε να είναι ξε-
κάθαρο. Και η φάκα και το τυράκι ήταν σε δη-
µόσια θέα. Θα ήταν µέγιστο πολιτικό σφάλµα να 
µπαίναµε στη συζήτηση ενός εκάστου άρθρου, 
για κάποιο επιµέρους θέµα, που από µόνο του 

Η καθολική άρνηση της 
αντιπολίτευσης να µπει στη 
φενάκη των αντιµέτρων, 
µε τις τόσες προϋποθέσεις 
εφαρµογής τους, ήταν απολύτως 
επιβεβληµένη. Το µήνυµα «όχι 
σε όλα» προς τον χειµαζόµενο 
ελληνικό λαό έπρεπε να είναι 
ξεκάθαρο.

 ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

∆ηµήτρης Χατζησωκράτης, µέλος του Κεντρικού Συµβουλίου 
της ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης και της Εκτελεστικής 

Επιτροπής της ∆ΗΜΑΡ

έχει τη σηµασία του, αλλά όλα µαζί εντάσσονται 
στη µεγάλη απάτη.

Τι πιστεύετε ότι θα κάνει η κυβέρνηση τώρα 
που η συµφωνία πέρασε από τη Βουλή; 
Πόσο πιθανό θεωρείτε το ενδεχόµενο πρό-
ωρων εκλογών;
Μια κυβερνητική πλειοψηφία που έχει ψηφίσει 
µέσα σε δύο χρόνια… δύο µνηµόνια τίποτα δεν 
τη σταµατά. Θα σερνόµαστε ως χώρα, όσο παίρ-
νει, µε την αγωνιώδη προσπάθεια παραµονής 
στην εξουσία όσο το δυνατόν περισσότερο. Οι 
εκλογές, πάντα προνοµία του πρωθυπουργού, 
θεωρώ ότι µε όρους στοιχειώδους προστασίας 
του ΣΥΡΙΖΑ και αποφυγής ενός µονοψήφιου ε-
κλογικού σκορ, θα σχεδιαστούν πριν από την 
κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισµού 
για το 2019. ∆ηλαδή εντός του πρώτου δεκα-
πενθηµέρου του Οκτωβρίου 2018. Εκλογές µε 
εφαρµογή των µέτρων που µόλις ψηφίστηκαν 
θα ήταν πολιτική αυτοκτονία. Μόνο για αυτό-
χειρες δεν τους έχω.

Για να περάσουµε στα της κεντροαριστεράς, 
πού βρίσκεται κατά την άποψή σας ο διάλο-
γος για τον σχηµατισµό ενός ευρύτερου κε-
ντροαριστερού πόλου στη χώρα;

µοκρατικής Συµπαράταξης (∆Η.ΣΥ.) ανοίγει ένα 
παράθυρο συνεννόησης, σύµφωνα και µε τις 
πρώτες αντιδράσεις από πολλούς/ές που, είτε 
ως µονάδες είτε συµµετέχοντας σε κινήσεις, 
έχουν έντονο ενδιαφέρον για τη συγκρότηση 
και ενιαία έκφραση του χώρου. Το προγραµ-
µατικό-πολιτικό συνέδριο του Ιουνίου , ο οδι-
κός χάρτης για τα βήµατα προς το ιδρυτικό συ-
νέδριο τέλος ’17 ή αρχές ’18, η απόφανση των 
κοµµάτων και συνιστωσών της ∆Η.ΣΥ. για τον 
χαρακτήρα του ενιαίου φορέα (πολυκοµµατικός 
ή πολυτασικός) και η εκλογή προέδρου από τη 
βάση συνιστούν ένα επαρκές πλαίσιο ώστε να 
υπάρξει η συνάντηση όλων των κοµµάτων και 
κινήσεων, που σταµάτησε τον Σεπτέµβριο του 
2016. Εδώ προφανώς και το Ποτάµι έχει τη θέση 
του. Μην ξεχνάµε ότι µε τη συµµετοχή όλων έ-
χουµε προγραµµατικό πλαίσιο επεξεργασµένο 
απ’ όλους. Το κείµενο της Επιτροπής ∆ιαλόγου 
για τις προοδευτικές µεταρρυθµίσεις.

Ποια η θέση σας σχετικά µε το συνέδριο 
της ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης, το οποίο 
φαίνεται να δηµιουργεί εντάσεις εντός του 
ΠΑΣΟΚ;
Το συνέδριο του Ιουνίου θα είναι ένα σηµα-
ντικό γεγονός. Οι φιλοδοξίες µας, συν τοις άλ-
λοις και για την επεξεργασία του Σχεδίου ΕΛ-
ΛΑ∆Α, είναι µεγάλες. Φιλοδοξούµε όλοι και 
όλες, και αυτό το εννοώ, οι πάντες, στη ∆Η.ΣΥ. 
να κάνουµε ένα άλλο αποφασιστικό βήµα. Την 
αναγκαιότητα του εγχειρήµατος όλα τα µέλη 
και στελέχη των συµµετεχόντων φορέων την 
αναγνωρίζουν. Το ΠΑΣΟΚ µέσα από το συνέ-
δριό του θα καταλήξει συλλογικά στα δικά του 
θέλω και στα πρόσωπα που θα αναλάβουν από 
θέσεις ηγεσίας να συνεχίσουν το πολιτικό εγ-
χείρηµα της συµπαράταξης. ∆εν θέλω περισ-
σότερο να παρέµβω. Έναν µόνο κίνδυνο δια-
βλέπω, τον οποίο αναδεικνύοντας καλώ τους 
συντρόφους του ΠΑΣΟΚ να ξεπεράσουν δηµι-
ουργικά. Ο κοµµατικός πατριωτισµός, που στα 
συνέδρια όλων των κοµµάτων «χτυπάει κόκ-
κινο», να µην πάει πίσω και µαράνει τις όποιες 
προσπάθειες έχουµε από κοινού καταβάλει. Να 
δυναµώσουµε το συµπαραταξιακό πνεύµα στα 
µέλη µας και στην κοινωνία!

Θα ήθελα, τέλος, το σχόλιό σας για την ε-
κλογή του Εµανουέλ Μακρόν στην προεδρία 
της Γαλλίας. Τι σηµαίνει για την Ευρώπη γε-
νικότερα και για την Ελλάδα ειδικότερα;
Η αποτροπή της επικράτησης της Μαρίν Λεπέν 
και η ανάδειξη του Εµανουέλ Μακρόν, του «ούτε 
δεξιού - ούτε αριστερού» νέου πολιτικού, αλλά 
και του σταθερά προσηλωµένου στην υπόθεση 
της αναζωογόνησης της Ε.Ε., αποτελεί όχι απλώς 
ένα «ουφ» ανακούφισης αλλά και µια µεγάλη 
ελπίδα για µια αποφασιστική στροφή. Πρώτα 
απ’ όλα για τη χώρα του, αλλά και για την Ε.Ε. 
Μετά το Brexit, αν η δεύτερη µεγάλη δύναµη 
της Ε.Ε., επαναλαµβάνω, αν επιδιώξει να ακο-
λουθήσει σταθερά και µε πράξεις έναν δρόµο 
ενάντια στη λιτότητα και στην ξενοφοβία, υπέρ 
του κόσµου της εργασίας, υπέρ της ηθικοποί-
ησης του πολιτικού βίου και της συµµετοχής 
των πολιτών, τότε θετική και αναζωογονητική 
θα είναι η παρουσία του. Όχι µόνο για τη χώρα 
του αλλά για την Ε.Ε. και προφανώς για την Ελ-
λάδα. Οψόµεθα…

«Ψηφίστηκε τέταρτο µνηµόνιο 
για µετά το 2018 χωρίς νοµιµοποίηση, 

χωρίς χρηµατοδότηση»

Η ιδέα για µια µεγάλη, νέα και ανανεωµένη –
σε ιδέες, ανθρώπους και πρακτικές– προοδευ-
τική παράταξη είναι αναγκαία για να µπει η Ελ-
λάδα στον δρόµο της οικονοµικής ανάπτυξης. Η 
πρόσφατη απόφαση της Οργανωτικής Επιτρο-
πής του συνεδρίου στο τέλος Ιουνίου της ∆η-
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πολιτική

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

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν

Στην πρώτη κυβέρνηση της Πρώτης Φοράς Αριστερά 
το απόλυτο ελληνικό τηλεοπτικό σόου ήταν οι συνε-
δριάσεις της Βουλής, µε ΠτΒ Ζωή πρωταγωνίστρια για 
περιορισµένο αριθµό παραστάσεων. 
∆ύο χρόνια αργότερα τίποτα δεν είναι πια το ίδιο, η 
χώρα κινείται σε ρυθµούς Survivor, κυριολεκτικά και 
µεταφορικά. 

Προς υπεράσπιση του πρωθυπουργού, δεν ήταν ένα 
απλό επεισόδιο του Survivor, ήταν η µονοµαχία του 
ελληνικού µε το τουρκικό Survivor. 

Ήταν µια επική µάχη που εξιδανίκευσε πρόσωπα…

…και ανέδειξε την ανωτερότητα της ελληνικής 
στρατηγικής

Τελικά οι Τούρκοι survivors αποδείχτηκαν καλύτεροι 
και χάσαµε, αλλά δεν πειράζει, εµείς κερδίζουµε 
αλλού. 

Κι ενώ η ελληνοτουρκική µάχη βρισκόταν στο αποκο-
ρύφωµά της, 

∆υστυχώς θα απογοητευτείτε, κανείς δεν το κατάλαβε. 
Κάτι που ο σοφός Τσακαλώτος ήξερε καλύτερα απ’ 
όλους. 

Πάντως, επειδή πρέπει να διδασκόµαστε από τους κο-
ρυφαίους και να παίρνουµε τα καλύτερα στοιχεία τους, 
αν θέλει η Βουλή να ξαναρχίσει να χτυπάει πρωτιές 
στην τηλεθέαση είναι σαφές το τι πρέπει να κάνει. 

Γενικά, το Survivor έχει φύγει µπροστά

Απίθανη πλέον η οικουµενική, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει 
φόρα και είναι ασυγκράτητος. 

Και γιατί να µην το κάνουν, πρόκειται άλλωστε για ένα 
µνηµόνιο που έχει µόνο αντίµετρα, το λένε όλοι. 
Το λέει ο πρωθυπουργός

To λέει η ΕΡΤ

Το ‘παµε, το ξανάπαµε, κάπου µπερδευτήκαµε

Το σηµαντικό πάντως είναι πως ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε 
να αποκτήσει επιτέλους την περίφηµη «ιδιοκτησία του 
προγράµµατος», αν κρίνουµε από το ιερό πάθος µε το 
οποίο υπερασπίστηκαν τη συµφωνία οι βουλευτές του. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα η βουλευτής Πιερίας 
του ΣΥΡΙΖΑ Μπέτυ Σκούφα, που έκανε µια σαρωτική 
πρώτη εµφάνιση, στην οποία µεταξύ άλλων υπέρο-
χων αντιµνηµονιακών κορόνων προς υπεράσπιση 
του µνηµονίου µας ενηµέρωσε ότι 

Ακόµη καλύτερη η βουλευτής Μεσσηνίας Παναγιώτα 
Κοζοµπόλη-Αµανατίδη, που έµεινε ενθουσιασµένη 
από τη διαπραγµάτευση

Σε άλλα νέα, ένα προβληµατάκι προέκυψε µέσα στην 
εβδοµάδα µε τη φρουρά της Βουλής, την οποία φώνα-
ζε µάταια ο προεδρεύων Μάκης Μπαλαούρας.

Θα µπορούσε να πει κανείς πως 

Και η προεδρική φρουρά όµως δεν πήγε πίσω

Γενικά, 
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άρθρο

Α
ποτελεί πρόκληση για 
τον ευρωπαϊκό νου το να 
συλλάβει το µέγεθος και 
τις ιδιαίτερες συνθήκες 
µιας χώρας όπως η Ινδία. 
Όντας 25 φορές µεγαλύ-
τερη σε έκταση και 125 

φορές σε πληθυσµό από την Ελλάδα, η Ινδία 
είναι µία χώρα αχανής, όπου οι άνθρωποι µι-
λούν δεκάδες διαφορετικές γλώσσες σε ένα 
συνονθύλευµα κουλτούρας και πολιτισµών το 
οποίο οι Άγγλοι ένωσαν µε αυθαίρετες γραµ-
µές σε χάρτες για να δηµιουργήσουν ένα ανε-
ξάρτητο κράτος στα µέσα του προηγούµενου 
αιώνα. Με όρους ιστορικούς, η Ινδία µοιάζει 
µε την Ελλάδα, υπό την έννοια ότι πρόκειται 
για έναν αρχαίο λαό ο οποίος συγκεντρώνεται 
σε µια νεαρή κρατική οντότητα.

Η πολιτική στη χώρα αυτή είναι σαφώς 
χαώδης για τα δυτικά δεδοµένα, µε πολύπλο-
κες συµµαχίες να απαιτούνται από τις τοπι-
κές οργανώσεις για τον σχηµατισµό µιας κε-
ντρικής κυβέρνησης στο Νέο ∆ελχί. Συγκρι-
τικά µε την ινδική γραφειοκρατία, αυτή της 
Ελλάδας θα µπορούσε να θεωρηθεί µία καλο-
κουρδισµένη µηχανή. Η διαφθορά και ο νεπο-
τισµός αποτελούν αναλλοίωτα στοιχεία αυτής 
της µεριάς του κόσµου, όπου η οικογένεια θε-
ωρείται συχνά το µόνο καταφύγιο απέναντι 
στη σκληρότητα της κοινωνίας. Οι γεωπολιτι-
κές προκλήσεις της χώρας, µε πυρηνικά εξο-
πλισµένους γείτονες, ανοιχτές εγχώριες και 
συνοριακές συγκρούσεις και συχνά πολύνε-
κρα τροµοκρατικά χτυπήµατα, δηµιουργούν 
µία συνεχή αίσθηση αστάθειας και αµφιβο-
λίας ως προς τη δυνατότητα των κυβερνήσεων 
να επιβάλουν την τάξη.

Ο Ναρέντα Μόντι εξελέγη πρωθυπουργός 
µε µια ατζέντα πρωτοποριακή για κάποιους 
και λαϊκιστική για άλλους. Στο πλαίσιο των 
πρωτοβουλιών του, ξεχωρίζει η προσπάθεια 
εµπέδωσης των πληροφορικών συστηµάτων 
στην ίδια την υποδοµή της κοινωνίας. Με ένα 
γιγαντιαίο πρόγραµµα καταγραφής βιοµετρι-
κών χαρακτηριστικών των πολιτών, πολλοί εκ 
των οποίων συχνά δεν υφίσταντο ως οντότη-
τες για το κράτος, η κυβέρνηση κατάφερε να 
δηµιουργήσει µέσα σε λίγα χρόνια µία πλήρη 
βάση δεδοµένων στην οποία καταγράφονται 
διάφορα προσωπικά δεδοµένα, όπως ιατρικά 
αρχεία, φορολογικά στοιχεία και δικαιώµατα 
επί διαφόρων επιδοµάτων. Σε λίγα χρόνια οι 
Ινδοί θα µπορούν να λαµβάνουν κυβερνητικά 
έγγραφα και να πραγµατοποιούν αγορές δια-
δικτυακά απ’ οπουδήποτε µε απόλυτη ασφά-
λεια, βάζοντας τα γυαλιά στον αναπτυγµένο 
κόσµο. Η µετάβαση σε µια ψηφιακή κοινω-
νία επείγει για την Ινδία, ώστε να µπορέσει 
να λύσει πολλά από τα προαναφερθέντα κοι-
νωνικά ζητήµατα, όπως η διαφθορά, η φορο-
διαφυγή και η προσπάθεια υπονόµευσης από 
εγχώριους και εξωτερικούς εχθρούς. Το σχέ-
διο αυτό υποστηρίζεται και από τους µεγάλους 
παίχτες της υφηλίου, αφού αποτελεί γεγονός 
για πολλούς ότι η Ινδία είναι η µόνη χώρα µε 
τις δυνατότητες και το ειδικό βάρος για να α-
ναλάβει το µεγαλύτερο µέρος της παγκόσµιας 
οικονοµικής ανάπτυξης µετά την αναπόφευ-
κτη επιβράδυνση της κινεζικής µηχανής.

Μία λεπτοµέρεια, ωστόσο, στεκόταν ε-

Η µάχη ενάντια στα µετρητά 
συνεχίζεται και βρήκε 
πρόσφορο έδαφος στον 
αναπτυσσόµενο κόσµο. 
Οι κεντρικές τράπεζες του 
αναπτυγµένου κόσµου αργά 
αλλά σταθερά υιοθετούν 
τεχνολογίες ψηφιακών 
νοµισµάτων. ∆εν είναι λίγοι 
οι ειδικοί οι οποίοι θεωρούν 
ότι η ύπαρξη µετρητών 
έχει επηρεάσει σηµαντικά 
τις δυνατότητες άσκησης 
νοµισµατικής πολιτικής σε 
ένα περιβάλλον χαµηλών 
επιτοκίων.

µπόδιο στην ολοκλήρωση του σχεδίου αυτού, 
η οποία δεν είναι άλλη από τον µεγάλο εχθρό 
όλων των σύγχρονων κυβερνήσεων: τα µε-
τρητά. Ο Ναρέντα Μόντι γνωρίζει ότι πρέπει 
να δράσει. Το βράδυ της 8ης Νοεµβρίου θα 
µείνει αναµφίβολα αξέχαστο στη µνήµη κάθε 
Ινδού. Σε ένα αιφνιδιαστικό τηλεοπτικό δι-
άγγελµα ο πρωθυπουργός αναγγέλλει ότι το 
86% των κυκλοφορούντων χαρτονοµισµάτων 
παύει να έχει νοµική ισχύ σε λίγες ώρες. Οι 
πολίτες οφείλουν να µεταβούν στις επόµενες 
50 µέρες σε τράπεζες και ΑΤΜ για να καταθέ-
σουν τα χρήµατά τους και να λάβουν καινούρ-
γιας τεχνολογίας χαρτονοµίσµατα, σε περιο-
ρισµένο ωστόσο αριθµό. Μέχρις ενός ποσού 
η κυβέρνηση δεν θα κάνει ερωτήσεις για την 
προέλευση των χρηµάτων. Στην περίπτωση 
όµως που διαπιστώνεται διαφορά στις δηλώ-
σεις φορολογίας (οι οποίες χάρη στην ψηφι-
οποίηση ανακτώνται εύκολα) και στα κατα-
τεθειµένα ποσά, τα πρόστιµα θα είναι τσου-
χτερά, φτάνοντας συχνά το 60% µε 70%.

Με αυτόν τον τρόπο η πρώτη οργανωµένη 
προσπάθεια δηµιουργίας µιας οικονοµίας 
χωρίς µετρητά ξεκίνησε, όχι σε κάποια πρωτο-
ποριακή σκανδιναβική χώρα αλλά στο επίκε-
ντρο του Τρίτου Κόσµου, πιάνοντας όλους ε-
ξαπίνης. Ο πρωθυπουργός δικαιολόγησε αυτή 
την κίνηση µε σειρά επιχειρηµάτων. Η επί-
σηµη δικαιολογία αφορούσε τη χρήση των µε-
τρητών από τροµοκράτες και εγκληµατίες για 
τη διενέργεια σκοτεινών δραστηριοτήτων. Ως 
σηµαντικό κίνητρο παρουσιάστηκε επίσης η 
ανάγκη περιορισµού της παραοικονοµίας, η 
οποία αποτελεί σηµαντικό εµπόδιο στη σώ-
φρονα λειτουργία του κράτους. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι µόλις το 1% των Ινδών πλή-
ρωσε φόρους το 2013, στερώντας τεράστια 
έσοδα από τη γενική κυβέρνηση σε µια χώρα 
όπου το 90% των συναλλαγών διεξάγεται µε 
µετρητά. Μία άλλη σοβαρή αιτία, η οποία δεν 

  ΤΟΥ ΦΑΝΗ ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ*

ΤΟ ΓΕΝΝΑΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑ 
ΤΗΣ ΙΝ∆ΙΑΣ

διαφηµίζεται από την κυβέρνηση αλλά έγινε 
άµεσα αντιληπτή από τις αγορές, αφορά την 
ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, 
ούτως ώστε να δυναµώσουν τους ισολογι-
σµούς τους µέσω της µόχλευσης και να χρη-
µατοδοτήσουν πιο αποτελεσµατικά τις επιχει-
ρήσεις.

Ασχέτως των κινήτρων, υπάρχει βεβαίως 
και η ανθρώπινη πλευρά. Σε µία χώρα όπου 
το κοντινότερο ΑΤΜ µπορεί να βρίσκεται δε-
κάδες χιλιόµετρα µακριά και όπου εκατοντά-
δες εκατοµµύρια άνθρωποι δεν είχαν τραπε-
ζικό λογαριασµό, η ταλαιπωρία για τον κόσµο 
ήταν ανείπωτη, µε σηµαντικό αριθµό θανά-
των να λαµβάνει χώρα. Η οικονοµική δραστη-
ριότητα πρακτικά φρέναρε για αρκετό καιρό, 
αφού οι άνθρωποι σε επαγγέλµατα όπως µι-
κροπωλητές και άλλα δεν είχαν τρόπο για να 
πληρωθούν. Η έλλειψη οργάνωσης της κυβέρ-
νησης οδήγησε σε µεγάλες αντιδράσεις, αφού 
πολλοί κατάφεραν µε διάφορα τρικ να διαπε-
ράσουν τα εµπόδια και να σώσουν τον πλούτο 
τους. Επιτήδειοι µε παράνοµο χρήµα εκµε-
ταλλεύτηκαν φτωχούς βάζοντάς τους µε απει-
λές ή πενιχρή αµοιβή να ανοίξουν λογαρια-
σµούς, «ληστεύοντας» το πόθεν έσχες τους. 
Άλλοι µετέτρεψαν τα χρήµατά τους σε άλλα 
νοµίσµατα και χρυσό, ενώ πολλοί χρησιµοποί-
ησαν παραθυράκια του νόµου, όπως δωρεές σε 
ναούς και κόµµατα (έναντι φοροαπαλλαγής), 
πληρωµή σε υπαλλήλους µισθών ενός έτους 
και φυσικά δωροδοκώντας τραπεζικούς και 
κυβερνητικούς λειτουργούς ώστε να αλλάξουν 
την ηµεροµηνία εκτέλεσης επιταγών πριν από 
την ανακοίνωση. Πιθανώς ο Ναρέντα Μόντι να 
είχε προβλέψει πολλά από αυτά τα φαινόµενα, 
αλλά η ανάγκη του να κρατηθεί µυστική η α-
πόφαση (το γνώριζαν µόνο περίπου 10 έµπι-
στοι συνεργάτες για 6 µήνες) ώστε να αιφνιδι-
άσει το παράνοµο χρήµα έθετε περιορισµούς 
στις δυνατότητες σωστής προετοιµασίας.

Οι επιπτώσεις της αιφνίδιας αυτής απόφα-
σης αρχίζουν πλέον να αποτιµώνται, αλλά η 
εικόνα δεν είναι ακόµα ξεκάθαρη. Συνολικά υ-
πολογίζεται ότι περισσότερα από 200 δισ. δο-
λάρια επέστρεψαν στις τράπεζες (97% των µε-
τρητών που επηρεάστηκαν από την απόφαση), 
οι οποίες µείωσαν τα επιτόκια καταθέσεων και 
δανείων, αφού δεν υπήρχε πλέον επιτακτική 
ανάγκη να προσελκύσουν καταθέσεις. Σηµει-
ώθηκε σηµαντική αύξηση των ηλεκτρονικών 
συναλλαγών, καθώς πολλοί άνθρωποι δεν βρί-
σκουν λόγο να αποσύρουν τα χρήµατά τους 
µετά την de facto νοµιµοποίησή τους. Το ΑΕΠ 
της χώρας αναµένεται να επιβραδυνθεί βρα-
χυπρόθεσµα κατά 0,5% λόγω της αναστάτω-
σης που προκλήθηκε, αλλά τα έσοδα του κρά-
τους φαίνεται να αυξάνονται σε πρώτο στάδιο.

Πέρα από τους αριθµούς, ωστόσο, το 
µέτρο αυτό στόχευε στο να επηρεάσει την 
ίδια τη νοοτροπία των ανθρώπων, ώστε να α-
πεµπλακούν από τη µαύρη οικονοµία, και να 
τους µεταπείσει να εµπιστευτούν το τραπε-
ζικό σύστηµα και κατ’ επέκταση την ίδια τους 
τη χώρα. Η µάχη ενάντια στα µετρητά συνεχί-
ζεται και βρήκε πρόσφορο έδαφος στον ανα-
πτυσσόµενο κόσµο. Οι κεντρικές τράπεζες του 
αναπτυγµένου κόσµου αργά αλλά σταθερά υι-
οθετούν τεχνολογίες ψηφιακών νοµισµάτων. 
∆εν είναι λίγοι οι ειδικοί οι οποίοι θεωρούν 
ότι η ύπαρξη µετρητών έχει επηρεάσει σηµα-
ντικά τις δυνατότητες άσκησης νοµισµατικής 
πολιτικής σε ένα περιβάλλον χαµηλών επιτο-
κίων. Η κυβέρνηση της Κορέας ανακοίνωσε 
πρόσφατα σταδιακά βήµατα προς µία απελευ-
θερωµένη από το φυσικό χρήµα κοινωνία. Τα 
µετρητά µέρα µε την ηµέρα στιγµατίζονται µε 
µια αίσθηση ενοχής. Αναµένουµε το επόµενο 
επεισόδιο αυτού του παιχνιδιού.

*Ο Φάνης Βαρτζόπουλος εργάζεται ως 
χρηµατοοικονοµικός αναλυτής στο Λονδίνο.
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ρεπορτάζ

Σηµαντική αύξηση την περασµένη 
χρονιά σηµείωσε ο αριθµός των ανα-
φορών που υποβλήθηκαν στον Συνή-
γορο του Καταναλωτή, µε τις τράπε-

ζες και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες να είναι στις 
πρώτες θέσεις των καταγγελιών. Συγκεκριµένα 
και µε βάση τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης της 
ανεξάρτητης αρχής, το 2016 οι αναφορές έφτα-
σαν τις 7.067, αριθµός αυξηµένος κατά 31,2% σε 
σχέση µε το 2015.

Τα στοιχεία της έκθεσης 
Την ίδια ώρα αυξηµένος κατά 8% εµφανίζεται ο 
αριθµός των αναφορών (542) που δέχτηκε το Ευ-
ρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας, το οποίο 
ανήκει στις αρµοδιότητες του Συνηγόρου του 
Καταναλωτή. Πρόκειται για τον µεγαλύτερο α-
ριθµό αναφορών που έχουν δεχτεί ο Συνήγο-
ρος του Καταναλωτή από την ίδρυσή του και το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή από την έναρξη 
λειτουργίας του. Αθροιστικά, ο αριθµός των ανα-
φορών της αρχής διαµορφώθηκε σε 7.609.

Επισηµαίνεται ότι σε σχέση µε το 2010, χρο-
νιά εισόδου της χώρας στη µακρά περίοδο της ύ-
φεσης και της οικονοµικής κρίσης, υπήρξε υπερ-
διπλασιασµός του αριθµού των αναφορών. Όπως 
δήλωσε ο Συνήγορος του Καταναλωτή, Λευτέ-
ρης Ζαγορίτης, παραδίδοντας στον πρόεδρο της 
Βουλής, Νίκο Βούτση, την ετήσια έκθεση της α-
νεξάρτητης αρχής, «οι αναφορές στον Συνήγορο 
του Καταναλωτή, που έφτασαν τις 7.067, αριθµός 
υπερδιπλάσιος σε σχέση µε το 2010, αντικατο-
πτρίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονοµι-
κής κρίσης, που µαστίζει την αγορά και εξουθε-
νώνει τα οικογενειακά εισοδήµατα».

Αύξηση κατά κλάδο
Η µεγαλύτερη αύξηση αναφορών σηµειώθηκε 
στις χρηµατοπιστωτικές (τράπεζες, δάνεια) υπη-
ρεσίες (36,4%), στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
(35,1%) και στην ενέργεια-ύδρευση (60,6%), ε-
µπορικοί κλάδοι που συνδέονται άρρηκτα µε πά-
γιες οικονοµικές υποχρεώσεις των καταναλωτών 
και, εποµένως, αντικατοπτρίζουν σαφέστατα τις 
άµεσες και αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης στα 
εισοδήµατά τους. Την ίδια στιγµή ο µόνος εµπο-
ρικός κλάδος που εµφάνισε µείωση κατά 17,3% 
των αναφορών που δέχτηκε το 2016 σε σχέση µε 
το 2015 είναι οι υπηρεσίες αναψυχής, «γεγονός 
που επιβεβαιώνει όχι µόνο τη µεγάλη δυσπρα-
γία των πολιτών, αλλά και τη δραστική αλλαγή 
προτεραιοτήτων στην καθηµερινότητά τους που 
έχει επιβάλει η τρέχουσα οικονοµική συγκυ-
ρία», όπως αναφέρεται στην έκθεση.

∆ικαίωση ανέργου
Άνεργος καταναλωτής προσέφυγε στην αρχή δι-
αµαρτυρόµενος για την παρακράτηση του ποσού 
που κατατέθηκε στον τραπεζικό του λογαριασµό 
από τον ΟΑΕ∆ ως επίδοµα ανεργίας. Υπάλληλος 
της τράπεζας ενηµέρωσε τον αναφέροντα ότι το 
συγκεκριµένο ποσό χρησιµοποιήθηκε από την 
τράπεζα για την πληρωµή δόσεων δανείου του, 
κατόπιν εντολής που είχε δώσει ο ίδιος στο πι-
στωτικό ίδρυµα κατά τη σύναψη της σχετικής 
σύµβασης. Με τη µεσολάβηση της αρχής και για 
προφανείς ανθρωπιστικούς λόγους, η τράπεζα 
προέβη σε αντιλογισµό του επίµαχου ποσού.

Οχλήσεις λόγω οφειλών
Η αρχή δέχτηκε αρκετές αναφορές καταναλω-

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ 
ΣΤΟΝ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

τών για µη προσήκουσες οχλήσεις τους για ο-
φειλές από τράπεζες και εταιρείες ενηµέρω-
σης οφειλετών. Σε µία χαρακτηριστική πε-
ρίπτωση, καταναλωτής διαµαρτυρήθηκε ότι 
δεχόταν σε µηνιαία βάση και σε ακατάλληλες 
ώρες δεκάδες ενοχλητικές κλήσεις από τρά-
πεζα σχετικά µε οφειλή του, ύψους 75 ευρώ, 
που είχε προκύψει από σύµβαση καταναλωτι-
κού δανείου και είχε, κατά τους ισχυρισµούς 
του, πλήρως εξοφληθεί από τον φορέα µισθο-
δοσίας του. Η αναφορά διαβιβάστηκε στο τρα-
πεζικό ίδρυµα, το οποίο ύστερα από αναγνώ-
ριση του λάθους του προέβη άµεσα στο κλεί-
σιµο του δανείου του καταναλωτή. Σε άλλη 
περίπτωση, καταναλώτρια διαµαρτυρήθηκε 
για τηλεφωνικές οχλήσεις από εισπρακτική ε-
ταιρεία για λογαριασµό τράπεζας λόγω οφει-
λής ύψους 35 ευρώ, η οποία, όµως, είχε εξο-
φληθεί. Η τράπεζα ενηµέρωσε την αρχή ότι 
η πληρωµή δεν εµφανιζόταν στα συστήµατά 
της λόγω δυσλειτουργίας και προχώρησε στον 
τερµατισµό των οχλήσεων.

Γιατί αυξήθηκαν οι καταγγελίες
Σύµφωνα µε την έκθεση, παράγοντες που 
σχετίζονται µε την αύξηση των αναφορών θε-
ωρούνται, µεταξύ άλλων, η γεωµετρικά αυ-
ξανόµενη δυσκολία καταναλωτών-δανειο-
ληπτών να εξυπηρετούν τις δανειακές τους 
υποχρεώσεις και οι οικονοµικές αµφισβητή-
σεις του κλάδου των ηλεκτρονικών επικοινω-
νιών, που παρουσίασε αύξηση αναφορών κατά 
35,1%. Οι αµφισβητήσεις, συνήθως, προκύ-
πτουν κατά τη διαδικασία αλλαγής παρόχου 
(φορητότητα), όταν η προηγούµενη συµβα-
τική σχέση καταναλωτή-εταιρείας τερµατίζε-
ται ανώµαλα (π.χ. ποιότητα υπηρεσιών, ανε-
ξόφλητα υπόλοιπα) ή πρόωρα (πριν από τη 
συµφωνηµένη λήξη της). Στα παραπάνω προ-
στίθεται και η διαφαινόµενη τάση των κατανα-
λωτών να αµφισβητούν την ορθότητα πάγιων 
επιβαρύνσεών τους που συνδέονται µε την 
παροχή υπηρεσιών κοινωφελούς χαρακτήρα 
(ενέργεια, ύδρευση). Όπως δήλωσε ο κ. Ζα-
γορίτης, από τον Φεβρουάριο λειτουργεί πο-
λύγλωσση πλατφόρµα, µε σηµεία επαφής σε 
όλα τα κράτη-µέλη της Ε.Ε., «που εξυπηρε-
τεί µε ηλεκτρονικό τρόπο τη φιλική επίλυση 
των καταναλωτικών διαφορών από συναλ-
λαγές που πραγµατοποιήθηκαν µέσω διαδι-
κτύου. Στην Ελλάδα, σηµείο επαφής έχει ορι-

στεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή, ενώ 
η αποτελεσµατικότητα του νέου µηχανισµού 
διαµεσολάβησης είναι εξαιρετικά υψηλή, δε-
δοµένου ότι όλες οι σχετικές αναφορές έχουν 
επιλυθεί».

Το προφίλ των πολιτών 
που προσέφυγαν στον Συνήγορο
Οι αναφορές στον Συνήγορο του Καταναλωτή 
υποβλήθηκαν κατά 59,1% από άνδρες και κατά 
40,9% από γυναίκες. Οι περισσότεροι προ-
σφεύγοντες προήλθαν από τα αστικά κέντρα 
– 65,7% των αιτήσεων υποβλήθηκαν από κα-

ταναλωτές που διαµένουν στην Αττική και το 
10,3% από διαµένοντες στην ευρύτερη περι-
οχή της Θεσσαλονίκης.

Η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
(e-mail) έχει πλέον παγιωθεί ως ο δηµοφιλέ-
στερος τρόπος αποστολής αναφορών και, γε-
νικότερα, επικοινωνίας των πολιτών µε τον 
Συνήγορο του Καταναλωτή. Το 2015 ήταν η 
πρώτη χρονιά που περισσότερες από τις µισές 
αναφορές που δέχτηκε η αρχή παρελήφθη-
σαν µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ενώ το 
2016 το ποσοστό αυτό παρουσίασε περαιτέρω 
αύξηση.
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οικονοµία

Τα έσοδα που θα αποκοµίσει η 
ελληνική οικονοµία από τη λειτουργία 
της κρουαζιέρας και το 2017 αναµένεται 
να ανέλθουν στο µισό δισ. ευρώ, παρά 
το γεγονός ότι δεν έχει καταφέρει 
ακόµη να αναπτύξει το home port, ενώ 
παράλληλα καταγράφει σαφή µείωση 
στις αφίξεις επιβατών.

Τις πύλες του στο Μέγαρο Μουσικής θα ανοί-
ξει στις 24 και 25 Μαΐου το 4ο Posidonia Sea 
Tourism Forum, το οποίο και φέτος επικε-
ντρώνεται στην ανάπτυξη της κρουαζιέρας και 
του yachting στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στο φετινό 4ο Posidonia Sea Tourism Forum θα συζη-
τηθούν όλα τα σηµαντικά θέµατα του κλάδου της κρουαζιέ-
ρας, η οποία εµφανίζει ολοένα αυξανόµενη συνεισφορά στο 
ΑΕΠ.

Σύµφωνα µε έκθεση της ΤτΕ, οι δαπάνες των επιβατών 
στη στεριά κινούνται αυξητικά και σήµερα υπολογίζεται ότι 
οι τουρίστες κρουαζιέρας δαπανούν 65 ευρώ κατ’ άτοµο ανά 
επίσκεψη τράνζιτ, ενώ ξοδεύουν υπερδιπλάσιο ποσό (139 
ευρώ) στα λιµάνια αφετηρίας (home ports).

Σύµφωνα µε τον εκτελεστικό διευθυντή της Εκθέσεις 
Ποσειδώνια Α.Ε. Θεόδωρο Βώκο, στο φετινό συνέδριο θα 
συζητηθεί από ηγετικά στελέχη των σηµαντικότερων εται-
ρειών κρουαζιέρας η χάραξη νέων στρατηγικών και κατευ-
θύνσεων για την ανάπτυξη και εµπορική ανασυγκρότηση 
της περιοχής. Μεταξύ αυτών, οι Celestyal Cruises, Carnival, 
Royal Caribbean, MSC Cruises, Pullmantur, Silversea, 
Azamara, Celebrity Cruises, Crystal Cruises. Εξάλλου, τα 
δύο ειδικά workshops θα εστιάσουν σε διαφορετικές πτυχές 
ανάπτυξης της κρουαζιέρας και συγκεκριµένα στο θέµα της 
διαχείρισης των θέσεων ελλιµενισµού (Berth Allocation) 
και στο θέµα της βελτίωσης των πωλήσεων.

Το ενδιαφέρον των ξένων operators, όπως οι Carnival 
Corporation, Royal Caribbean Cruises και MSC Cruises, α-
ναµένεται να εστιαστεί τόσο στις υποδοµές που πρόκειται να 
κατασκευαστούν όσο και στην αναβάθµιση των υπηρεσιών 
του ΟΛΠ.

Ειδικότερα, η επέκταση του τµήµατος του λιµανιού 
κρουαζιέρας µε άλλες δύο νέες θέσεις για πολύ µεγάλα 
πλοία, που αναµένεται να αρχίσουν να κατασκευάζονται το 
επόµενο έτος, αλλά και η αναβάθµιση των υπαρχόντων θέ-
σεων, συµπεριλαµβανοµένης της νέας στον Άγιο Νικόλαο, 
δηµιουργούν καλύτερες συνθήκες υποδοχής και αυξάνουν 
τις προσδοκίες.

Παράλληλα, οι νέες ευκολίες υποδοχής µε την αναβάθ-

µιση των επιβατηγών σταθµών αλλά και τα πλάνα της Cosco 
να καταστεί δυνατός ο εφοδιασµός των πλοίων µε υγροποι-
ηµένο φυσικό αέριο, καύσιµο που κερδίζει µερίδια στις 
νέες ναυπηγήσεις, διαµορφώνουν καλύτερο κλίµα.

Στα θετικά σηµεία για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας 
από παράγοντες του κλάδου προσµετράται η νέα πλωτή δε-
ξαµενή των 80.000 τόνων, η οποία αναµένεται να είναι λει-
τουργική από τον Σεπτέµβριο και στην οποία θα µπορούν 
να κάνουν τις ετήσιες συντηρήσεις και επισκευές σχεδόν 
όλα τα µεγέθη των κρουαζιερόπλοιων, κλείνοντας τη σεζόν 
τους στη Μεσόγειο και πριν µετακινηθούν σε άλλες αγο-
ρές, όπως η Καραϊβική. Από την άλλη πλευρά, συνέργειες 
προκύπτουν και από την Ελεύθερη Ζώνη του Πειραιά, απ’ 
όπου µπορούν πλέον να προµηθεύονται εύκολα αναλώσιµα 
και ανταλλακτικά οι εταιρείες κρουαζιέρας.

Την ίδια στιγµή τις προσδοκίες για αύξηση της κρου-
αζιέρας προωθεί το σχέδιο ανοίγµατος των µεσογειακών 
προορισµών κρουαζιέρας σε Κινέζους επιβάτες µε αφετη-
ρία τον Πειραιά, καθώς σε αυτό, σύµφωνα µε τους ίδιους 
παράγοντες, περιλαµβάνονται η ενίσχυση των αεροπορι-
κών συνδέσεων µεταξύ Σανγκάης, Πεκίνου και Αθήνας, η 
απευθείας σύνδεση του αεροδροµίου «Ελευθέριος Βενι-
ζέλος» µε τον Πειραιά µέσω του προαστιακού, η ανάπτυξη 
των κατάλληλων διαδικασιών check-in, αλλά και οι δυνα-
τότητες συνεργασιών µε άλλους ελληνικούς λιµένες κινεζι-
κού ενδιαφέροντος, όπως το Κατάκολο, η Σαντορίνη, η Μύ-
κονος και το Ηράκλειο.

Η διακίνηση επιβατών κρουαζιέρας του λιµανιού του 
Πειραιά σήµερα είναι περίπου 1 εκατοµµύριο τον χρόνο, 
ενώ ο βραχυπρόθεσµος στόχος της διοίκησης του ΟΛΠ, 
όπως αυτός έχει εκφραστεί σε διάφορες τοποθετήσεις, 
είναι να αυξηθεί µέχρι 1,5 εκατοµµύρια και µακροπρόθε-
σµα στα 3 εκατοµµύρια επιβάτες.

Σηµειώνεται ότι τα έσοδα που θα αποκοµίσει η ελλη-
νική οικονοµία από τη λειτουργία της κρουαζιέρας και το 
2017 αναµένεται να ανέλθουν στο µισό δισ. ευρώ, παρά 
το γεγονός ότι δεν έχει καταφέρει ακόµη να αναπτύξει το 
home port, ενώ παράλληλα καταγράφει σαφή µείωση στις 
αφίξεις επιβατών.

Μαζί µε τέλη, εισφορές και φόρους που ενισχύουν τα 
κρατικά ταµεία, η κρουαζιέρα αποφέρει οφέλη και σε πλη-
θώρα τοπικών επιχειρήσεων, παρόχων υπηρεσιών, λιµανιών, 
αεροδροµίων και ξενοδοχείων, ενώ συµβάλλει και στη δηµι-
ουργία άµεσων και έµµεσων θέσεων εργασίας.

Άλλωστε, αναφερόµενη στους µελλοντικούς προς υλο-
ποίηση στόχους του υπουργείου Τουρισµού, η υπουργός 
Τουρισµού Έλενα Κουντουρά από το βήµα της ετήσιας γε-
νικής συνέλευσης του ΣΕΤΕ έθεσε ως προτεραιότητα τη 
χάραξη ενιαίας εθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη της 
κρουαζιέρας και τη σύσταση της Εθνικής Συντονιστικής Ε-
πιτροπής Κρουαζιέρας.

Παράλληλα, η υπουργός ανέφερε πως στο κοντινό µέλ-
λον θα προχωρήσουν στην αξιοποίηση των τουριστικών λι-
µένων των οποίων η χρήση, η διαχείριση και ο έλεγχος βρί-
σκονται σήµερα στο υπουργείο Τουρισµού.

  ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ

POSIDONIA SEA TOURISM
Η ΕΛΛΑ∆Α ΚΟΜΒΟΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
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Γυρίζει σελίδα 
η Hellenic 
Seaways

Π
ραγµατοποιήθηκε την Τρίτη 16 Μαΐου η έ-
κτακτη γενική συνέλευση των µετόχων 
της Hellenic Seaways, µετά την αναβολή 
της 20ής Απριλίου. Υπενθυµίζεται ότι η σύ-

γκληση της έκτακτης γενικής συνέλευσης είχε ζητηθεί 
από τη µέτοχο της εταιρείας ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ 
προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί τεσσάρων 
ουσιαστικά θεµάτων, όπως αυτά έχουν διατυπωθεί στη 
σχετική ανακοίνωση-πρόσκληση των µετόχων.

Όπως σηµειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοί-
νωση, οι εργασίες της έκτακτης γενικής συνέλευσης ο-
λοκληρώθηκαν µε στήριξη της πλειοψηφίας των µετό-
χων στη διοίκηση της εταιρείας, δεδοµένου ότι για τα 
τρία πρώτα από τα τέσσερα θέµατα που απασχόλησαν 
την έκτακτη γενική συνέλευση είχε ήδη προηγηθεί από 
26 Απριλίου 2017 έκδοση δικαστικής απόφασης από το 
Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιώς κατά τη ∆ιαδικασία 
της Εκουσίας ∆ικαιοδοσίας, το οποίο, αφού εξέτασε εις 
βάθος τις πράξεις που καταλογίζονταν στη διοίκηση της 
Hellenic Seaways, µε την απόφασή του αυτή δικαιώ-
νει τη διοίκηση της εταιρείας, κρίνοντας ότι οι κατα-
λογιζόµενες πράξεις υπαγορεύτηκαν από την ανάγκη 
ενδυνάµωσης της εµπορικής παρουσίας της Hellenic 
Seaways και ότι µε αυτές επιδιώχθηκε το συµφέρον 

της εταιρείας και η επίτευξη του εταιρικού σκοπού.
Αναφορικά µε το τέταρτο θέµα, περί ανάκλησης 

του διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας και εκλογή 
νέου, εξελέγη νέο διοικητικό συµβούλιο, µε την ε-
κλογή του οποίου οι µέτοχοι έδειξαν την εµπιστοσύνη 
τους στα ίδια έως σήµερα µέλη του διοικητικού συµ-
βουλίου µε την προσθήκη δύο νέων µελών, του ναυ-
πηγού κ. Μιχαήλ Βαβουράκη και του οικονοµολόγου 
κ. Ηλία Τρίγκα.

Μετά την εκλογή, το διοικητικό συµβούλιο κατά 
την πρώτη του συνεδρίαση συγκροτήθηκε σε σώµα 
και εξέλεξε ως πρόεδρο τον κ. Κωνσταντίνο Κληρο-
νόµο, ως Α΄ αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο 
τον κ. Αντώνη Αγαπητό και ως Β΄ αντιπρόεδρο τον κ. 
Γεώργιο Παπαϊωάννου.

Μετά το τέλος των εργασιών ο διευθύνων σύµ-
βουλος της Hellenic Seaways κ. Αντώνης Αγαπητός 
δήλωσε: «Είµαι ιδιαίτερα αισιόδοξος αναφορικά µε 
την πορεία της εταιρείας. Με σκληρή δουλειά, όραµα 
και πίστη στις δυνατότητές µας, η διοίκηση της Hellenic 
Seaways συνεχίζει να εργάζεται απρόσκοπτα µε στόχο 
τη συνεχή ανάπτυξη της εταιρείας µέσα σε ένα δύ-
σκολο οικονοµικό και έντονα ανταγωνιστικό περιβάλ-
λον».

 

Η χρήση της ιπποκαστανιάς για την αντιµετώπιση των προβληµά-
των στα αγγεία του κυκλοφορικού συστήµατος είναι γνωστή από 
τον 19ο αιώνα. Η λήψη του βοτάνου αυτού αυξάνει σηµαντικά τη 
δύναµη και τον τόνο των φλεβών. Οι στυπτικές ταννίνες, φυτικές 
χρωστικές και σαπωνίνες του φυτού συνδυάζονται για να τονώ-
σουν και να δυναµώσουν τα τοιχώµατα των φλεβών, µειώνοντας 
τη διαπερατότητά τους. Καθώς τα προβλήµατα των αγγείων 
επιδεινώνονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, προτείνεται 
συνήθως η προληπτική χρήση των προϊόντων λίγο πριν την 
έναρξη των ζεστών µηνών, µε συνολική διάρκεια αγωγής τρεις 
έως τέσσερις µήνες. 
∆ιάθεση: Healthcode, T:2109408880, www.avogel.gr

Ιδανικό για την αντιµετώπιση της χρόνιας και της εποχιακής αλλεργι-
κής ρινίτιδας. Χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια των συµπτωµάτων της 
αλλεργίας. Το πολύτιµο τροπικό φυτό λούφα έχει αποδειχθεί ότι είναι 
ιδιαίτερα αποτελεσµατικό σε περιπτώσεις αλλεργιών. ∆ρά “µπλοκά-
ροντας“ και αποβάλλοντας τις τοξίνες οι οποίες εξασθενούν το ανοσο-
ποιητικό σύστηµα. Το σπουδαιότερο όφελος από τη χρήση του είναι η 
έλλειψη των ανεπιθύµητων ενεργειών που συνήθως παρουσιάζουν τα 
συνθετικά αντιισταµινικά όπως υπνηλία ή καταβολή. Είναι δυνατόν να 
χρησιµοποιήθει για µεγάλο χρονικό διάστηµα ανάλογα µε τις αντίστοι-
χες ανάγκες. 
∆ιάθεση: HEALTHCODE, T:2109408880

Luffa spray: Ρινικό spray µοναδικής 100% φυσικής 
σύνθεσης µε βάση το φυτό λούφα

A.Vogel Aesculaforce: Φλεβοτονωτικό 
σε ταµπλέτες και ζελέ (γέλη) από φρέσκια 
ιπποκαστανιά (Aesculus hippocastanum) για την 
αντιµετώπιση κιρσών, φλεβίτιδας, αιµορροΐδων 
και γενικά διαταραχών των φλεβών. 

Έτοιµη για εκκίνηση 
στο Ελληνικό δηλώνει 
η Lamda Development

Την ετοιµότητά της ως προς την εκκίνηση των 
έργων ανάπλασης του παλαιού αεροδρο-
µίου στο Ελληνικό γνωστοποιεί η Lamda 
Development, απαντώντας σε σχετικά ερω-

τήµατα που διατυπώθηκαν στην ενηµέρωση ανα-
λυτών στην Ένωση Θεσµικών Επενδυτών.

«Η εταιρεία έλαβε µέρος σε έναν διεθνή διαγω-
νισµό, υποβάλλοντας συγκεκριµένο επιχειρηµατικό 
σχέδιο και master plan» διαβεβαίωσαν ο διευθυ-
ντής Χρηµατοοικονοµικών και Επενδυτικών Σχέ-
σεων Αλέξανδρος Κοκκίδης και ο οικονοµικός δι-
ευθυντής Βασίλης Μπαλούµης.

«Σε αυτό προβλέπεται µε ακρίβεια η δόµηση 
και όλα τα επιµέρους στοιχεία της επένδυσης. Το 
συγκεκριµένο σχέδιο έχει εγκριθεί από το Ταµείο 
Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµο-
σίου (ΤΑΙΠΕ∆) και έχει γίνει νόµος του κράτους. 
Μεταξύ άλλων, περιλαµβάνει τη δηµιουργία ενός 
τουριστικού θερέτρου, µε πέντε αστέρων ξενοδο-
χειακή µονάδα, καζίνο, συνεδριακό κέντρο κ.λπ. Α-
ποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία της επένδυσης 
και απευθύνεται κυρίως στους ξένους επισκέπτες». 
Βάσει των εκτιµήσεων του επιχειρηµατικού σχε-
δίου, µόνο αυτό το τµήµα της επένδυσης µπορεί να 

προσελκύσει ετησίως 1 εκατοµµύριο τουρίστες.
Ως γνωστόν, το master plan περιλαµβάνει και 

τη δηµιουργία µητροπολιτικού πάρκου 2.000 στρεµ-
µάτων. Η έκταση που θα γίνει πάρκο είναι πολλα-
πλάσια των 37 στρεµµάτων τα οποία χαρακτηρίζο-
νται ως δασικά µε τη σχετική απόφαση του δασάρχη 
Πειραιά. Για το ζήτηµα αυτό τα στελέχη της Lamda 
σηµείωσαν ότι είναι θέµα του ΤΑΙΠΕ∆ και της Ελλη-
νικό Α.Ε. να προχωρήσουν σε ένσταση κατά της α-
πόφασης του δασάρχη. Ως θετικό για την επένδυση 
αναφέρθηκε το γεγονός ότι σε επίπεδο κυβέρνησης 
είναι επιθυµητό να προχωρήσει, ενώ, όπως επιση-
µάνθηκε, υπάρχει και η γνωµοδότηση του Νοµικού 
Συµβουλίου του Κράτους ότι δεν πρόκειται για δα-
σική έκταση.

Όσον αφορά τη νέα θυγατρική εταιρεία, τη 
Lamda Malls, σύντοµα θα έχει ολοκληρωθεί η τυ-
πική διαδικασία για την είσοδο της Varde Partners 
σε αυτήν µε ποσοστό 32%, ενώ η προοπτική είναι η 
νέα εταιρεία να πολλαπλασιάσει το χαρτοφυλάκιό 
της εξαγοράζοντας και άλλα υφιστάµενα εµπορικά 
κέντρα, ώστε να φτάσει τα 1,5 δισ. ευρώ σε ενεργη-
τικό (από 331 εκατ. σήµερα), καθώς και να εισαχθεί 
στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.

Ολοµέτωπη επίθεση Κόκκαλη – Εξετάζει φυγή 
της Intralot από την Ελλάδα

«∆εν υπάρχει προηγούµενο µια ελληνική ε-
ταιρεία, ηγέτης στον κλάδο της διεθνώς, τα 
προϊόντα και η τεχνολογία της οποίας επι-

λέγονται από χώρες και λοταρίες σε ΗΠΑ, Κορέα και 
Αυστραλία, στην Ελλάδα να αγνοείται και να επιλέγο-
νται ανταγωνιστές που έχουν πάρει κάποια συµβό-
λαια σε Εσθονία και Καταλονία» τόνισε κατά τη διάρ-
κεια της γενικής συνέλευσης της Intralot ο πρόεδρος 
Σωκράτης Κόκκαλης, αναφερόµενος στη λήξη του 
συµβολαίου του ΟΠΑΠ τον Ιούλιο του 2018. Μιλώντας 
µε ανοιχτά χαρτιά, για άλλη µια φορά επιτέθηκε στην 
κυβέρνηση, υποστηρίζοντας πως «δεν έκανε κάτι» 
στην αγορά στοιχηµατισµού παρά τις προεκλογικές υ-
ποσχέσεις και επανέλαβε πως επικρατεί «αναρχία» 
στην αγορά του online στοιχηµατισµού.

Επίσης, κατέστη σαφές ότι ο όµιλος έχει αναζη-
τήσει φόρµουλες για να αλλάξει έδρα, µε τη φυγή σε 
άλλη χώρα. Ο κ. Κόκκαλης επιβεβαίωσε πως η διοί-
κηση της εταιρείας έχει προσλάβει συµβούλους για 
να διερευνήσει τις επιλογές, «καθώς υπάρχουν πολλά 
φορολογικά και οικονοµικά θέµατα που πρέπει να ε-
ξεταστούν». Ο ίδιος απέδωσε το ενδεχόµενο µεταφο-
ράς έδρας στον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζεται η 
Intralot στην Ελλάδα.

Παρ’ ότι, όπως τονίζουν κύκλοι της εταιρείας, δεν 
είναι ούτε ειληµµένη ούτε οριστική η απόφαση να 
φύγει η Intralot από την Ελλάδα, λόγω των δυσµενών 
εξελίξεων σε ό,τι αφορά τις συνθήκες του ελληνικού 
επιχειρείν η διοίκηση έχει αναζητήσει επιλογές µετα-

φοράς της έδρας στο εξωτερικό.
Όπως τονίζουν κύκλοι της εταιρείας, παρ’ ότι η ε-

πιθυµία του κ. Κόκκαλη δεν ήταν ποτέ η φυγή µίας ή 
περισσότερων εταιρειών του από την Ελλάδα, εντού-
τοις φορολογικά και οικονοµικά θέµατα, καθώς και 
θέµατα ευκολότερης πρόσβασης σε διεθνή κεφάλαια, 
οδηγούν στην αναζήτηση άλλων επιλογών.

Άλλωστε ο Σ. Κόκκαλης σηµείωσε πως «πάνω 
απ’ όλα είµαστε µια ελληνική εταιρεία και δεν θα 
ήθελα ποτέ να ακούσω σχόλια ότι η Intralot φεύ-
γει από την Ελλάδα». Πρόσθεσε, δε, πως παλαιότερα 
«µας έλεγαν εθνικούς προµηθευτές. Βέβαια, τα ΜΜΕ 
που µας αποκαλούσαν έτσι είναι υπεύθυνα εν πολ-
λοίς για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήµερα 
η χώρα µας».

Επισήµανε ότι δεν υπάρχει υποστήριξη στην εγ-
χώρια βιοµηχανία και στο ελληνικό επιχειρείν, ενώ α-
ναφερόµενος στην Intralot τόνισε ότι πραγµατοποιεί το 
95% των πωλήσεών της στο εξωτερικό, µε παρουσία 
σε 32 χώρες, σε πολλές εκ των οποίων είναι ηγέτιδα 
δύναµη, ούσα µεταξύ των leader εταιρειών διαχείρι-
σης και παροχής τεχνολογίας για τον κλάδο των τυχε-
ρών παιχνιδιών διεθνώς.

Όπως άφησε να εννοηθεί ο κ. Κόκκαλης στη γε-
νική συνέλευση, σε περίπτωση που η Intralot αλλάξει 
έδρα, εξυπακούεται ότι θα αποχωρήσει και από το Ελ-
ληνικό Χρηµατιστήριο, ενώ σηµείωσε ότι χρηµατιστή-
ρια όπως του Λονδίνου ή της Νέας Υόρκης είναι κα-
τάλληλα για µια εταιρεία του εκτοπίσµατος της Intralot.
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Π
ολύ συχνά δεν τρώµε µόνο για να ικανο-
ποιήσουµε τη βιολογική µας πείνα. Στρε-
φόµαστε στο φαγητό για παρηγοριά, α-
νακούφιση, επιβράβευση, παρέα. ∆υ-
στυχώς, το συναισθηµατικό φαγητό δεν 
λύνει τα όποια συναισθηµατικά µας προ-

βλήµατα. Αντιθέτως, µας κάνει να νιώθουµε χειρότερα. Το να 
µπορεί κάποιος να αναγνωρίζει τα συναισθηµατικά ερεθίσµατα 
που οδηγούν στο συναισθηµατικό φαγητό είναι το πρώτο βήµα 
προκειµένου να καταφέρει να απελευθερωθεί από βουλιµικά 
επεισόδια ή επεισόδια υπερφαγίας και να µπορέσει να αλλά-
ξει τις συνήθειες εκείνες που εµπόδιζαν τις δίαιτες που έκανε 
στο παρελθόν.

Κατανοώντας το συναισθηµατικό φαγητό
Ένα άτοµο λέµε ότι τρώει συναισθηµατικά όταν εξακολουθεί 
να τρώει παρά το γεγονός ότι έχει χορτάσει. Το συναισθηµα-
τικό φαγητό χρησιµοποιεί το φαγητό προκειµένου να κάνει το 
άτοµο να αισθανθεί καλύτερα. Όταν όµως το φαγητό αποτε-
λεί τον κύριο µηχανισµό για να νιώσει κάποιος καλύτερα, τότε 
αυτός µπλέκεται σε έναν παθολογικό κύκλο όπου το κύριο 
συναίσθηµα ή πρόβληµα δεν αναγνωρίζεται. Το φαγητό µπο-
ρεί να κάνει το άτοµο να νιώσει καλά τη στιγµή εκείνη, τα συ-
ναισθήµατα όµως που προκάλεσαν τη λήψη επιπλέον φαγη-
τού εξακολουθούν να υπάρχουν. Πολύ συχνά το άτοµο νιώθει 
χειρότερα µετά, εξαιτίας των παραπάνω θερµίδων που κατα-
νάλωσε. Όσο κάποιος αφήνει το πρόβληµα να εξελίσσεται, α-
ντιµετωπίζει όλο και µεγαλύτερη δυσκολία στο να ελέγξει το 
βάρος του και νιώθει όλο και περισσότερο αδύναµος ως προς 
το φαγητό και τα συναισθήµατά του.

Τρως συναισθηµατικά;
• Τρως περισσότερο όταν αγχώνεσαι;
• Τρως όταν δεν πεινάς ή όταν νιώθεις ότι είσαι γεµάτος;
• Τρως προκειµένου να νιώσεις καλύτερα;
• Ανταµείβεις τον εαυτό σου µε φαγητό;
• Τρως µέχρι να νιώσεις ότι θα «σκάσεις»;
• Σε κάνει το φαγητό να νιώθεις ασφάλεια; Νιώθεις ότι το φα-
γητό είναι φίλος σου;
• Νιώθεις αδύναµος ή εκτός ελέγχου όταν έχεις φαγητό κοντά 
σου;

Η διαφορά ανάµεσα στη συναισθηµατική 
και στη βιολογική πείνα 
Προκειµένου κάποιος να απελευθερωθεί από τον κύκλο του 
συναισθηµατικού φαγητού, το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι 
να διαχωρίσει τη συναισθηµατική από τη βιολογική πείνα.
• Η συναισθηµατική πείνα εµφανίζεται ξαφνικά. Σε «χτυπάει» 
απότοµα και έχει την αίσθηση του επείγοντος και του υπερβο-
λικού. Η βιολογική πείνα εµφανίζεται σταδιακά.
• Η συναισθηµατική πείνα ζητάει συγκεκριµένα φαγητά. Η βι-
ολογική πείνα µπορεί να ικανοποιηθεί σχεδόν µε κάθε είδους 
τροφή (ακόµα και µε υγιεινά φαγητά).

• Η συναισθηµατική πείνα πολύ συχνά οδηγεί σε µη συνει-
δητοποιηµένη κατανάλωση τροφής. Προτού το καταλάβει κα-
νείς, µπορεί να έχει καταναλώσει, για παράδειγµα, µία σα-
κούλα πατατάκια ή ένα κουτί παγωτό.
• Η συναισθηµατική πείνα δεν ικανοποιείται όταν νιώσει κα-
νείς ότι χόρτασε. Το άτοµο συνεχίζει να τρώει, µέχρι να νιώ-
σει δυσφορία.
• Η συναισθηµατική πείνα δεν βρίσκεται στο στοµάχι. Αντί 
να νιώσει κάποιος ότι γουργουρίζει η κοιλιά του, έχει την αί-
σθηση µιας ακατάσχετης επιθυµίας που δεν µπορεί να βγάλει 
από το κεφάλι του.
• Η συναισθηµατική πείνα οδηγεί σε συναισθήµατα ντροπής, 
ενοχής και µετάνοιας. Αν κάποιος νιώσει ενοχές µετά το φα-
γητό, αυτό µάλλον συµβαίνει επειδή µέσα του γνωρίζει ότι δεν 
τρώει για βιολογικούς λόγους.

Πώς να σταµατήσεις τη συναισθηµατική πείνα
1. Αναγνώρισε τα ερεθίσµατα που την προκαλούν
• Άγχος: Όταν το άγχος είναι χρόνιο, µπορεί να οδηγήσει σε 
υψηλά επίπεδα της ορµόνης του άγχους, την κορτιζόλη. Η 
κορτιζόλη διεγείρει την ακατάσχετη επιθυµία για αλµυρά, 
γλυκά και µε µεγάλη περιεκτικότητα σε λιπαρά φαγητά, φα-
γητά που προκαλούν έκρηξη ενέργειας και ευχαρίστησης.
• Πιεστικά συναισθήµατα: Το φαγητό µπορεί να είναι ένας 
τρόπος για προσωρινό καθησυχασµό ή «ελάττωση» δυσάρε-
στων συναισθηµάτων.
• Ανία ή αισθήµατα κενού: Συχνά τρώµε απλώς επειδή δεν έ-
χουµε κάτι άλλο να κάνουµε, για να απαλλαγούµε από την 
ανία.
• Παιδικές συνήθειες: Ένα µέρος του φαγητού καθορίζεται 
από νοσταλγία για αγαπηµένες παιδικές συνήθειες.
• Κοινωνικές επιδράσεις: Το να βγεις έξω να φας µε άλλους 
είναι ένας ωραίος τρόπος για να απαλλαγείς από το άγχος, να 
χαλαρώσεις, µπορεί όµως να οδηγήσει σε υπερφαγία.

2. Κράτησε ένα ηµερολόγιο συναισθηµατικού φαγητού
Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να ταυτοποιήσεις τα ε-
ρεθίσµατα που βρίσκονται πίσω από το συναισθηµατικό φα-
γητό είναι να το παρακολουθείς µε ένα ηµερολόγιο φαγητού 
και διάθεσης. Κάθε φορά που έχεις ένα επεισόδιο υπερφαγίας, 
προσπάθησε να σκεφτείς τι είναι αυτό που πυροδότησε τη συ-
ναισθηµατική σου ανάγκη να φας. Με τον καιρό, θα δεις ό τι 
θα προκύψει ένα πρότυπο. Όταν προσδιορίσεις τα ερεθίσµατα 
του συναισθηµατικού σου φαγητού, το επόµενο βήµα είναι να 
προσδιορίσεις υγιέστερους δρόµους για να εκφράσεις και να ε-
κτονώσεις τα συναισθήµατά σου.

3. Βρες άλλους τρόπους για να τροφοδοτήσεις τα συναι-
σθήµατά σου
Προκειµένου να σταµατήσεις το συναισθηµατικό φαγητό, 
χρειάζεσαι εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες µπορούν να σου 
προσφέρουν συναισθηµατική ικανοποίηση:
• Εάν έχεις κατάθλιψη ή είσαι µόνος, τηλεφώνησε σε κάποιον 

που σε κάνει να αισθάνεσαι καλύτερα. Βρες κάποιον τρόπο 
που θα σε βγάλει από τη µοναξιά σου.
• Εάν είσαι αγχωµένος, κάνε ένα χαλαρωτικό µπάνιο, πήγαινε 
µια βόλτα ή κάνε γυµναστική.
• Εάν είσαι εξαντληµένος, πιες ένα ζεστό φλιτζάνι τσάι ή κάνε 
ένα µπάνιο, άναψε µερικά αρωµατικά κεριά, τυλίξου σε µια 
ζεστή κουβέρτα, δες κάτι που σου αρέσει στην τηλεόραση.
• Εάν βαριέσαι, διάβασε ένα καλό βιβλίο, βγες έξω, κάνε µια 
δραστηριότητα που σε διασκεδάζει.

4. Βάλε φρένο στον εαυτό σου όταν σου έρχεται η παρόρ-
µηση να φας
Η αλήθεια είναι ότι καθένας µας έχει περισσότερη δύναµη α-
πέναντι στην παρόρµηση για φαγητό απ’ όση πραγµατικά πι-
στεύει ότι έχει.

5. Πριν ενδώσεις στην παρόρµηση, κάνε ένα διάλειµµα 
 5 λεπτών µε το ρολόι
∆εν πρέπει να πει κανείς ότι απαγορεύεται να ενδώσει στην 
παρόρµηση. Πρέπει να θυµόµαστε ότι το απαγορευµένο είναι 
εξαιρετικά δελεαστικό. Θα πρέπει να πούµε στον εαυτό µας 
να περιµένει. Όσο περιµένεις, θα πρέπει να µιλήσεις µε τον 
εαυτό σου και να προσπαθήσεις να έρθεις σε επαφή µαζί του. 
Πώς νιώθεις; Τι γίνεται µέσα σου σε συναισθηµατικό επίπεδο; 
Ακόµα και αν καταλήξεις να φας, τουλάχιστον θα γνωρίζεις 
γιατί το έκανες. Αυτό µπορεί να σε προετοιµάσει για µια καλύ-
τερη αντίδραση την επόµενη φορά.

6. Μάθε να αποδέχεσαι τα συναισθήµατά σου
Το να επιτρέψεις στον εαυτό σου να νιώσει δυσάρεστα συναι-
σθήµατα µπορεί να είναι τροµακτικό. Ακόµα όµως και τα πιο 
δύσκολα συναισθήµατα υποχωρούν σχετικά εύκολα (πολύ πιο 
εύκολα απ’ όσο είχαµε φανταστεί) και χάνουν τη δύναµή τους 
στον έλεγχο που ασκούν πάνω µας όταν τα αφήνουµε να βγουν 
στην επιφάνεια. Προκειµένου να συµβεί αυτό, θα πρέπει να 
έχεις επίγνωση ως προς το πώς θα παραµείνεις συνδεδεµένος 
στην κάθε στιγµή που βιώνεις ένα συναίσθηµα.

7. Εφοδιάσου µε υγιεινές συνήθειες στην καθηµερινότητά σου
Όταν είσαι σωµατικά δυνατός, ξεκούραστος και χαλαρωµένος, 
µπορείς να αντιµετωπίσεις καλύτερα τα όποια προβλήµατα εµ-
φανίζονται στη ζωή σου. Όταν όµως είσαι εξουθενωµένος και 
υπερφορτωµένος, και το παραµικρό πρόβληµα έχει την ικα-
νότητα να σε αποδιοργανώσει και να σε στείλει στο… ψυγείο.
• Βάλε στις προτεραιότητές σου την καθηµερινή άσκηση.
• Βρες χρόνο για χαλάρωση.
• Κοιµήσου αρκετές ώρες (τουλάχιστον 8 ώρες).
• Έλα κοντά µε άλλους ανθρώπους.

Πώς ο ύπνος επηρεάζει την παρόρµηση 
για φαγητό
Η έλλειψη ύπνου έχει άµεση σχέση µε το άγχος, την υπερ-
φαγία και την αύξηση του βάρους. Υπάρχουν δύο ορµόνες στο 
σώµα µας που ρυθµίζουν τα συναισθήµατα πείνας και κορε-
σµού. Η γκρελίνη ελέγχει την όρεξη και η λεπτίνη στέλνει το 
µήνυµα του κορεσµού στον εγκέφαλο. Όταν το άτοµο δεν κοι-
µάται αρκετά, τα επίπεδα της γκρελίνης αυξάνονται, µε απο-
τέλεσµα να αυξάνεται και η όρεξη και να θέλεις να τρως πε-
ρισσότερο από το κανονικό, ενώ τα επίπεδα της λεπτίνης µει-
ώνονται, που σηµαίνει ότι δεν νιώθεις το αίσθηµα κορεσµού 
και θέλεις να συνεχίσεις να τρως. Πέραν του γεγονότος ότι όσο 
πιο κουρασµένος είσαι, τόσο πιο δύσκολο είναι να παλέψεις ε-
νάντια στην παρόρµηση για φαγητό, το αίσθηµα της κούρασης 
αυξάνει τα επίπεδα άγχους, οδηγώντας το άτοµο σε περισσό-
τερο συναισθηµατικό φαγητό.

*Η Ειρήνη Θ. Παταργιά εργάζεται ιδιωτικά ως ψυχολόγος-ψυχοθερα-
πεύτρια και είναι επιστηµονικός συνεργάτης στην Α΄ Πανεπιστηµιακή 
Ψυχιατρική Κλινική στο Αιγινήτειο Νοσοκοµείο (Τµήµα ∆ιαταραχών 
Πρόσληψης Τροφής). Επικοινωνία: irenepatargia@gmail.com, www.
selfcare.gr.

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΝΑ
 ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ Θ. ΠΑΤΑΡΓΙΑ*
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Η πρωτοβουλία HOPEgenesis 
βοήθα να αντιστραφεί το αρνητικό 
πρόσηµο των γεννήσεων στα µικρά 
νησιά. Το πρώτο µωρό από τη 
Θύµαινα βαφτίστηκε στο νησάκι 
του Αγίου Μηνά. ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ-ΝΑΝΟΥ

Μ
ωρουδίστικα γέλια ακούστηκαν 
ξανά στην ακριτική Θύµαινα και 
δάκρυα συγκίνησης πληµµύρι-
σαν τα µάτια των κατοίκων, των 
ανθρώπων της πρωτοβουλίας 
ΗΟΡΕgenesis και των εθελο-
ντών της Οµάδας Αιγαίου που 

βρέθηκαν πριν από λίγες µέρες στο νησάκι του Αγίου Μηνά, 
στο πλαίσιο του 23ου ∆ιάπλου Προσφοράς της Οµάδας, για 
τη βάφτιση ενός ευλογηµένου µωρού. Του πρώτου παιδιού 
που γεννήθηκε χάρη στην πρωτοβουλία ΗΟΡΕgenesis, του 
µαιευτήρα χειρουργού γυναικολόγου δρα Στέφανου Χανδα-
κά, µε στόχο την καταπολέµηση της υπογεννητικότητας στην 

πατρίδα µας. Ο µικρός Μηνάς, ηλικίας µόλις 5 µηνών, είναι 
το πρώτο µωρό που γεννήθηκε στη Θύµαινα µετά το 2011 
και αφού το νησί µετρούσε µηδενικές γεννήσεις για πέντε 
συνεχόµενα χρόνια. Νονός του, ο Στέφανος Χανδακάς, ιδρυ-
τής της HOPEgenesis, που επέστρεψε µαζί µε την Οµάδα Αι-
γαίου στο νησί όπου όλα ξεκίνησαν, εκεί όπου φυτεύτηκε ο 
σπόρος της πρωτοβουλίας. Η ιδέα γεννήθηκε µέσα από τους 
διάπλους της Οµάδας Αιγαίου στα ακριτικά νησιά, πολλά από 
τα οποία έχουν µηδενικές γεννήσεις από το 2008! Εκτός 
από τον µικρό Μηνά, χάρη στη ΗΟΡΕgenesis έχει γεννηθεί 
άλλο ένα µωρό στους Φούρνους και υπάρχουν εν εξελίξει 17 
εγκυµοσύνες σε Φούρνους, Θύµαινα, Λειψούς, Τήλο, Ανάφη, 
Αλόννησο, Σκόπελο και Κάσο, µε τον Στέφανο Χανδακά να 

εκτιµά ότι µε τη βοήθεια της πρωτοβουλίας θα γεννιούνται 
40-50 µωρά ετησίως. Πρόκειται για επίτευγµα, καθώς αντι-
στοιχεί σε αναστροφή του αρνητικού προσήµου των γεννή-
σεων σε µια Ελλάδα όπου η υπογεννητικότητα σπάει κάθε 
ρεκόρ εξαιτίας της κρίσης, µε τις γεννήσεις να έχουν κατρα-
κυλήσει κάτω από τις 80.000 ετησίως. Η πρωτοβουλία του 
Στέφανου Χανδακά στηρίζει τις γυναίκες κατοίκους δυσπρό-
σιτων περιοχών να γίνουν µητέρες και εκτός από νησιά θα 
συµπεριλάβει στο πρόγραµµά της και ηπειρωτικές ακριτικές 
περιοχές, στέλνοντας το µήνυµα πως στην Ελλάδα της ισοπέ-
δωσης των πάντων µπορεί να υπάρξει ελπίδα. Η ελπίδα αυτή 
ανθεί ήδη στο χαµόγελο των παιδιών που θα αποτελέσουν το 
µέλλον του έθνους µας.

Η 
Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία προάγει τον αντικαρκινικό 
αγώνα καθιερώνοντας την υλοποίηση µιας µαγιάτικης 
εκστρατείας έως τις 21 Μαΐου µε στόχο την ενηµέρωση του 
πληθυσµού σε θέµατα πρόληψης, πρώιµης διάγνωσης, 

έγκαιρης θεραπείας και υποστήριξης των ογκολογικών ασθενών. 
Άξονας της εκστρατείας είναι η εγκατάλειψη των κακών συνηθειών 
ζωής για µία εβδοµάδα, ώστε να ζήσουµε καλύτερα.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α ΑΙΓΑΙΟΥ

∆ΥΟ ΜΩΡΑ ΚΑΙ 17 
ΚΥΗΣΕΙΣ ΖΩΝΤΑΝΕΥΟΥΝ 
ΤΑ ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΝΗΣΙΑ

Σ
υνεχίζεται στην πατρίδα µας το χρονικό των χαµένων 
ευκαιριών για ελπίδα και αξιοπρέπεια στους ασθενείς 
µε σοβαρές και χρόνιες παθήσεις, µε τα νέα µέτρα που 
ψηφίστηκαν την περασµένη Πέµπτη να προκαλούν ακόµα 

µεγαλύτερες καθυστερήσεις στην άφιξη των καινοτόµων φαρµάκων 
και να παγώνουν ταυτόχρονα τις κλινικές έρευνες. Στον τοµέα 
των κλινικών ερευνών παραµένουµε ουραγοί πανευρωπαϊκά, 
µε συµµετοχή σε µόλις 130 κλινικές µελέτες ετησίως, οι οποίες 
απορροφούν µόλις το 0,2% των διαθέσιµων κονδυλίων και αποφέρουν 
80 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο, ποσό που µπορεί να τριπλασιαστεί σε 
βάθος τριετίας, ξεπερνώντας τα 250 εκατ. ευρώ. Στην Ελλάδα, 51 
νοσοκοµεία συµµετέχουν στις κλινικές µελέτες, µε 18 από αυτά να 
εµφανίζουν τη µέγιστη δραστηριότητα και 10 νοσοκοµεία, µεταξύ των 
οποίων το «Σωτηρία», το «Παπαγεωργίου» και το «Άγιοι Ανάργυροι», 
να ανταποκρίνονται πιο γρήγορα. Μεγάλη πληγή παραµένει ο χρόνος 
υπογραφής της σύµβασης που βάσει ΦΕΚ ορίζεται σε 45 ηµέρες 

ΚΟΒΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΑΚΕΣ 
ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ Ο∆ΗΓΟΥΝ 
ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ

αλλά στην πράξη είναι υπερδιπλάσιος και φτάνει το ένα έτος! Η Ειρήνη 
Μπαλιούσκα, ασθενής µε πνευµονική υπέρταση που εδώ και πέντε χρόνια 
συµµετέχει σε κλινική έρευνα, καταθέτει στην FS την εµπειρία της: «Μου 
το πρότεινε ο γιατρός µου και είπα “ναι” χωρίς να το σκεφτώ πολύ, γιατί 
θέλω να ζήσω. Μπήκα στη µελέτη, οι παρενέργειες του νέου φαρµάκου 
εκδηλώθηκαν γρήγορα και ήταν δύσκολα στην αρχή, αλλά µε τον καιρό η 
θεραπεία οµαλοποιήθηκε. Τώρα πάω πολύ καλύτερα, κάνω πράγµατα που 
δεν µπορούσα να κάνω πριν και παροτρύνω τους ασθενείς να είναι θετικοί 
στη συµµετοχή τους σε κλινικές έρευνες».

∆υστυχώς, όµως, όπως επισηµαίνει ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ Άκης 
Αποστολίδης, η ψήφιση των νέων µέτρων από την πολιτεία καθυστερεί 
πλέον τραγικά την ένταξη των νέων φαρµάκων στην εγχώρια αγορά ή την 
καθιστά απαγορευτική, βάζοντας φρένο και στην ελπίδα των ασθενών. «Το 
µίνιµουµ ένταξης των νέων φαρµάκων θα φτάσει τους 30 µήνες, µε την 
καθυστέρηση να αγγίζει τα τέσσερα χρόνια. ∆υσβάσταχτη είναι µε τα νέα 
µέτρα η επιβάρυνση των φαρµακευτικών εταιρειών –από 74% έως 111% 

από τα πρόσθετα rebates και clawbacks–, γεγονός που καθιστά πλέον 
ασύµφορη την κυκλοφορία νέων φαρµάκων στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα 
οι τιµές των φαρµάκων σε πατέντα (on patent) είναι ήδη µεταξύ των τριών 
φθηνότερων στην Ευρώπη, µαζί µε την Ιταλία και την Πορτογαλία. Κι 
ενώ έχουµε σφίξει το ζωνάρι, ακόµα ωστόσο η φαρµακοβιοµηχανία δεν 
γνωρίζει τι χρωστά ως clawback στην πολιτεία για το δεύτερο εξάµηνο του 
2016. Παράλληλα, έχουµε αναλάβει την ιατροφαρµακευτική κάλυψη των 
ανασφάλιστων πολιτών, η οποία ανέρχεται σε 10 εκατ. ευρώ µηνιαίως και 
σε 120 εκατ. ευρώ ετησίως» λέει ο κ. Αποστολίδης. Κοιτώντας στα µάτια 
ασθενείς σαν την Ειρήνη Μπαλιούσκα, ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ οµολογεί 
ότι δεν έχει απαντήσεις στα αγωνιώδη ερωτήµατά τους. Και προσθέτει ότι 
θα απειληθούν ακόµα και οι θέσεις εργασίας του κλάδου των φαρµάκου, 
επισηµαίνοντας πως πρόκειται για δουλειές που όλοι θα θέλαµε για τα 
παιδιά µας, καθώς αποτελούν στελεχικές θέσεις που συνδυάζουν υψηλό 
επίπεδο σπουδών, καλούς µισθούς(σε προµνηµονιακά επίπεδα) και άριστες 
προοπτικές. «Η καινοτοµία είναι επένδυση και δεν πρέπει να τιµωρείται. 
∆εν είναι κόστος, για να κοιτάζουµε να τη µειώσουµε µε οριζόντια µέτρα, 
είναι συνώνυµη της ανάπτυξης» καταλήγει ο Άκης Αποστολίδης.

Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΑΓΩΝΕΙ 
ΤΗΝ ΕΛΠΙ∆Α 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ 
ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
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Μία ακόµη εβδοµάδα µε θετικό πρόσηµο για τους α-
ναγνώστες της FS και του Betarades.gr ήταν αυτή 
που πέρασε. Πετυχηµένες οι 4/5 προτάσεις της 
προηγούµενης Κυριακής, µε το Χ2 στο ΠΑΟΚ - 

ΑΕΚ (0-1), τον άσο στο Κρίσταλ Πάλας - Χαλ (4-0), τον άσο στο 
Κροτόνε - Ουντινέζε (1-0) και το χάντικαπ +1 γκολ της Ναϊµέγκεν 
στην εκτός έδρας αναµέτρησή της µε τη Χέρενφεν (0-2). Το από-
λυτο δεν επιβεβαιώθηκε για ελάχιστα και συγκεκριµένα «χάλασε» 
από την ισοπαλία 1-1 στο παιχνίδι της Μπορντό µε τη Μαρσέιγ. Βέ-
βαια, η πρότασή µας εκεί ήταν ο άσος µε την κάλυψη του Draw No 
Bet και όποιος την ακολούθησε δεν έχασε τα χρήµατά του του-
λάχιστον, παίρνοντας πίσω το ποντάρισµά του. Με την ελπίδα να 
συνεχίσουµε και αυτή την εβδοµάδα στους ίδιους ή, ιδανικά, σε 
ακόµη καλύτερους ρυθµούς, πάµε να δούµε τους αγώνες που έ-
χουµε ξεχωρίσει από το πρόγραµµα αυτής της Κυριακής (21/05).

Ξεκινάµε από τα πλέι οφ της Σούπερλιγκ και τον αγώνα 
ΠΑΟΚ - Πανιώνιος. Οι «ασπρόµαυροι» επιστρέφουν στην έδρα 
τους µετά τον αγώνα µε τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Τα όσα 
τραγικά συνέβησαν εκεί είναι γνωστά, µε τον προπονητή του «δι-
κεφάλου» να δέχεται κουτάκι µπίρας (!) στο κεφάλι και το παι-
χνίδι να διακόπτεται. Στα καθαρά αγωνιστικά, ο ΠΑΟΚ στοχεύει 
στη νίκη µπροστά στο κοινό του και είναι το φαβορί, δίχως αµ-
φιβολία. Οι «κυανέρυθροι», από την πλευρά τους, την Τετάρτη 
(17/05) πήραν σπουδαίο διπλό στο ΟΑΚΑ επί της ΑΕΚ µε 0-1, πα-
ραµένοντας αήττητοι στα πλέι οφ, καθώς είχε προηγηθεί η ισοπα-
λία 1-1 µε τον Παναθηναϊκό στη Νέα Σµύρνη. Θεωρούµε ότι ο Πα-
νιώνιος µπορεί να σηµειώσει ένα τέρµα και στην Τούµπα και το 
2.55 στο οποίο «κυκλοφορεί» το Goal/Goal έχει µεγάλη στοιχη-
µατική αξία και θα το επιλέξουµε.

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟ 

ΤΟ BETARADES.GR
Σκοράρουν στην Τούµπα.

No Goal στο Λονδίνο
Συνεχίζουµε µε την Πρέµιερ Λιγκ, στην οποία διεξάγεται η τε-
λευταία αγωνιστική, και το παιχνίδι Άρσεναλ - Έβερτον. Οι «κανο-
νιέρηδες» διεκδικούν την 4η θέση, ωστόσο δεν κρατούν την τύχη 
τους στα χέρια τους, καθώς έχουν τρεις βαθµούς λιγότερους από τη 
Μάντσεστερ Σίτι και έναν από τη Λίβερπουλ. Είναι, εποµένως, κάτι 
παραπάνω από ορατό το ενδεχόµενο να µείνουν µετά από χρόνια 
εκτός Τσάµπιονς Λιγκ. Μπορεί οι πιθανότητες να µην είναι µε την 
πλευρά της Άρσεναλ στη µάχη για την τετράδα, ωστόσο είναι υπο-
χρεωµένη να τις εξαντλήσει, κερδίζοντας την Έβερτον. Στοιχηµα-
τικά, δεν θα ασχοληθούµε µε τη νίκη των γηπεδούχων, αλλά µε το 
No Goal, καθώς στα τελευταία εντός έδρας παιχνίδια του το συ-
γκρότηµα του Βενγκέν δίνει µεγάλη βαρύτητα στην άµυνά του και 
στα 7/10 πιο πρόσφατα δεν έχει δεχτεί γκολ.

Συνεχίζουµε µε δύο διπλά, ένα από την Α΄ Ισπανίας και ένα 
από τη Β΄ Γερµανίας. Από την Πριµέρα Ντιβισιόν θα επιλέξουµε 
τη νίκη της Ρεάλ Σοσιεδάδ στην έδρα της Θέλτα σε απόδοση 1.80, 
καθώς οι Βάσκοι «καίγονται» για τη νίκη και διεκδικούν µία θέση 
στο Γιουρόπα Λιγκ, ενώ οι Γαλιθιάνοι εδώ και καιρό δείχνουν να 

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.

τα έχουν… παρατήσει, έχοντας συµπληρώσει έναν µήνα και κάτι 
χωρίς νίκη. ∆ιπλό κινήτρο και από την Τσβάιτε Λίγκα, όπου θα 
στηρίξουµε την Αρµίνια Μπίλεφελντ, σε απόδοση 2.00, η οποία µε 
νίκη παραµένει µαθηµατικά στην κατηγορία, απέναντι στην αδιά-
φορη Ντιναµό ∆ρέσδης. Τέλος, θα πάµε µε το Over 2.5 γκολ σε α-
πόδοση 1.92 στον αγώνα του πρωταθλήµατος της Αυστρίας Ραπίντ 
Βιέννης - Στουρµ Γκρατς, δύο οµάδες που σκοράρουν µε σχετική 
άνεση, ενώ αµυντικά δεν εµπνέουν εµπιστοσύνη.

Αυτές ήταν οι προτάσεις του Betarades.gr για τα παιχνίδια της 
Κυριακής (21/05). Εσείς µην ξεχνάτε ότι στο κορυφαίο στοιχηµα-
τικό site µπορείτε να βρίσκετε προγνωστικά για live betting όλη 
τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, αλλά και τις υπόλοιπες ηµέρες 
της εβδοµάδας µε έντονη δράση.

21/05

16:30 Ντιναµό ∆ρέσδης - Μπίλεφελντ  2  2.00
17:00 Άρσεναλ - Έβερτον  No Goal  2.00
17:30 Ραπίντ Βιέννης - Στουρµ Γκρατς   Over 2.5  1.92
17:45 Θέλτα - Σοσιεδάδ  2  1.80
18:15 ΠΑΟΚ - Πανιώνιος   Goal/Goal  2.55

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ
ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΑΥΤΑ…

Ναι, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα ο Βλάνταν Ίβιτς να 
υπερέβαλε για το µέγεθος του τραυµατισµού του 
από το κουτάκι µπίρας που του πέταξε κάποιος ο-
παδός του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο. Ε, και; Αυτό 

δεν αλλάζει ούτε τη συνολική εικόνα ούτε τις συνέπειες της συ-
γκεκριµένης πράξης.

Από τη στιγµή που ο ανεγκέφαλος οπαδός του Παναθη-
ναϊκού χτύπησε µε το κουτάκι που πέταξε τον προπονητή του 
ΠΑΟΚ, ο αγώνας έπρεπε να διακοπεί ανεξαρτήτως του µεγέθους 
του τραυµατισµού, αυτό ορίζουν οι κανονισµοί. Από τη στιγµή 
που ο αγώνας διακόπηκε γι’ αυτόν τον λόγο, ο Παναθηναϊκός θα 
χάσει τον αγώνα «στα χαρτιά», θα του αφαιρεθούν τρεις βαθµοί 

από τα πλέι οφ και δύο από το επόµενο πρωτάθληµα, αυτό ορί-
ζουν οι κανονισµοί.

Σίγουρα είναι να απορεί κανείς µε την πράξη του οπαδού: ο 
Παναθηναϊκός κέρδιζε µε 1-0 τον ΠΑΟΚ και ήλεγχε ένα παιχνίδι 
στο οποίο είχε µείνει µε 10 παίκτες λόγω εσφαλµένης υπόδειξης 
του διαιτητή Κοµίνη, ο οποίος στη συνέχεια επέλεξε να µην απο-
βάλει και τον Ενρίκε του ΠΑΟΚ ενώ θα έπρεπε, αλλά στο δεύ-
τερο ηµίχρονο είπε να «διορθώσει» το λάθος του µε ακόµη µεγα-
λύτερο λάθος, αποβάλλοντας ετσιθελικά µε δύο διαδοχικές κίτρι-
νες τον Ουάρντα. Ο Αιγύπτιος βγήκε εκτός εαυτού στη συνέχεια 
και προκάλεσε τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, ενώ παράλληλα 
υπήρξε και σύρραξη εντός αγωνιστικού χώρου µε πρωταγωνιστές 
τους Μπεργκ, Κρέσπο, Κουλιµπαλί, Σακχόφ, αλλά και τους Κί-
τσιου και Χουλτ. Σε µια επίδειξη παντελούς έλλειψης σθένους, 
ο Κοµίνης απέβαλε σε νεκρό χρόνο µόνο τους Κουλιµπαλί και 
Σακχόφ, ενώ παράλληλα εξάντλησε τις πιθανότητες να συνεχίσει 
ένα παιχνίδι που έπρεπε να έχει διακόψει τη στιγµή του τραυµα-
τισµού του Ίβιτς.

Ανεξάρτητα από την, θεωρητική ή πραγµατική, αφορµή που 
δόθηκε στο συγκεκριµένο µατς, γεγονός παραµένει πως για µία 
ακόµη φορά τα τελευταία χρόνια οι οπαδοί του Παναθηναϊκού 
καταστρέφουν την προσπάθεια της οµάδας τους, αυτή τη φορά 
όχι οι οργανωµένοι αλλά ένας µεµονωµένος ανεγκέφαλος από 
κεντρική θύρα σε ένα µισοάδειο γήπεδο.

Συµβαίνουν αυτά, όταν τρέφεις την οργή των οπαδών. Ιδίως 
όταν έχουµε να κάνουµε µε το κοινό που έχει αποµείνει να πη-
γαίνει στα ελληνικά γήπεδα, το οποίο χωρίζεται κυρίως σε δύο 
βασικές κατηγορίες: στους «παραδοσιακούς» φιλάθλους, τους ο-
ποίους στέλνει στο γήπεδο είτε η συνήθεια χρόνων είτε η πραγ-
µατική αγάπη για την οµάδα ή το άθληµα και οι οποίοι όλο και 
λιγοστεύουν, και στους οπαδούς µε τα χαλασµένα µυαλά, που πη-
γαίνουν στο γήπεδο είτε για να ξεσπάσουν, στην πιο «αθώα» τους 
µορφή, είτε για να τα σπάσουν, καθώς γνωρίζουν πλέον πως τα 

γήπεδα έχουν εξελιχθεί σε προνοµιακούς χώρους ανοµίας και 
κάθε λογής ατιµώρητης συνήθως παραβατικότητας.

Ακόµη περισσότερο, συµβαίνουν αυτά, όταν χαϊδεύεις µε 
κάθε τρόπο τα αυτιά των οπαδών και τους προστατεύεις, στον 
βαθµό που µπορείς και θέλεις, ο οποίος είναι διαφορετικός ανά-
λογα µε την οµάδα –για την ακρίβεια, τον εκάστοτε επικεφαλής 
της– και την περίσταση, χωρίς να αλλάζει τη συνολική εικόνα.

Ο Παναθηναϊκός ήταν το τελευταίο παράδειγµα, είχε προη-
γηθεί ο τελικός του Κυπέλλου, στον οποίο οπαδοί της ΑΕΚ και 
του ΠΑΟΚ έσπασαν, κατέστρεψαν, συγκρούστηκαν, µαχαιρώ-
θηκαν. Η ειδοποιός διαφορά ήταν πως ο τελικός του Κυπέλλου 
διεξήχθη κανονικά, ενώ δεν θα έπρεπε ποτέ να ξεκινήσει. Ο ε-
πικεφαλής του ΠΑΟΚ, µάλιστα, Ιβάν Σαββίδης αποθέωσε στο 
τέλος τους οπαδούς της οµάδας του –όπως τους είχε αποθεώσει 
και στον ηµιτελικό Κυπέλλου µε τον Παναθηναϊκό στην Τούµπα, 
όταν κροτίδα είχε περάσει ξυστά από τον Βιγιαφάνιες και είχε 
σκάσει δίπλα του– µαζί µε όλους τους υπεύθυνους για τη διεξα-
γωγή του τελικού που… απόλαυσε όλη η Ελλάδα, από την ΕΠΟ 
µέχρι την κυβέρνηση. Είχαν προηγηθεί και τα περιστατικά στο 
Καραϊσκάκη, για τα οποία δεν έχουµε εικόνα και χάσαµε έτσι την 
ευκαιρία να τα απολαύσουµε εξίσου, αφού δεν δούλευαν οι κάµε-
ρες, στον ηµιτελικό Κυπέλλου µε την ΑΕΚ και στο παιχνίδι πρω-
ταθλήµατος µε τον Πλατανιά.

Πλέον είναι πολύ πιθανό όλοι οι «µεγάλοι» να τελειώ-
σουν µε βαριές τιµωρίες τη σεζόν, κουβαλώντας και ποινές, 
όπως η αφαίρεση βαθµών και η διεξαγωγή παιχνιδιών κε-
κλεισµένων των θυρών, για την επόµενη. Κάτι που αποτυπώ-
νει σε µεγάλο βαθµό και την πραγµατική εικόνα του ελληνι-
κού πρωταθλήµατος, το οποίο, αντί να παράγει ποδόσφαιρο 
και θέαµα, παράγει οργή και βία.

Συµβαίνουν αυτά, όταν αποτελεί κοινό τόπο για όλους το 
να εξανίστανται µε τη βία των άλλων και ποτέ µε τη βία των 
δικών τους.
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POWEREDBY AUTO

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

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

Η 2Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ VW TIGUAN ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΗΚΕ  
ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ € 27.300 ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

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

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

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

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

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

POWEREDBY AUTO

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ ΤΟ ΝΕΟ SEAT IBIZA

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

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

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

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

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

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

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

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

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόµη.

Ο
ι Γάλλοι εδώ και δεκαετίες επιδεικνύουν –και µάλ-
λον σωστά– έναν ιδιότυπο αυτοκινητικό... σοβινι-
σµό, χρησιµοποιώντας αυτοκίνητα µόνο από εγχώ-
ριες µάρκες και έχοντας δηµιουργήσει µία µοναδι-
κή παράδοση. Το θέµα επανήλθε στην επικαιρότητα 
µε την ορκωµοσία του Μακρόν και την εµφάνισή 

του µέσα σε ένα DS 7 Crossback µε ειδικά διαµορφωµένη οροφή 
για να µπορεί να στέκεται όρθιος και να χαιρετά τα πλήθη.

Η παραφιλολογία για το τι θα χρησιµοποιούσε στη συγκεκριµέ-
νη περίσταση είχε πάρει µεγάλες διαστάσεις, µια και οι µνηστήρες 
–πάντα µεταξύ των Γάλλων κατασκευαστών– ήταν πολλοί, καθώς, 
πέρα από το πρεστίζ, οι ειδικοί υπολογίζουν ότι µια τέτοια εµφάνιση 
αξίζει όσο µία καµπάνια τουλάχιστον 10 εκατ. ευρώ.

Την DS, τη µάρκα πολυτελείας της Citroën, είχε προτιµήσει και 
ο προκάτοχος του Μακρόν, ο Ολάντ, ο οποίος είχε χρησιµοποιήσει 
µία DS5 µε µαλακή ανοιγόµενη οροφή. Κατά τη διάρκεια της θητεί-
ας του εκτός από το συγκεκριµένο αυτοκίνητο χρησιµοποιούσε και 
τις κλασικές C6 µε θωράκιση που διαθέτει το υπουργείο Εσωτερι-
κών της Γαλλίας, ενώ για τα… νυχτοπερπατήµατά του είχε «συλ-
ληφθεί» να προτιµά κάτι πιο ευέλικτο και διακριτικό, µία Vespa!

Πριν από αυτόν, ο Σαρκοζί έκανε αναµφίβολα την πιο φαντεζί 
εµφάνιση σε ορκωµοσία Γάλλου Προέδρου, µε ένα πρωτότυπο 

Landaulet. Επρόκειτο για το 607 Paladine των 5 µέτρων που είχε 
εµφανιστεί στην έκθεση της Γενεύης το 2000 και χάρη σε έναν ιδι-
αίτερα εντυπωσιακό µηχανισµό άνοιγε όλο το πίσω µέρος της ο-
ροφής του. Η πιο χαρακτηριστική γαλλική προεδρική λιµουζίνα 
παραµένει η DS Presidentielle, που έκανε την πρώτη της εµφάνι-
ση το 1964. Είχε µήκος 6,53 µέτρα και λόγω της θωράκισης ζύγιζε 
2,3 τόνους. Είναι αναµφίβολα το πιο χαρακτηριστικό γαλλικό προε-
δρικό αυτοκίνητο, αφού έχει συνδεθεί άρρηκτα µε την προεδρία 
του Ντε Γκολ, µε τον οποίο «έζησε» και µια απόπειρα εναντίον του 
– η DS κατάφερε να ξεφύγει (παρά τα 109 άλογα) ακόµα και µε το 
ένα λάστιχό της σκασµένο.

Οι Γάλλοι Πρόεδροι κατά καιρούς έχουν επιλέξει διάφορα µο-
ντέλα της εγχώριας αυτοκινητοβιοµηχανίας για τις µετακινήσεις 
τους, µεταξύ των οποίων τα Citroën C6, Renault Vel Satis και 
Peugeot 607. Τα αυτοκίνητα αυτά παρέχονται από τις ίδιες τις εται-
ρείες και µάλιστα είναι στη διακριτική ευχέρεια κάθε Προέδρου να 
επιλέξει το µοντέλο ανάλογα µε τις προτιµήσεις του.

Για παράδειγµα, ο Σαρκοζί ήταν λάτρης των Citroën, ενώ ο Σι-
ράκ προτιµούσε τη Renault (µάλιστα, περιστασιακά χρησιµοποιού-
σε και ένα µικρό προσωπικό Renault 5 που είχε) µαζί µε το προε-
δρικό Safrane. Ο Μποµπιντού ήταν φανατικός των Citroën και είχε 
στη διάθεσή του δύο από αυτές, µία CX και µία SM, ο Ντ’ Εστέν 

χρησιµοποιούσε τακτικά ένα Peugeot 604, o Μιτεράν ένα Renault 
25 V6 Bacarra. Μάλιστα, ο τελευταίος είχε φτάσει στην προεδρική 
ορκωµοσία οδηγώντας το δικό του Renault 5!

Για ιδιαίτερες περιστάσεις οι Πρόεδροι έχουν πρόσβαση σε 
δύο ειδικές ανοιχτές Citroën SM Presidentielle, οι οποίες είχαν 
φτιαχτεί επί προεδρίας Ζορζ Ποµπιντού από τον καροσερίστα 
Henri Chapron. Βασισµένα στις SM Opera, τα αυτοκίνητα αυτά εί-
ναι ακόµη σε επιχειρησιακή ετοιµότητα και χρησιµοποιούνται σε 
ειδικές περιπτώσεις, όπως παρελάσεις κ.λπ. Η ανοιχτή οροφή επι-
τρέπει στον Πρόεδρο να κάθεται στο πίσω κάθισµα και να χαιρετά 
από εκεί τα πλήθη.

Τα συγκεκριµένα οχήµατα έχουν τα στάνταρ µηχανικά µέρη 
των κανονικών εκδόσεων µε µόνη διαφοροποίηση µια πολύ κο-
ντή πρώτη σχέση, για να µπορούν να κινούνται µε χαµηλή ταχύτη-
τα στις παρελάσεις. Μια τέτοια Citroën είχε χρησιµοποιήσει ο Μιτε-
ράν στο άνοιγµα του τούνελ της Μάγχης το 1994, συνοδεύοντας τη 
Rolls-Royce Phantom VI της βασίλισσας Ελισάβετ.

Οι γαλλικές προεδρικές λιµουζίνες και η ιστορία τους
Ένα από τα βασικά ζητήµατα µετά από κάθε εκλογή Γάλλου Προέδρου είναι το αυτοκίνητο το οποίο θα επιλέ-
ξει για να κάνει την πρώτη του εµφάνιση, κατά τη διάρκεια της ορκωµοσίας.

Η Volvo Cars ανακοίνωσε ότι προχωρά σε στενή συνεργασία µε την 
Google για να αναπτύξει την επόµενη γενιά του βραβευµένου συ-
στήµατος ψυχαγωγίας και πληροφόρησης της σουηδικής µάρκας 

που θα εξοπλίζει όλα τα νέα µοντέλα Volvo µέσα στα επόµενα δύο χρό-
νια. Βασισµένο σε πλατφόρµα Android, το σύστηµα θα προσφέρει συνδε-
σιµότητα και πρόσβαση σε πλήρη σειρά εφαρµογών και υπηρεσιών. Η 
σύµπραξη των δύο εταιρειών υπόσχεται να φέρει την επανάσταση στον 

Συνεργασία Volvo µε Google για 
Android νέας γενιάς στο 
διασυνδεµένο αυτοκίνητο

τρόπο που οι πελάτες της Volvo έρχονται σε επαφή και αλληλοεπι-
δρούν µε τα αυτοκίνητα τους. Η µεγάλη λίστα δηµοφιλών Android ε-
φαρµογών -που έχουν αναπτυχθεί από την Google, τη Volvo ή ανε-
ξάρτητους προγραµµατιστές- θα προσφέρει υπηρεσίες διασύνδεσης 
και πρόγνωσης µέσα και γύρω από το αυτοκίνητο.

«Η συνεργασία µε την Google αντιπροσωπεύει για εµάς ένα ση-
µαντικό στρατηγικό βήµα. Η πλατφόρµα και οι υπηρεσίες της Google 
θα εµπλουτίσουν την εµπειρία του χρήστη, δίνοντας περισσότερες ε-
πιλογές προσωποποίησης, ενώ το Android θα προσφέρει αυξηµένη 
ευελιξία όσον αφορά τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης», δήλωσε 
ο Χένρικ Γκριν, Ανώτερος Αντιπρόεδρος Έρευνας και Εξέλιξης της 
Volvo Cars.
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ΓΙΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ LIVE ΣΤΟ PASSPORT
Η Γιάννα Βασιλείου γιορτάζει την κυκλοφορία του 
δεύτερου δισκογραφικού της βήµατος µε ένα live 
στο Passport Κεραµεικός – Upstairs (Κεραµεικού 
58 & Μαραθώνος, τηλ. 210 5222203, 210 4130153) 
τη ∆ευτέρα 22 Μαΐου. Το νέο άλµπουµ της, µε τίτλο 
«Γυάλινος Κόσµος», έρχεται τρία χρόνια µετά το 
ντεµπούτο της «Όλα όσα αγαπώ». Στον «Γυάλινο 
Κόσµο» η Γιάννα Βασιλείου δίνει µια ακόµα πιο 
πλήρη εικόνα για το µουσικό της στίγµα, που περι-
λαµβάνει µελωδικές µπαλάντες που απογειώνονται 
από εντυπωσιακά έγχορδα και πλούσιες ενορχη-
στρώσεις, αλλά και πιο ρυθµικά τραγούδια µε jazz 
και latin πινελιές και αναφορές που φτάνουν στο 
blues και στον ήχο της Νέας Ορλεάνης.

ΛΥ∆ΙΑ ΒΕΝΙΕΡΗ – ΤΑΡΟ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ
Με τη νέα έκθεση της Λυδίας Βενιέρη εγκαινιά-
ζεται η δυναµική πρόταση στον χώρο της τέχνης, 
το i-D ProjectArt (Κανάρη 12, Κολωνάκι, τηλ. 210 
3221801), που παρουσιάζουν τα i-D Concept Stores 
(www.idconseptstores.com). Η έκθεση της διε-
θνούς Ελληνίδας, που ζει και εργάζεται στη Νέα 
Υόρκη, έχει τίτλο «Ταρό του έρωτα» και εγκαινιά-
ζεται στις 22 Μαΐου, παρουσία της ίδιας. Την οργά-
νωση και καλλιτεχνική επιµέλεια της έκθεσης έχει 
η Μαρία Ξανθάκου. Σε αυτή την έκθεση η Λυδία 
Βενιέρη εµπνέεται από τη µαγεία του έρωτα και πα-
ρουσιάζει µια σειρά από έργα-εικόνες που περιγρά-
φουν διαφορετικές στιγµές των συναισθηµάτων.

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ
Ο ∆ηµήτρης Παπαϊωάννου επιστρέφει στη Στέγη 
του Ιδρύµατος Ωνάση για να «δαµάσει» τις αισθή-
σεις µας µε την παγκόσµια πρεµιέρα του «The 
Great Tamer» (Ο Μεγάλος ∆αµαστής), από 24 
Μαΐου έως 11 Ιουνίου, λίγο πριν ταξιδέψει µε την 
παράσταση ανά τον κόσµο. Ο «Μεγάλος ∆αµαστής» 
είναι ένα έργο που δηµιουργήθηκε για έναν θίασο 
δέκα καλλιτεχνών. Λειτουργεί σαν ένα παράδοξο 
τσίρκο που ζωντανεύει εικόνες οι οποίες συνθέ-
τουν και αποσυνθέτουν την ιστορία του βηµατισµού 
του ανθρώπου στη Γη. Άλλες φορές µε χιούµορ και 
άλλες µε µελαγχολική διάθεση, η παράσταση προ-
τείνει ένα ταξίδι µε τις αισθήσεις προς τις βασικές 
δυνάµεις που ο άνθρωπος καλείται να δαµάσει µέσα 
του για να ολοκληρωθεί.

BOB THEATRE FESTIVAL 2017
Το Bob Theatre Festival, στη δέκατη διοργάνωσή του, εντάσσεται στις προφεστιβαλικές εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύ-
ρου και το γιορτάζει µε µια µεγάλη θεατρική γιορτή. Με άξονα το καλό θέατρο νέων ταλαντούχων δηµιουργών, σχεδιάστηκε και φέτος 
το πρόγραµµα της διοργάνωσης µε παραστάσεις που ξεχώρισαν στις αθηναϊκές σκηνές τη σεζόν που πέρασε, τις τέσσερις οµάδες που έ-
λαβαν µέρος στον διαγωνισµό Scratch Night 2016, δύο παραστάσεις παλαιότερων ετών που σηµείωσαν µεγάλη επιτυχία («Ο Μουνής» 
των 4Frontal και το «Μπιλ και Λου» του ∆ηµήτρη Μπογδάνου), διαγωνισµό νέων δηµιουργών, σεµινάρια σε συνεργασία µε το Τµήµα 
Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων του Φεστιβάλ Αθηνών και ένα πάρτι έναρξης και λήξης µε τη Μάρθα Φριντζήλα και τον Παναγιώτη 
Τσεβά αντίστοιχα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Bob Theatre Festival ξεχωρίζει ως τιµώµενο πρόσωπο έναν νέο δηµιουργό που 
έχει βάλει τη δική του πινελιά στο ελληνικό νεανικό θέατρο. Για το 2017 το πρόσωπο αυτό είναι ο Γιάννης Καλαβριανός.

Χώρος: Αίθουσες Η και Ε, Πειραιώς 260. Γενική είσοδος: €9. Ελεύθερη είσοδος για τα πάρτι και το πάνελ «∆ιευρύνοντας τις προοπτικές». Περισσότερες πληροφο-
ρίες: www.bobfestival.gr.
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Τα talent shows είναι κατ’ 
αρχάς shows, όµως από αυτά 
τα shows περνάνε αληθινά 
ταλέντα. Το θετικό είναι ότι 
κάνουν την πρώτη γνωριµία 
µε το κοινό. Η επιθυµία για 
γρήγορη ανάδειξη, λάµψη και 
επιτυχία είναι το αρνητικό. 
Είτε από την πλευρά των 
εταιρειών είτε από την πλευρά 
του καλλιτέχνη.

INFO
Γλυκερία
Κρεµλίνο
Καραΐσκου 121, Πειραιάς
Τηλ.: 210 4100010
http://kremlino.gr/
20 Μαΐου

Γλυκερία & Γιάννης 
Κότσιρας
Θέατρο Παλλάς
Βουκουρεστίου 5
Τηλ.: 210 3213100
24 Μαΐου

Μαρινέλλα - Βιτάλη - 
Γλυκερία
«Γυναικεία Υπόθεση»
21 Ιουνίου στο Κατράκειο στη 
Νίκαια και περιοδεία σε όλη 
την Ελλάδα

Η µεγάλη κυρία του ελληνι-
κού λαϊκού τραγουδιού µι-
λάει για τα «αδικηµένα» της 

τραγούδια, το σκάνδαλο της ΑΕΠΙ και 
τα καλοκαιρινά της σχέδια µε τη Μα-
ρινέλλα και την Ελένη Βιτάλη, λίγο 
πριν ανέβει στην σκηνή του Κρεµλί-
νου στις 20 Μαΐου.

Τι θα ακούσουµε στο Κρεµλίνο;
Στο Κρεµλίνο θα τραγουδήσω τα τρα-
γούδια από τον νέο µου δίσκο «Α-
κολούθησα ένα αστέρι», αγαπηµένα 
κοµµάτια από τη δισκογραφία µου και 
άλλα, επίσης αγαπηµένα και διαλεγ-
µένα ένα ένα. Θα είναι µαζί µου ο Βα-
σίλης Προδρόµου, ενώ στην όµορφη 
ορχήστρα µας θα προστεθεί µε το α-
κορντεόν του ο Ντάσο Κούρτι.

Αµέσως ακολουθεί άλλη µια εµφά-
νιση, στο Παλλάς, µε τον Γιάννη Κό-
τσιρα και κατόπιν ξεκινάτε µε τη 
Μαρινέλλα και την Ελένη Βιτάλη 
συναυλίες σε όλη την Ελλάδα, ξεκι-
νώντας από το Κατράκειο στις 21 Ι-
ουνίου. Μιλήστε µας γι’ αυτή τη συ-
νεργασία.
Η παράσταση «Γυναικεία Υπόθεση» 
ξεκίνησε το περσινό καλοκαίρι στην 
Κύπρο µε µεγάλη επιτυχία. Και αυτό 
το καλοκαίρι θα την παρουσιάσουµε 
στην Ελλάδα. Μια δυνατή σύµπραξη, 
µε επιλεγµένα τραγούδια, µε προσω-
πικές εµφανίσεις, ντουέτα µε τις τρεις 
µαζί στη σκηνή, όµορφη διάθεση και 
πολλή πολλή χαρά.

Κάποια από τα τραγούδια σας είναι 
κλασικά και δεν µπορώ να φανταστώ 
να λείπουν απ’ οποιοδήποτε πρό-
γραµµά σας. Κι ενώ εµείς δεν χορ-
ταίνουµε να τα ακούµε, εσείς έχετε 
αισθανθεί δυσφορία στο να πείτε 
π.χ. άλλη µια φορά το «Μέχρι να 
βρούµε ουρανό»;
Ποτέ δεν αισθάνοµαι δυσφορία όταν 
τραγουδώ αγαπηµένα κοµµάτια. Είναι 
δοκιµασµένα στον χρόνο, αγαπηµένα 
από τους ακροατές-θεατές.

Τα δικά σας αγαπηµένα συµπίπτουν 
µε τα αγαπηµένα του κοινού;
Ναι, συµπίπτουν, διότι µαζί τα έχουµε 
επιλέξει. Η ανταπόκριση του κόσµου, 
το χειροκρότηµα, η συγκίνηση, είναι η µυστική µας συµφωνία. Υπάρχουν κι 
αυτά τα τραγούδια που σε πρώτη ανάγνωση δεν γίνονται επιτυχίες, όµως µέσα 
από τις ζωντανές εµφανίσεις τα προτείνω στο κοινό και κάποια από αυτά είναι 
από τα διαχρονικά µου τραγούδια. Αυτά που αντέχουν στον χρόνο.

Υπάρχουν τραγούδια σας που έχουν «αδικηθεί»;
Ναι, σίγουρα σε µια πλούσια δισκογραφία υπάρχουν αδικηµένα τραγούδια. 
Όµως και αυτά βρίσκουν τον δρόµο τους στην καρδιά του κόσµου. Εξάλλου σε 
µια παράσταση δεν χωρούν όλα τα τραγούδια.

Ποιος είναι κατά τη γνώµη σας ο πυρήνας του λαϊκού τραγουδιού;
Ο πυρήνας του λαϊκού τραγουδιού είναι τα αληθινά συναισθήµατα, η γνήσια 
πρόθεση από την πλευρά των δηµιουργών και των τραγουδιστών και η αγάπη, 
που είναι ο πυρήνας για τα πάντα.

Από την άλλη, η τεχνολογία πλέον δι-
αµορφώνει τη µουσική. Ποια νοµίζετε 
ότι είναι τα όρια της τεχνολογίας στη 
µουσική;
Η τεχνολογία είναι αποδεκτή για πρα-
κτικούς λόγους και δεν έχει να κάνει µε 
την ουσία της µουσικής. Όσο κι αν είναι 
επιβεβληµένη για διάφορους λόγους, 
δεν µπορεί να υπερκεράσει τον άνθρωπο 
και το συναίσθηµα. Στο τέλος, όταν κά-
νουµε τη σούµα, µέσα στον σωρό τα δια-
µάντια θα λάµψουν.

Εσείς σπίτι σας τι µουσικές ακούτε;
Κυρίως ακούω λαϊκή µουσική απ’ όλο 
τον κόσµο.

Έχετε συνεργαστεί, είτε δισκογραφικά 
είτε πάνω στη σκηνή, µε µεγάλα µου-
σικά ονόµατα. Οι συνεργασίες είναι 
θέµα τύχης ή επιλογής;
Είναι θέµα συγχρονικότητας. Αυτό που 
σε συµπληρώνει κάποτε θα σε βρει ή θα 
το βρεις. Ό,τι σε συγκινεί βαθιά και αλη-
θινά θα το βρεις στην πορεία του χρόνου.

Ποια είναι η γνώµη σας για τα αµέτρητα 
talent shows; Αναδεικνύουν πραγµατι-
κούς καλλιτέχνες;

Είναι shows, όπως το είπατε, όµως από αυτά τα shows περνάνε αληθινά ταλέ-
ντα. Το θετικό είναι ότι κάνουν την πρώτη γνωριµία µε το κοινό. Η επιθυµία για 
γρήγορη ανάδειξη, λάµψη και επιτυχία είναι το αρνητικό. Είτε από την πλευρά 
των εταιρειών είτε από την πλευρά του καλλιτέχνη.

Θέλω να σας πάω σε ένα άλλο επίκαιρο θέµα που ταλαιπωρεί τον καλλιτε-
χνικό χώρο και ειδικά τους δηµιουργούς µουσικής, την ΑΕΠΙ. Θεωρείτε πως 
είναι και θέµα κουλτούρας της ελληνικής κοινωνίας το πώς αντιµετωπίζει 
την πνευµατική ιδιοκτησία και την ίδια την τέχνη;
Η δηµιουργία είναι πνευµατικό δικαίωµα. Μακάρι να υπάρξει ένας φορέας να 
το διαχειριστεί σωστά. Κανονικά, µια ευνοµούµενη πολιτεία πρέπει να σέβεται 
τον µουσικό της πολιτισµό, να επενδύει σε αυτόν, για να θεσπίσει νόµους. Πώς 
η ελληνική κοινωνία να εµπιστευτεί αυτούς τους ανύπαρκτους νόµους όταν 
παραβιάζονται τόσοι άλλοι ζωτικής σηµασίας ακόµη και για την επιβίωσή της;

Γλυκερία

«Η δηµιουργία 
είναι πνευµατικό 

δικαίωµα»
  ΣΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ
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Αξιολογήσεις κρασιών
Aesthisis
Ποικιλία: Μοσχοφίλερο, Ροδίτης
Περιοχή: Πάρνηθα
Τύπος: Λευκό, Ξηρό
Αλκοόλ: 11,5%
Προτεινόµενη θερµοκρασία: 10-12°C

Χρυσαφένιο µε πρασινωπές ανταύ-
γειες χρώµα, άρωµα τριαντάφυλλου 
και εσπεριδοειδών. Αρµονική φρου-
τώδης γεύση µε τη σωστή οξύτητα 
που του χαρίζει φρεσκάδα.

Ταιριάζει µε ψητά ψάρια, θαλασσινά 
µε λευκές σάλτσες και µαλακά κί-
τρινα τυριά.

Sauvignon Blanc
Ποικιλία: Sauvignon Blanc
Περιοχή: Πάρνηθα
Τύπος: Λευκό, Ξηρό
Αλκοόλ: 11,5%
Προτεινόµενη θερµοκρασία: 
10-12°C

Η προσεγµένη οινοποίηση ανα-
δεικνύει τα χαρακτηριστικά της 
ποικιλίας και δίνει ένα πλού-
σιο στόµα και µια πολύπλοκη 
επίγευση. Έντονο φρουτώδες 
άρωµα λάιµ και πράσινο µήλο 
µε µια νότα γλυκιάς πιπεριάς.

Ταιριάζει µε λευκά κρέατα, θα-
λασσινά, ζυµαρικά µε λευκές 
σάλτσες και κίτρινα τυριά.

Bassis Estate
Ποικιλία: Cabernet 
Sauvignon, Merlot
Περιοχή: Πάρνηθα
Τύπος: Ερυθρό, Ξηρό
Αλκοόλ: 12%
Προτεινόµενη θερµοκρασία: 
17-18°C

Βαθυκόκκινο χρώµα, αρώµατα 
αποξηραµένων φρούτων, νότες 
κανέλας και βανίλιας, πυκνό 
στο στόµα µε ευγενικές τανί-
νες και µακρά, ευχάριστη ε-
πίγευση.

Ταιριάζει µε κόκκινα κρέατα 
στη σχάρα, κυνήγι, πικάντικα 
τυριά.

Τάσος Μπάσσης

«Απαιτούνται συνέργειες στον κλάδο 
και ευελιξία από την πολιτεία»

Το πρότυπο οινοποιείο του Κτήµατος Μπάσση το συναντάµε στον Αυλώνα. Μία οι-
κογενειακή επιχείρηση µε ογδόντα χρόνια παράδοση στο κρασί που όµως βρί-
σκεται µακριά από τα φώτα της δηµοσιότητας. Από ιδιόκτητο γραµµικό αµπε-
λώνα στις πλαγιές της Πάρνηθας, µέσα στον οποίο ευδοκιµούν τα εκλεκτά στα-

φύλια Merlot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Ροδίτης και Σαββατιανό, παράγονται τα 
εµφιαλωµένα κρασιά του κτήµατος. Τα σταφύλια ευδοκιµούν στο µικροκλίµα της βόρειας 
Αττικής σύµφωνα µε τις πρόσφατες προδιαγραφές της βιολογικής καλλιέργειας. Μιλήσαµε 
µε τον συνεχιστή της παράδοσης, τον Τάσο Μπάσση.

Πείτε µας λίγα λόγια για την ιστορία του οινοποιείου…
Η οικογένειά µου δραστηριοποιείται στον χώρο του κρασιού από το 1925. Πρωτοπόρος, ο 
παππούς Αναστάσιος Μπάσης, ο οποίος ξεκίνησε την ενασχόλησή του µε το κρασί στην πε-
ριοχή των Μεσογείων Αττικής πουλώντας το κρασί που παρήγε στην Αθήνα. Στη συνέχεια η 
σκυτάλη πέρασε στον πατέρα µου, Κωνσταντίνο Μπάση, ο οποίος στις αρχές της δεκαετίας 
του ’90 δηµιούργησε το υπερσύγχρονο οινοποιείο µας στον Αυλώνα Αττικής, ενώ παράλ-
ληλα επέκτεινε το πελατολόγιό µας σε όλη την Ελλάδα. Στις αρχές του 2000 και έχοντας ο-
λοκληρώσει τις σπουδές µου στη Χηµεία και στην Οινολογία στο Μπορντό της Γαλλίας, ανέ-
λαβα τα ηνία της οικογενειακής επιχείρησης έχοντας στους ώµους µου το βάρος και την ευ-
θύνη της οικογενειακής µας παράδοσης.

∆ουλεύετε κατά κύριο λόγο ξένες ποικιλίες σε µια περιοχή όπου δεν υπάρχει ανταγωνι-
σµός. Πόσο συµµετέχει στην οινοποίηση η συγκεκριµένη περιοχή και ποια τα πλεονε-
κτήµατά της;
Όντως, λίγα οινοποιεία δραστηριοποιούνται στην περιοχή της βορείου Αττικής. Το κλίµα, 
όµως, και το έδαφος είναι αρωγοί στην προσπάθειά µας. Στο κτήµα µας καλλιεργούµε τις 
ποικιλίες Cabernet Sauvignon και Merlot σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της βιολογικής γε-
ωργίας. Στόχος µας είναι να επιτύχουµε µια µοναδική εκδοχή αυτών των τόσο δηµοφιλών 
διεθνών ποικιλιών καλλιεργηµένη στις παρυφές της Πάρνηθας.

Το ελληνικό κρασί έχει χτίσει µε κόπο το όνοµά του στη διεθνή αρένα. Εκτιµάτε ότι οι 
προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν και σε ποια κατεύθυνση;
Τη δεκαετία του ’90 ξεκίνησε προσπάθεια από τους Έλληνες οινοποιούς να στραφούν στο 
ποιοτικό εµφιαλωµένο κρασί µε πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσµατα. Καταφέραµε να αποδεί-
ξουµε πως µπορούµε να παράγουµε οίνους υψηλής ποιότητας. Η διεθνής πραγµατικότητα 
όµως είναι σκληρή όσον αφορά τον ανταγωνισµό. Μια οινοποιία από µόνη της είναι εξαιρε-
τικά δύσκολο να αναδειχθεί σε διεθνές επίπεδο. Πρέπει να αναπτυχθούν οι κατάλληλες συ-
νέργειες ανάµεσα στους επαγγελµατίες του κλάδου και να υιοθετηθεί ένα πιο ευέλικτο κα-
νονιστικό πλαίσιο στο εσωτερικό, ώστε να κυνηγήσουµε αποτελεσµατικότερα τις σηµαντι-
κές αγορές. ∆υστυχώς, δεν µπορού µε να προσβλέπουµε στη βοήθεια του κράτους, για το 
οποίο µπορούµε να πούµε πλέον µε βεβαιότητα ότι αντιµετωπίζει εχθρικά τον οινικό κλάδο 
και αναφέροµαι στον ειδικό φόρο που επιβλήθηκε προσφάτως.

Είναι ενδιαφέρον το ότι εµφιαλώνετε ρετσίνα. Πείτε µας για τη ρετσίνα σήµερα. Την ε-
ξάγετε;
Μέσα από έρευνες που έγιναν στο παρελθόν διαπιστώσαµε ως κλάδος ότι τα ελληνικά κρα-
σιά ήταν άγνωστα στο διεθνές οινικό κοινό. Εξαίρεση αποτελούσε η ρετσίνα (για όσους λί-
γους ήξεραν), η οποία δεν ήταν συνυφασµένη µε ένα ποιοτικό προϊόν. Τα τελευταία χρόνια 
γίνεται µια προσπάθεια επαναπροσδιορισµού αυτού του µοναδικού εθνικού προϊόντος µε 
πολύ θετικά αποτελέσµατα. Σε αυτό το πλαίσιο αποφασίσαµε κι εµείς την παραγωγή και εµ-
φιάλωση υψηλής ποιότητας ρετσίνας και την προώθησή της στις ξένες αγορές.

Είστε µια εξωστρεφής εταιρεία. Ποια είναι τα σχέδιά σας για το µέλλον;
Η σοβαρή οικονοµική κρίση που έπληξε τα τελευταία χρόνια τις ελληνικές επιχειρήσεις α-
νέδειξε δύο «σωσίβια» για την επιχειρηµατικότητα. Πρώτον, τον τουρισµό και, δεύτερον, τις 
εξαγωγές. Εκεί πλέον στρέφεται το ενδιαφέρον µας ως εταιρείας. Με ποιοτικά προϊόντα βα-
σισµένα σε γηγενείς αλλά και διεθνείς ποικιλίες σε καλή σχέση ποιότητας και τιµής ενθαρ-
ρύνουµε το διεθνές κοινό να δοκιµάσει και να αγκαλιάσει τα υπέροχα κρασιά της Ελλάδας.

  ΣΤΟΝ ΣΠΥΡΟ ΚΟΥΡΟΥΠΗ
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Η άλλη 
Μύκονος
Τέχνη, extreme sports και µαθήµατα 
µαγειρικής στο νησί των ανέµων συνθέ-
τουν το παζλ µιας άλλης προοπτικής 
της Μυκόνου.

  ΙΩΑΝΝΑ ΜΟΥΡΤΑΡΑΚΟΥ

Η 
φήµη της Μυκόνου –µε θετικά και αρνητικά πρόσηµα– έχει 
τέτοιες διαστάσεις που προηγείται της όποιας προσπάθειας α-
νακάλυψής της. Ωστόσο, κάτω από τη χρυσόσκονη υπάρχει ε-
ξήγηση, σοβαρή, γιατί βρίσκεται στην A-list κάθε ταξιδιώτη. 
Και αυτή είναι πως έχει τη δυνατότητα να συνδυάσει τα πάντα. 

Είναι ο µόνιµος προορισµός για τους κοσµικούς και διάσηµους, η απέραντη 
Disneyland για τους partygoers, φιλόξενο λιµάνι για τους λάτρεις των extreme 
sports, παράδεισος για τους καλοφαγάδες, αλλά και µέρος αποκαλύψεων για 
τους εραστές της τέχνης (το νησί φιλοξενεί δεκάδες, µε άγουρα ή ώριµα καλλι-
τεχνικά διαµάντια στις συλλογές τους). Και όλα αυτά ενώ το µυκονιάτικο µελ-
τέµι χαϊδεύει αδιάκοπα τα µαλλιά των επισκεπτών του νησιού.

Ο χαρακτήρας παραµένει πολυτελής στις υπηρεσίες, αλλά σίγουρα εδώ υ-
πάρχουν όλων των ειδών οι δραστηριότητες για όλους τους τύπους ταξιδιωτών.

ΓΚΑΛΕΡΙ
Rarity: Σύγχρονα έργα από παγκόσµιας φήµης καλλιτέχνες, από τον Peter 
Anton µέχρι τον Carole Feuerman, ζωντανά χρώµατα και διαδραστικά έργα αν-
θρώπινων διαστάσεων είναι λίγα από τα πολλά που θα βρείτε σε ένα από τα πιο 
κεντρικά σηµεία του νησιού, στην Καλογερά 20-22. Επιβάλλεται µια απλή ε-
πίσκεψη. Οι δύο κοσµογυρισµένοι ιδιοκτήτες της γκαλερί αµέσως θα σας κα-
λωσορίσουν και µια σύντοµη επίσκεψη µπορεί να οδηγήσει σε πολύωρη συζή-
τηση µαζί τους στο πανέµορφο παραδοσιακό µπαλκόνι τους. Θα τη λατρέψετε.

Τηλ.: 0030 22890 25761, http://www.raritygallery.com/

EXTREMESPORTS
Kitesurf
Στον Κόρφο έχετε την ευκαιρία να µάθετε ή απλώς να δαµάσετε τα κύµατα 
όσοι είστε ήδη έµπειροι στο συγκεκριµένο σπορ. Ο κολπίσκος που υπάρχει 
εκεί είναι πόλος έλξης των extreme sports fans και ειδικά αυτών του kitesurf 
και του windsurf. Οι αρχάριοι σε επτά µαθήµατα θα έχετε γίνει εξπέρ µε τη βο-
ήθεια του Κώστα – και του καιρού, εννοείται.

Τηλ.: 0030 6945 232395, www.extremesportsingreece.com

Scuba diving
Το Go Dive Center βρίσκεται στην άκρη της παραλίας της Λιας. Οι δύο ιδιο-
κτήτες µε την πολύχρονη εµπειρία τους θα σας καταπλήξουν µε την απλότητα 
και τη φιλικότητά τους. Απολαµβάνετε τη φύση κάνοντας το θεωρητικό µά-
θηµα µαζί τους και µετά βουτάτε µε τις ειδικές µπουκάλες οξυγόνου καταδύ-
σεως. Παρέχονται µαθήµατα για αρχάριους αλλά και η δυνατότητα διπλής βου-
τιάς για τους κατόχους διπλώµατος στο ναυάγιο που βρίσκεται στους µυκονιά-
τικους βυθούς εδώ και χρόνια. Τιµές προσιτές, τύπου 85 ευρώ, για το πρώτο 
discover class.

Τηλ.: 0030 6942 616102, http://www.godivemykonos.com/

Yachting
Πανεύκολα θα βρείτε είτε ένα ιστιοπλοϊκό είτε ένα µηχανοκίνητο σκάφος είτε 
ένα φουσκωτό για την ηλιόλουστη καλοκαιρινή σας βόλτα στις νότιες παραλίες 
του νησιού. Μπορείτε να οργανώσετε µέχρι και ΒΒQ on board ή απλώς να α-
πολαύστε την ηλιοθεραπεία στο κατάστρωµα. Παρακαλώ, πείτε στον καπετάνιο 
να σας ταξιδέψει µέχρι τα Ρήνια µε τα καταπράσινα νερά, αλλά και στον πολυ-
σήµαντο αρχαιολογικό χώρο της ∆ήλου, ο οποίος είναι προστατευόµενος κατά 
την UNESCO. Καλύτερα να «προσλάβετε» έναν ξεναγό εκεί.

Τιµή εισόδου στο νησί 5 ευρώ και 50 ευρώ το οργανωµένο τουρ µε ξεναγό 
ξεκινώντας από τη Μύκονο (ώρες: 10:00-14:00 ή 17:00-20:00).

CLASSES
Cooking classes
Mykonian Spiti: Μαγειρέψτε µε την κ. Τέτα στον κήπο της παραδοσιακές κυ-
κλαδίτικες γεύσεις. Ανταλλαγή ιδεών και πολιτισµών όταν το γκρουπ γνωρίζε-
ται καλύτερα. Τα µαθήµατα ξεκινούν από 80 ευρώ.

Τηλ.: 0030 6936 521085, http://www.mykonianspiti.com/

Art-mosaic
Καινούργια αλλά απόλυτα διασκεδαστική και οµαδική δραστηριότητα του νη-
σιού. Γιατί να µη φτιάξετε ψηφιδωτά καθώς απολαµβάνετε το ηλιοβασίλεµα της 
Μυκόνου; Τώρα φτιάχνεται η ιστοσελίδα τους σιγά σιγά. Παραδίδονται µαθή-
µατα και κατ’ οίκον κατόπιν διαθεσιµότητας-δυνατότητας.
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«Στο ∆ιάστηµα κανείς δεν µπορεί να σε ακούσει να ουρλιάζεις». Σχεδόν τέσσερις δεκαετίες 
µετά, αυτές οι λέξεις παραµένουν συνώνυµες µε το συγκλονιστικό φουτουριστικό αριστούρ-
γηµα του Ρίντλεϊ Σκοτ «Alien». Τώρα, ο πατέρας του εικονικού franchise επιστρέφει στον 
κόσµο που δηµιούργησε για να εξερευνήσει τις σκοτεινότερες γωνιές του µε το «Alien: 

Covenant», το δεύτερο µέρος της prequel τριλογίας που ξεκίνησε µε το «Προµηθέας», στο σύµπαν που 
δηµιούργησε ο ίδιος πίσω στο 1977 µε το «Alien», ένα από τα πιο σηµαντικά έργα επιστηµονικής φαντα-
σίας σε ολόκληρη την ιστορία του κινηµατογράφου. Με προορισµό έναν αποµακρυσµένο πλανήτη σε ένα 
µακρινό σηµείο του Γαλαξία, το πλήρωµα του αποικιακού πλοίου Covenant νοµίζει ότι ανακαλύπτει έναν 
αχαρτογράφητο παράδεισο, αλλά στην πραγµατικότητα πρόκειται για έναν σκοτεινό, επικίνδυνο κόσµο, ο 
µόνος κάτοικος του οποίου είναι ο «συνθετικός» Ντέιβιντ (Μάικλ Φασµπέντερ), επιζών της καταδικασµέ-
νης αποστολής «Προµηθέας».

ΣΤΕΦΑΝ ΤΣΒΑΪΧ: ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
VOR DER MORGENRÖTE

ALIEN: COVENANT

Η ταινία εξιστορεί τα χρόνια της εξορίας, µεταξύ Μπουένος Άιρες, Νέας Υόρκης και Βραζιλίας, ενός 
από τους σηµαντικότερους γερµανόφωνους συγγραφείς του 20ού αιώνα, του Στέφαν Τσβάιχ. Ως 
Εβραίος διανοούµενος, ο Τσβάιχ µισεί την απανθρωπιά που επικρατεί στη Γερµανία και προ-
σπαθεί να ξεφύγει από το φάντασµα του ναζισµού, ψάχνοντας συγχρόνως για ένα σπίτι στον Νέο 

Κόσµο. Η σκηνοθέτρια, Μαρία Σράντερ, επιλέγει να µη δείξει καθόλου τον Τσβάιχ να κάνει αυτό που ξέρει 
καλύτερα: να γράφει. Αντιθέτως, επικεντρώνεται στην αλληλεπίδραση του συγγραφέα µε τους άλλους, σε µια 
προσπάθεια να δείξει τόσο τον χαρακτήρα του όσο και τη φθίνουσα αίσθησή του για την έννοια του τόπου, σε 
έναν κόσµο όπου το σώµα του –σε εξορία– θα µπορούσε να είναι ασφαλές, αλλά το µυαλό του συνεχίζει να 
θέλει να περιπλανηθεί πίσω σε µια χώρα που ξέρει ότι έχει σβηστεί από τον χάρτη. H ταινία ήταν πρόταση της 
Αυστρίας για το Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μαρία Σράντερ ΣΕΝΑΡΙΟ: Μαρία Σράντερ, Γιαν Σόµπουργκ ΠΑΙΖΟΥΝ: Γιόζεφ Χάντερ, Μπάρµπαρα Σούκοβα, 
Αένε Σβαρτς ∆ΙΑΝΟΜΗ: Weird Wave

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ρίντλεϊ Σκοτ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τζον Λόγκαν ΠΑΙΖΟΥΝ: Μάικλ Φασµπέντερ, Κάθριν Ουότερστοουν, Μπίλι Κράνταπ, 
Ντάνι Μακ Μπράιντ, Ντέµιαν Μπισίρ, Κάρµεν Ετζόγκο, Τζούσι Σµόλετ, Κάλι Χερνάντεζ, Έιµι Σέιµετζ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Odeon

70ό ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΚΑΝΝΩΝ

Η τελετή έναρξης του φεστιβάλ δεν θα µπο-
ρούσε να έχει πιο κατάλληλη οικοδέσποινα 
από τη Μόνικα Μπελούτσι, που φρόντισε, 

πρωί και βράδυ, να κάνει τους φωτογράφους να τρελα-
θούν µαζί της για άλλη µια φορά.

Η ταινίας έναρξης «Τα φαντάσµατα του Ισµαήλ» 
του Αρνό Ντεπλεσέν µπορεί να απέσπασε µέτριες 
κριτικές, έφερε όµως λάµψη στο κόκκινο χαλί της 
Κρουαζέτ µε πρωτοστάτρια τη Μαριόν Κοτιγιάρ και τη 
Σαρλότ Γκενσµπούργκ µε σούπερ µίνι φόρεµα.

Στην πρεµιέρα, επίσης, η Βανέσα Ρεντγκρέιβ, που, 
µακριά από φωτογραφίσεις και media, παρουσίασε την 
πρώτη της σκηνοθετική δουλειά, το ντοκιµαντέρ «Sea 
Sorrow».

Η Κριτική Επιτροπή του ∆ιαγωνιστικού 
Τµήµατος, µε πρόεδρο τον Πέδρο Αλµοδόβαρ και 
µέλη τους Τζέσικα Τσαστέιν, Πάολο Σορεντίνο, Μάρεν 
Άντε, Παρκ Τσαν-γουκ, Φαν Μπινγκµπίνγκ, Ανιές 
Ζαουί και Γκάµπριελ Γιάρεντ, µίλησε στους δηµοσιο-
γράφους πριν αρχίσει να βλέπει ταινίες.

Ο Αλµοδόβαρ, µάλιστα, διάβασε κείµενο σχετικό 
µε τη διαµάχη του Φεστιβάλ Καννών και του Netflix 
(το οποίο βγάζει αµέσως τις ταινίες στην πλατφόρµα 
του µε ελάχιστη διανοµή στις αίθουσες και εδώ και 
καιρό θεωρείται ο No1 εχθρός της κινηµατογραφικής 
αίθουσας), διχάζοντας: «Οι ψηφιακές πλατφόρµες 
είναι ένας νέος τρόπος να προσφέρονται λέξεις και 
εικόνες που, αυτές οι ίδιες, µας εµπλουτίζουν. Αλλά 
αυτές οι πλατφόρµες δεν θα πρέπει να αντικαταστή-
σουν τις υπάρχουσες φόρµες, όπως είναι οι κινηµα-
τογραφικές αίθουσες. Σε καµία περίπτωση δεν θα 
πρέπει να αλλάξουν την προσφορά προς τους θεατές. 
Η µοναδική λύση, νοµίζω, είναι οι νέες πλατφόρµες 
να δεχτούν και να υπακούσουν στους υπάρχοντες 
κανόνες που ήδη υιοθετούν και σέβονται τα υπόλοιπα 
δίκτυα. Προσωπικά δεν βλέπω τον Χρυσό Φοίνικα ως 
ένα βραβείο που δίνεται σε µια ταινία, αν αυτή δεν 
προβάλλεται στη µεγάλη οθόνη».

Από τη φετινή αφίσα µε την Κλαούντια 
Καρντινάλε ως τις εκθέσεις φωτογραφίας µέσα στο 
Παλέ και τα αφιερώµατα σύσσωµου του γαλλικού 
Τύπου, το Φεστιβάλ Καννών συµπληρώνει την 
έβδοµη δεκαετία του ενθυµούµενο όλες τις λαµπρές, 
σκανδαλώδεις, γιορτινές και σινεφίλ στιγµές που το 
µετέτρεψαν στην κορυφαία κινηµατογραφική γιορτή 
του πλανήτη.

Η 70ή διοργάνωση έχει και χρώµα ελληνικό, 
καθώς στο ∆ιαγωνιστικό Τµήµα συµµετέχουν τόσο 
η ταινία «The killing of a sacred deer» του Έλληνα 
auteur Γιώργου Λάνθιµου όσο και η νέα ταινία του 
Hercules Film Fund του Πάρη Κασιδόκωστα-Λάτση 
«Good Time».

Το Hercules Film Fund είναι ένα fund ειδικού 
σκοπού που διευθύνεται από τον Πάρη Κασιδόκωστα-
Λάτση και επικεντρώνεται στη χρηµατοδότηση ανε-
ξάρτητων κινηµατογραφικών παραγωγών, κυρίως στις 
ΗΠΑ και στην Ευρώπη.
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Ο Σάκης, όπως 
γνωρίζουµε όλοι 
µας, είναι πάντα 
λαµπερός και 
παραµένει µοναδικός 
σε αυτό που κάνει. 
Ένας σωστός 
επαγγελµατίας 
µε δυνατή 
προσωπικότητα. ∆εν 
είναι τυχαίο που έχει 
φτάσει στην κορυφή 
και παραµένει εκεί 
µέχρι σήµερα. Είναι 
αυστηρός κριτής 
του εαυτού του και 
της οµάδας του και 
γι’ αυτό καταφέρνει 
πάντα να έχει το 
καλύτερο και το 
πιο ξεχωριστό 
αποτέλεσµα.

Η Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου από το Ηρώδειο και το New York City 
Center βρέθηκε στα βραδινά σχήµατα της Αθήνας, στο πλευρό του Σάκη 
Ρουβά, της Πάολα, του Μαζωνάκη και της Πέγκυς Ζήνα, γιατί το «να χο-

ρεύεις βράδυ είναι κι αυτό µια µορφή τέχνης».

Τι είναι για σένα χορός;
Χορός για µένα δεν είναι δουλειά, ούτε υποχρέωση, είναι η φύση µου. Είναι τέχνη, 
ελευθερία. Είναι ο πληρέστερος και αµεσότερος τρόπος έκφρασης και δηµιουρ-
γίας. Το σώµα µας είναι ο καθρέφτης των σκέψεων και των πεποιθήσεών µας. Κάθε 
κύτταρο που υπάρχει µέσα στο σώµα µας ανταποκρίνεται σε κάθε σκέψη που κά-
νουµε και σε κάθε λέξη που προφέρουµε. Ο χορός είναι ψυχοθεραπεία! Ακόµη κι 
όταν βιώνεις δύσκολες καταστάσεις στην καθηµερινότητά σου, ο χορός σε αναζω-
ογονεί και σε τροφοδοτεί µε θετική ενέργεια. Σε κάνει να νιώθεις πολύ καλύτερα. 
Για µένα, είναι το πιο σηµαντικό στοιχείο στη ζωή µου.

Έχεις χορέψει σε παραστάσεις στο Ηρώδειο, στο Μέγαρο Μουσικής και στο 
New York City Center, αλλά, πλέον, τα τελευταία χρόνια βρίσκεσαι στο πλευρό 
διάσηµων καλλιτεχνών, όπως η Πάολα, ο Γιώργος Σαµπάνης, ο Σάκης Ρουβάς, 
ο Γιώργος Μαζωνάκης, η Πέγκυ Ζήνα και η Ελένη Φουρέιρα. Τι ήταν αυτό που 
σε κέρδισε σε αυτά τα µπαλέτα;
Οι άνθρωποι έχουµε την τάση να βάζουµε ταµπέλες, όπως έκανα κι εγώ όταν µου 
είχαν προτείνει να χορέψω σε µουσικές σκηνές. Είχα παρεξηγήσει τη νύχτα για 
πολλούς λόγους. Μου αρέσει όµως να δοκιµάζω τον εαυτό µου και να µην του βάζω 
όρια. Πάντα θέλω κάτι παραπάνω, κάτι καλύτερο. Για µένα, ήταν µια πρόκληση να 
κάνω κάτι διαφορετικό, κάτι έξω από τα νερά µου. Ως κοινωνικό παιδί που είµαι, 
αυτό που µε κέρδισε είναι η άµεση επαφή µε τον κόσµο. Η νύχτα σε ωριµάζει πολύ 
γρήγορα και απότοµα. Έµαθα να βλέπω τα πράγµατα πιο καθαρά, να δοκιµάζω τις 
δυνάµεις µου και τα όριά µου, να µετράω προσεκτικά τις καταστάσεις και να είµαι 
πιο ψύχραιµη.

Ωστόσο, δεν είσαι µόνο χορεύτρια αλλά και χορογράφος. Πώς έγινε η µετά-
βαση από τον ρόλο του εκτελεστή σε εκείνον του δηµιουργού;
Έχω αποφοιτήσει από την Κρατική Σχολή Χορού. Αυτό σηµαίνει πως είµαι επαγ-
γελµατίας χορεύτρια, δασκάλα χορού και χορογράφος. Η πρώτη µου συνεργασία 
σε αυτόν τον χώρο ήταν µε τον φανταστικό σκηνοθέτη και πλέον φίλο µου Κων-
σταντίνο Ρήγο, που µου πρότεινε να ξεκινήσω συνεργασία µαζί του και ως χορο-
γράφος.

Είναι εύκολο να είσαι και τα δύο; Πώς τα συνδυάζεις;
Υπάρχουν τα θετικά και τα αρνητικά στο να χορεύεις και να χορογραφείς ταυτό-
χρονα. Είναι πολύ δύσκολο, γιατί είσαι µέσα σε αυτό που δηµιουργείς και δεν µπο-
ρείς να το δεις ως θεατής. Ωστόσο, µαθαίνεις να λειτουργείς µε περισσότερη προ-
σοχή. Υπάρχουν και οι δουλειές όπου ο ρόλος µου είναι µόνο αυτός της χορογρά-
φου, υπάρχουν και δουλειές όπου γίνονται και τα δύο ταυτόχρονα.

Πώς είναι ο Σάκης ως συνεργάτης;
Ο Σάκης, όπως γνωρίζουµε όλοι µας, είναι πάντα λαµπερός και παραµένει µονα-
δικός σε αυτό που κάνει. Ένας σωστός επαγγελµατίας µε δυνατή προσωπικότητα. 
∆εν είναι τυχαίο που έχει φτάσει στην κορυφή και παραµένει εκεί µέχρι σήµερα. 
Είναι αυστηρός κριτής του εαυτού του και της οµάδας του και γι’ αυτό καταφέρνει 
πάντα να έχει το καλύτερο και το πιο ξεχωριστό αποτέλεσµα.

Πλέον δεν µπορούµε να φανταστούµε πρώτης γραµµής σχήµα χωρίς χορογρα-
φίες. Είναι εύκολο για τους τραγουδιστές να ακολουθήσουν το µπαλέτο; Τους 
αρέσει; Ποιοι είναι οι καλύτεροι «µαθητές»;
Πράγµατι, νοµίζω πως δεν υπάρχει πλέον πρώτης γραµµής σχήµα χωρίς χορευ-
τικά. Είναι αναγκαίο και για τον καλλιτέχνη να δηµιουργεί και να νιώθει την ενέρ-
γεια ενός χορευτή πάνω στη σκηνή δίπλα του, αλλά και για τον θεατή να βλέπει µια 
ολοκληρωµένη εικόνα µε µουσική και χορό. Εύκολο δεν το λες, αλλά νιώθω υπο-
χρεωµένη να δώσω γνώση στους ανθρώπους που µε έχουν επιλέξει και µε έχουν 
εµπιστευτεί. Γι’ αυτό και υπάρχει ο ρόλος της χορογράφου. ∆ηµιουργεί, µαθαί-
νει, στήνει τη σκηνική παρουσία και εικόνα και βγαίνει το επιθυµητό αποτέλεσµα. 
∆εν υπάρχει καλός και κακός µαθητής, υπάρχει αργός και γρήγορος, αλλά περισ-
σότερο απ’ όλα µετρά αυτό που εκπέµπεις στη σκηνή. Η τεχνική και το στιλ µα-
θαίνονται, η ψυχή παίζει καθοριστικό ρόλο. Οι περισσότεροι καλλιτέχνες µε τους 
οποίους συνεργάζοµαι έχουν πάθος, ξεχωρίζουν, καθένας µε το δικό του στιλ, και 
µαθαίνουν εύκολα.

Και πώς γίνεται η χορογραφία; Εξήγησέ µας το διαδικαστικό…
Πρώτα συζητάει ο καλλιτέχνης µε τον µαέστρο του ποια τραγούδια θα χορογρα-

φηθούν και ποια χρειάζονται κάποια εικόνα. Από την πλευρά µου, ως χορογράφος, 
πρώτα έρχεται το θέµα που ταιριάζει µε το κάθε κοµµάτι, γίνονται εικόνες και ακο-
λουθεί µια έρευνα µε αναφορές στο κοµµάτι της αισθητικής, εστιάζοντας κυρίως σε 
φωτογραφίες. Στη συνέχεια δίνω ζωή στις εικόνες που έχω στο µυαλό µου. Για πα-
ράδειγµα, καλλιτέχνες µε τους οποίους συνεργάζοµαι για τις χορογραφίες, όπως η 
Πάολα και ο Γιώργος Σαµπάνης, απαιτούν µια πιο αφαιρετική και εικαστική χορο-
γραφία, αλλά ταυτόχρονα εντυπωσιακή. Τέλος, έχω µεγάλη αγάπη στο ενδυµατο-
λογικό κοµµάτι. Μου αρέσει να ασχολούµαι προσωπικά µε αυτό και να δηµιουργώ. 
Μπορεί µια χορογραφία να επηρεαστεί από το κουστούµι και να αλλάξει εντελώς. 
Αισθάνοµαι πολύ τυχερή σχετικά µε το ενδυµατολογικό κοµµάτι, γιατί έχω δηµι-
ουργήσει µια πολύ καλή και δηµιουργική οµάδα µαζί µε τη στιλίστρια και σχεδιά-
στριά µου και δηµιουργούµε όλοι µαζί ένα όµορφο αποτέλεσµα.

Το µπαλέτο, ειδικά τα κορίτσια, ποτέ δεν περνά απαρατήρητο. Είναι δύσκολο να 
δουλεύεις ως χορεύτρια βράδυ;
Η δουλειά δεν είναι ντροπή. Το να χορεύεις βράδυ είναι κι αυτό µια µορφή τέχνης. 
Το πιο σηµαντικό για µένα είναι να δίνεις αξία στον εαυτό σου και να τον µεταχει-
ρίζεσαι µε αξιοπρέπεια και σεβασµό. Έτσι, θα σε σεβαστούν και όλοι οι άλλοι. Οι 
Έλληνες αγαπάµε τον χορό, χορεύουµε, έχουµε τον ρυθµό µέσα µας και θαυµά-
ζουµε το όµορφο, οπότε λογικό είναι να µην περνάει απαρατήρητο το µπαλέτο. Ως 
κριτές, είµαστε πολύ αυστηροί, πράγµα που εµένα µε εξιτάρει, γιατί έτσι ξεχωρίζει 
και εντυπωσιάζει η καλή και σωστή δουλειά. Τίποτα δεν είναι δύσκολο για έναν ε-
παγγελµατία χορευτή που είναι πειθαρχηµένος, έχει µάθει να κινείται στα όρια και 
έχει συνηθίσει να ζει κάτω από δύσκολες και έντονες συνθήκες.

Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου

«Ο χορός είναι 
ψυχοθεραπεία»

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

Αν είσαι στο σπίτι, κρέµασε το TRX στο κούφωµα της πόρτας µε έναν ει-
δικό γάντζο ή σε ένα σταθερό σηµείο ψηλά, όπως ένα µεγάλο κλαδί δέ-
ντρου µε ύψος πάνω από 2 µέτρα και αρκετά χοντρό και γερό ώστε να 
σηκώνει το βάρος σου. Προθέρµανση και… ξεκινάµε!

Tip: Αν θέλεις να κάνεις τις ασκήσεις λίγο πιο εύκολες, στήριξε τις παλάµες σου 
στο πάτωµα ή άνοιξε τα πόδια σου περισσότερο.

ΣΕΤ 1
Ιµάντες TRX στο πλήρες µήκος τους

Κάθισµα µε άνοιγµα χεριών πίσω (Squat to reverse fly)
Στάσου κοιτώντας το TRX µε τα πόδια στο άνοιγµα των ισχίων, κρατώντας τις λαβές 
µε τις παλάµες να κοιτούν προς εσένα, τα χέρια τεντωµένα µπροστά στο ύψος του 
στήθους. Γείρε πίσω µέχρι να τεντώσουν οι ιµάντες και τα χέρια να έρθουν στο 
ύψος των ώµων (το σώµα σχηµατίζει γωνία 45 µοιρών) για να ξεκινήσεις. Κάνε 
βαθύ κάθισµα. Επίστρεψε στην αρχή. Ένωσε τις ωµοπλάτες σου πίσω και άνοιξε τα 
χέρια στο πλάι ώσπου να φτάσουν λίγο πιο µπροστά από τους ώµους. Επίστρεψε 
στην αρχή. Συνέχισε µε τα καθίσµατα και τα ανοίγµατα για 45 δευτερόλεπτα.

«Κρεµαστό» κάθισµα (Suspended squat)
Στάσου µε την πλάτη στραµµένη στο TRX, τα πόδια στο άνοιγµα των ισχίων, κρα-
τώντας τις λαβές απέξω µε τις παλάµες να κοιτάζουν προς εσένα, τους αγκώνες λυ-
γισµένους πίσω σου και τα χέρια κάτω από τις µασχάλες. Προχώρησε µέχρι να τε-

Προπόνηση µε 
TRX για γράµµωση 
και κάψιµο λίπους 
γρήγορα
Το πρόγραµµα διαρκεί 
µόλις 17 λεπτά.

ντώσουν οι ιµάντες και στήριξε το βάρος σου στα δάχτυλα των ποδιών (το σώµα 
σχηµατίζει γωνία 45 µοιρών) για να ξεκινήσεις. Λύγισε τα γόνατα µέχρι το επάνω 
µέρος του σώµατος να έρθει παράλληλο στο έδαφος, µε τα χέρια σταθερά. Επί-
στρεψε στην αρχική θέση. Επανάλαβε για 45 δευτερόλεπτα.

Εκκίνηση sprinter (Sprinter’s start)
Στάσου µε την πλάτη στραµµένη στο TRX, τα πόδια στο άνοιγµα των ισχίων, κρα-
τώντας τις λαβές απέξω µε τις παλάµες να κοιτάζουν προς εσένα, τους αγκώνες λυ-
γισµένους πίσω σου και τα χέρια κάτω από τις µασχάλες. Περπάτησε µπροστά 
µέχρι να τεντώσουν οι ιµάντες και στήριξε το βάρος σου στα δάχτυλα των ποδιών 
(το σώµα σχηµατίζει γωνία 45 µοιρών). Φέρε το δεξί γόνατο προς το στήθος. Άλ-
λαξε αµέσως πόδια και επανάλαβε. Συνέχισε έτσι για 45 δευτερόλεπτα.

Ξεκουράσου για 1 λεπτό και επανάλαβε το σετ.

ΣΕΤ 2
Προσάρµοσε τους ιµάντες στο µέσο του µήκους τους.

Έκταση πάνω από το κεφάλι (Overhead extension)
Στάσου µπροστά στο TRX µε τα πόδια ανοιχτά στο φάρδος των ισχίων, κρατώ-
ντας τις λαβές πάνω από το κεφάλι µε τις παλάµες σου να κοιτάζουν προς τους ιµά-
ντες. Κάνε πίσω τόσο ώσπου τα χέρια σου να τεντώσουν εντελώς. Με τα χέρια και 
τα πόδια τεντωµένα, σφίξε την κοιλιά, ρίξε το βάρος στις φτέρνες και κατέβασε το 
σώµα σου προς τα πίσω ώσπου να βρεθεί τελείως ίσιο. Αντίστρεψε την κίνηση. Ε-
πανάλαβε για 45 δευτερόλεπτα.

Αναπήδηση στον αέρα (Split jump)
Στάσου µπροστά στο TRX µε τα πόδια ανοιχτά στο φάρδος των ισχίων, κρατώντας 
τις λαβές µε τις παλάµες να κοιτάζουν εσένα. Με τα χέρια ελαφρώς λυγισµένα και 
στο ύψος των ώµων µπροστά σου, κάνε µερικά βήµατα πίσω µέχρι να τεντώσουν οι 
ιµάντες. Με τα πόδια λυγισµένα σε ορθή γωνία, κάνε µε το δεξί πόδι ανάποδη προ-
βολή. Αναπήδησε, αλλάζοντας πόδια στον αέρα για να προσγειωθείς σε προβολή 
µε το αριστερό πόδι πίσω, φροντίζοντας να είναι συνεχώς τεντωµένοι οι ιµάντες. Ε-
πανάλαβε για 45 δευτερόλεπτα.

Κωπηλατική στο ένα πόδι (Single-leg squat row)
Στάσου µπροστά στο TRX µε τα πόδια ανοιχτά στο φάρδος των ισχίων, κρατώ-
ντας τις λαβές µε τις παλάµες να κοιτάζουν εσένα, τα χέρια τεντωµένα µπροστά στο 
ύψος του στήθους. Γείρε πίσω ώσπου να τεντώσουν οι ιµάντες και τα χέρια να έρ-
θουν στο ύψος των ώµων (το σώµα σχηµατίζει γωνία 45 µοιρών) και ανασήκωσε το 
αριστερό πόδι από το πάτωµα. Λύγισε το δεξί πόδι σε ορθή γωνία και τέντωσε το α-
ριστερό µπροστά. Ίσιωσε το δεξί πόδι, λύγισε τους αγκώνες πίσω σου και τράβηξε 
τις λαβές προς το στήθος σου. Συνέχισε τα καθίσµατα µε κωπηλατική για 45 δευτε-
ρόλεπτα. Άλλαξε πλευρές και επανάλαβε.

Ξεκουράσου για 1 λεπτό και επανάλαβε αυτό το σετ.

ΣΕΤ 3
Προσάρµοσε τους ιµάντες ώστε οι λαβές να είναι στο ύψος των γονάτων.

Προβολή προς τα εµπρός (Forward lunge)
Στάσου µε την πλάτη στο TRX µε τα πόδια ανοιχτά στο φάρδος των ισχίων και τα 
χέρια στα ισχία. Στερέωσε το δεξί σου πέλµα στην αντίστοιχη δεξιά λαβή και λύ-
γισε το δεξί πόδι στις 90 µοίρες για να ξεκινήσεις. Λύγισε το αριστερό πόδι σε ορθή 
γωνία σπρώχνοντας το δεξί προς τα πίσω. Επίστρεψε στην αρχική θέση. Επανά-
λαβε για 30 δευτερόλεπτα χωρίς να βγάλεις το πόδι από τη λαβή.

Knee drive
Ξεκίνα από το έδαφος µε «σανίδα» στις παλάµες και το δεξί πόδι στη λαβή, µε 
το αριστερό πόδι ανασηκωµένο δίπλα του (το πέλµα ακριβώς κάτω από τη λαβή). 
Τράβηξε το αριστερό γόνατο ψηλά για να αγγίξει τον δεξιό αγκώνα. Επίστρεψε 
στην αρχική θέση. Επανάλαβε για 30 δευτερόλεπτα χωρίς να βγάλεις το πόδι 
από τη λαβή.

Burpee
Ξεκίνα από «σανίδα», µετά φέρε το αριστερό πέλµα ανάµεσα στα χέρια, σηκώνο-
ντάς το σε «προβολή δροµέα». Στάσου στο αριστερό πόδι τραβώντας το δεξί γό-
νατο µπροστά στο ύψος του ισχίου. Αντίστρεψε την κίνηση για να επιστρέψεις 
στην αρχή. Επανάλαβε για 30 δευτερόλεπτα. Ξεκουράσου για 1 λεπτό και επανά-
λαβε όλες τις ασκήσεις από την άλλη πλευρά.

Ακολούθησε αυτή τη ρουτίνα τρεις φορές την εβδοµάδα σε µη συνεχόµενες 
ηµέρες.

  ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ
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CELEBRITIES
ΤΙ, ΠΟΙΟΣ, ΠΟΥ, ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ...   ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Συµπλήρωµα διατροφής για την αντι-
µετώπιση της τριχόπτωσης και αραί-
ωσης των µαλλιών µε κλινικά απο-
δεδειγµένη αποτελεσµατικότητα.Το 
πατενταρισµένο δραστικό συστατικό 
Marilex® αποκαθιστά τις διαταραχές 
του κανονικού κύκλου ανάπτυξης των 
µαλλιών και την οµαλή λειτουργία των 
τριχοθυλάκων. 
∆ιάθεση: HEALTHCODE, T: 
2109408880

Νέο καινοτόµο προϊόν, το πρώτο πλήρες 100% 
φυτικό µίγµα Ω3 λιπαρών από φρέσκο βιολο-
γικό έλαιο λιναρόσπορου ψυχρής πίεσης και 
έλαιο από φρέσκα µικροάλγη υψηλής καθα-
ρότητας. Τα Ω3 λιπαρά οξέα θεωρούνται πλέον 
απαραίτητο καθηµερινό συµπλήρωµα διατρο-
φής για όλους αφού προσφέρουν σηµαντικά 
οφέλη για την οµαλή λειτουργία και τη διατή-
ρηση της καλής υγείας του οργανισµού. Το 
A.Vogel Omega-3 complex® είναι το πρώτο 
και µοναδικό φυτικό µίγµα Ω3 λιπαρών οξέων 
που συνδυάζει όλες τις ευεργετικές ιδιότητες 
τους, τις υψηλότερες προδιαγραφές καθαρότη-
τας, την απορρόφηση και βιοδιαθεσιµότητα των 
δραστικών συστατικών µε την απουσία ουσιών 
ζωικής προέλευσης.  
∆ιάθεση: HEALTHCODE, T: 2109408880

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

Nourkrin®

Νέο καινοτόµο προϊόν, το πρώτο πλήρες 100% 
φυτικό µίγµα Ω3 λιπαρών από φρέσκο βιολο
γικό έλαιο λιναρόσπορου ψυχρής πίεσης και 
έλαιο από φρέσκα µικροάλγη υψηλής καθα
ρότητας. Τα Ω3 λιπαρά οξέα θεωρούνται πλέον 
απαραίτητο καθηµερινό συµπλήρωµα διατρο
φής για όλους αφού προσφέρουν σηµαντικά 
οφέλη για την οµαλή λειτουργία και τη διατή
ρηση της καλής υγείας του οργανισµού. Το 
A.Vogel Omega-3 complex® είναι το πρώτο 
και µοναδικό φυτικό µίγµα Ω3 λιπαρών οξέων 
που συνδυάζει όλες τις ευεργετικές ιδιότητες 
τους, τις υψηλότερες προδιαγραφές καθαρότη
τας, την απορρόφηση και βιοδιαθεσιµότητα των 
δραστικών συστατικών µε την απουσία ουσιών 
ζωικής προέλευσης.  
∆ιάθεση: HEALTHCODE, T: 2109408880

Το γυάλινο παλάτι της Πίπα
Η αδελφή της έκανε το πάρτι του γάµου της στο Μπάκιγχαµ. Είναι λογικό και η 
Πίπα Μίντλετον να θέλει κι εκείνη ένα παλάτι για τον δικό της γάµο και φαίνεται 
ότι το βρήκε. Πρόκειται για µια κατασκευή που εγκαταστάθηκε πριν από λίγες 
µέρες στον κήπο της οικίας Μίντλετον στο Μπλάκµπερι του Μπέρκσαϊρ. Η κατα-
σκευή είναι γυάλινη και τεράστια και στο εσωτερικό της θα στηθούν τα τραπέ-
ζια για τους 300 καλεσµένους. Ειδικός επί τέτοιων θεµάτων εξηγεί ότι το κόστος 
της ανέρχεται στις 35.000 λίρες, ωστόσο µαζί µε τον φωτισµό, τη διακόσµηση, 
τη θέρµανση, τον ήχο και τους βοηθούς το κόστος υπολογίζεται ότι εκτοξεύεται 
στις 100.000 λίρες.

Η Τζένιφερ Λόρενς βγάζει την καρδιά της
Ελάχιστα πράγµατα έχουν γίνει γνωστά για την επόµενη ταινία του πολυβραβευµένου σκηνοθέτη Ντάρεν 
Αρονόφσκι µε τίτλο «Mother!» και πρωταγωνίστρια την Τζένιφερ Λόρενς, η οποία θα κάνει πρεµιέρα σε 
λίγες µέρες στο Φεστιβάλ των Καννών. Ανήµερα της Ηµέρας της Μητέρας, όµως, δόθηκε στη δηµοσιό-
τητα η πρώτη επίσηµη αφίσα του «Mother!». Σε αυτήν βλέπουµε µια εικονογραφηµένη εκδοχή της Λόρενς 
να κρατά στα χέρια της την καρδιά της, την οποία προφανώς έχει µόλις ξεριζώσει από το στήθος της. Το 
ύφος της είναι γαλήνιο, σχεδόν χαµογελά, και την όλη αναπαράσταση περιβάλλει ένα µοτίβο στο στιλ των 
πινάκων του Φέρντιναντ Μπάουερ, µε λουλούδια και άγρια βλάστηση. Σύµφωνα µε τις µέχρι τώρα πλη-
ροφορίες, το «Mother!» είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ στο οποίο, εκτός από τη Λόρενς, πρωταγωνιστούν οι 
Χαβιέρ Μπαρδέµ, Κρίστεν Γουίγκ, Εντ Χάρις και Μισέλ Φάιφερ.

Ο Τζιµ Πάρσονς παντρεύτηκε
Ο Τζιµ Πάρσονς, ο αγαπηµένος Σέλντον Κούπερ του «Big Bang Theory», παντρεύτηκε 
τον επί χρόνια σύντροφό του Τοντ Σπάιγουοκ. Οι πληροφορίες για τον γάµο είναι ελά-
χιστες, ωστόσο το «Page Six» αναφέρει πως η τελετή έλαβε χώρα στο Rainbow Room 
στη Νέα Υόρκη. Τα τελευταία δύο χρόνια ο Πάρσονς δήλωνε πως ούτε ο ίδιος ούτε ο 
Σπάιγουοκ βιάζονταν να παντρευτούν. Όταν ρωτήθηκε για το θέµα στην εκποµπή «The 
View» το 2015, είπε: «∆εν ξέρω. Για το µεγαλύτερο κοµµάτι της ενήλικης ζωής µου 
δεν υπήρχε αυτή η πιθανότητα και τώρα έχει αρχίσει να µε ενδιαφέρει περισσότερο 
και είµαι σαφώς υπέρ της κίνησης, και αν ένας δικός µου γάµος µπορεί να βοηθήσει 
τον εν λόγω θεσµό γενικότερα (σ.σ.: τον γάµο των οµόφυλων ζευγαριών), ακόµη και 
αυτό θα αρκούσε για να το κάνω». Ο Πάρσονς και ο Σπάιγουοκ, ο οποίος είναι γραφί-
στας στο επάγγελµα, είναι µαζί εδώ και 14 χρόνια.




