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για το ακαδηµαϊκό άσυλο»
14 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ  Όµιλος Μπόµπολα: 
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καίει την Τερέζα Μέι
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Μια πολυδαίδαλη διαδικασία υπόσχεται 
φως στο οικονοµικό τούνελ χιλιάδων 
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*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, 
η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή 
περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή 
διασκευή απόδοσης του περιεχοµέ-
νου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε 
τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φω-
τοτυπικό, ηχογραφήσεως ή άλλον, 
χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του 
εκδότη. Νόµοι 238/ 1970, 4301/1979, 
Ν. 100/1975, Ν∆ 3565/1956 και 4254, 
1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ι-
καίου.
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PORSCHE 

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 
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AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...
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ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

ΝΕΟ MITSUBISHI 
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• DS5
• Audi Q2
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SUZUKI 
IGNIS
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La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

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

ΝΕΟ 
CITROEN C3



ΜΗΛΟΣ

ΣΚΙΑΘΟΣ

ΣΙΦΝΟΣ

ΣΥΡΟΣ

ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ

ΝΑΞΟΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017

H Alpha Bank, με στόχο την αναβάθμιση παροχών υγείας στα ελληνικά νησιά, θέλησε να προβεί στην προσφορά ιατρικών 
μηχανημάτων και ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού, με τον σχεδιασμό του κοινωνικού προγράμματος, το οποίο ξεκίνησε το 2014 
και πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία “ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ”.
Σκοπός του Προγράμματος είναι όχι μόνο να ενδυναμώσει έμπρακτα τις υπηρεσίες υγείας, μέσω καλύψεως ιατροφαρμακευτικών 
αναγκών στα περιφερειακά ιατρεία, αλλά και να συμβάλει στη δημιουργία αισθήματος ασφαλείας στους κατοίκους των νησιών.

Το Πρόγραμμα έχει ήδη πραγματοποιηθεί στα ακόλουθα νησιά:
2014: Kάσος, Λειψοί, Νίσυρος, Τήλος.
2015: Αστυπάλαια, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κως, Λέρος, Πάτμος, Σύμη, Χάλκη.
2016: Άνδρος, Θάσος, Ικαρία, Κύθνος, Σάμος, Τήνος, Φολέγανδρος, Φούρνοι.

Μαζί, με στόχο την υγεία.

KX_AgoniGrammiGonimi_265x325-News-nSt.indd   1 4/7/17   7:11 PM
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πολιτική

Λ
ίγο καλύτερα του αναµενοµένου, 
χειρότερα των προσδοκιών. Κάπως 
έτσι µπορεί να περιγραφεί η αντί-
δραση της κυβέρνησης στις αποφά-
σεις του Eurogroup της 15ης Ιουνίου. 
Κι αυτό διότι µπορεί το αποτέλεσµα 
της συνεδρίασης των υπουργών Οι-
κονοµικών της Ευρωζώνης να ξεπέ-

ρασε τον –πολύ χαµηλό– πήχη που είχε τεθεί µετά το ναυ-
άγιο της 22ας Μαΐου και να συντηρεί αρκετά από τα αφη-
γήµατα της κυβέρνησης, ωστόσο οι στόχοι που είχαν τεθεί 
από την αρχή της διαπραγµάτευσης για συνολική λύση µάλ-
λον παραπέµπονται για µετά το τέλος του προγράµµατος.

Τι πήρε η Ελλάδα
Συνοπτικά, το Eurogroup αποφάσισε το κλείσιµο της δεύ-
τερης αξιολόγησης και την εκταµίευση µιας ενισχυµένης 
δόσης, ύψους 8,5 δισ. ευρώ, αντί των 7 δισ. που ήταν αρχικά. 
Επίσης, έληξε και το σίριαλ µε την παρουσία του ∆ΝΤ στο 
πρόγραµµα, καθώς η Κριστίν Λαγκάρντ είπε ότι θα ειση-
γηθεί την «επί της αρχής» συµµετοχή του Ταµείου (και µε 
χρήµατα, έστω κι αν το ποσό περιορίζεται στα 2 δισ. δολά-
ρια και θα εκταµιευτεί µετά το τέλος του προγράµµατος ή, 
εν πάση περιπτώσει, όταν αποσαφηνιστούν τα µεσοπρόθε-
σµα µέτρα για το χρέος). Τέλος, όσον αφορά τις ρυθµίσεις 
για το χρέος, εντάχθηκε στην απόφαση αναφορά στην α-
νάπτυξη και όρια στο πόσο θα πληρώνει η Ελλάδα ετησίως 
για την αποπληρωµή των δανείων (15% του ΑΕΠ µεσοπρό-
θεσµα και 20% µακροπρόθεσµα), ενώ η πολιτική δέσµευση 
του Eurogroup ότι η Ελλάδα θα βοηθηθεί στην έξοδο στις 
αγορές στο τέλος του προγράµµατος συντηρεί το κυβερ-
νητικό αφήγηµα και µια θετική έκθεση βιωσιµότητας του 
∆ΝΤ στα τέλη Ιουλίου µπορεί να το ενισχύσει ακόµα περισ-
σότερο, στέλνοντας ισχυρό µήνυµα στις αγορές. Τα παρα-
πάνω θεωρείται ότι δίνουν στην κυβέρνηση ένα ικανό χρο-
νικό διάστηµα για να ασχοληθεί µε τα εσωτερικά ζητήµατα 
της χώρας χωρίς να δέχεται πιέσεις από τους δανειστές και 
χωρίς να χρειάζεται να περάσει από τη Βουλή νέα οδυνηρά 
µέτρα, όπως τα προαπαιτούµενα για το κλείσιµο της δεύ-
τερης αξιολόγησης, επιδιδόµενη σε επιχείρηση αναστρο-
φής του αρνητικού γι’ αυτήν κλίµατος στο εκλογικό σώµα.

Οι «απώλειες»
Από την άλλη πλευρά, η κυβερνητική στόχευση για συνο-
λική λύση στο ζήτηµα των µεσοπρόθεσµων µέτρων για τη 
διευθέτηση του δηµόσιου χρέους και πάλι έπεσε στο κενό, 
καθώς φαίνεται ότι ο Βόλφγκανγκ Σόιµπλε αρνήθηκε για 
άλλη µια φορά να συζητήσει κάτι τέτοιο (σηµειώνεται ότι το 
Eurogroup είχε σχετικά µικρή διάρκεια, που σηµαίνει ότι 
τα πράγµατα ήταν λίγο-πολύ αποφασισµένα). Επίσης, παρά 
την πρώτη θετική αντίδραση της ΕΚΤ, το ζήτηµα της έντα-
ξης της Ελλάδας στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης πα-
ραµένει µετέωρο και θα φανεί στη συνέχεια αν η Ευρωτρά-
πεζα, η οποία δέχεται ασφυκτικές πιέσεις από το Βερολίνο 
να τερµατίσει «εδώ και τώρα» τη χαλαρή νοµισµατική πολι-
τική που ασκεί, θα εντάξει τελικά τη χώρα στο QE. Και, φυ-
σικά, ούτε λόγος για µείωση της απαίτησης των δανειστών 
για πρωτογενή πλεονάσµατα στο 3,5% του ΑΕΠ έως το 2022, 
ενώ τα συγχαρητήρια του Eurogroup προς την κυβέρνηση 
για την υιοθέτηση του συνόλου των προαπαιτούµενων µέ-
τρων µπορούν να µεταφραστούν και ως ειδοποίηση ότι η ε-
φαρµογή τους θα τελεί υπό διαρκή παρακολούθηση, επιβα-
ρύνοντας ακόµη περισσότερο το κλίµα στην ήδη ασφυκτι-
ούσα οικονοµία.

«Καθοριστικό βήµα, 
σαφές σήµα στις αγορές»
Το µήνυµα σχετικά µε το πώς αντιµετωπίζει η κυβέρνηση 
τις αποφάσεις του Eurogroup έστειλε ο πρωθυπουργός Α-
λέξης Τσίπρας κατά τη συνάντησή του µε τον Πρόεδρο της 
∆ηµοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο. Προσερχόµενος στο 
Προεδρικό Μέγαρο, ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι η απόφαση του 
Eurogroup αποτελεί «καθοριστικό βήµα, που στέλνει σαφές 
σήµα προς τις αγορές», προσθέτοντας ότι στην απόφαση υ-
πάρχει «σαφής δέσµευση για το οριστικό τέλος των µνηµο-
νίων µε την ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος». Ο κ. 
Τσίπρας υπογράµµισε ότι «τώρα πρέπει να εντείνουµε τις 
προσπάθειές µας και όχι να χαλαρώσουµε, ώστε να διαµορ-
φώσουµε τις προϋποθέσεις για µια δυναµική ανάκαµψη της 
ελληνικής οικονοµίας, που, όµως, θα µεταφραστεί και στο 
επίπεδο της ζωής και της καθηµερινότητας των πολιτών, σε 
µια προοπτική δίκαιης ανάπτυξης και επούλωσης των µεγά-
λων πληγών της κρίσης». Από την πλευρά του, ο κ. Παυλό-

 ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

πουλος είπε ότι η απόφαση του Eurogroup αποτελεί αφε-
τηρία της τελικής µεγάλης προσπάθειας για την οριστική 
έξοδο της χώρας από την κρίση που έχει ταλανίσει τον λαό, 
ο οποίος έχει κάνει τόσες άδικες θυσίες, υπογραµµίζοντας 
ότι «µε αφορµή την Ελλάδα και την ελληνική κρίση αποδεί-
χθηκε πως η αρχή της αλληλεγγύης λειτουργεί. Χρειαζόµα-
στε µια ισχυρή Ευρώπη και πλέον µπορούµε να φτιάξουµε 
την Ευρώπη που θέλουµε».

Στη Βουλή φέρνει την απόφαση η Ν∆
Μπορεί η κυβέρνηση να εκφράζει την ικανοποίησή της για τη 
συµφωνία στο Eurogroup, ωστόσο η Ν∆ µοιάζει να διαφωνεί 
καθέτως. Μετά τη λήξη της συνεδρίασης το κόµµα της µείζο-
νος αντιπολίτευσης σηµείωσε ότι «δυστυχώς για τη χώρα, η 
κυβέρνηση πέρασε, για µία ακόµα φορά, κάτω από τον πήχη 
που η ίδια είχε θέσει. Ολοκληρώθηκε η δεύτερη αξιολόγηση 
µε τεράστια καθυστέρηση και βαρύ κόστος για τους πολίτες. 
Η χώρα µας παίρνει µια δόση ύψους 8,5 δισ. ευρώ, πολύ χα-
µηλότερη από τις ανάγκες της οικονοµίας, αλλά και από την 
πρόβλεψη της συµφωνίας. Παρά το ότι ψήφισε ένα σκληρό-
τατο τέταρτο µνηµόνιο, µε νέα µέτρα µέχρι το 2022 και πολύ 
ψηλά πρωτογενή πλεονάσµατα, δεν πήρε καµία ουσιαστική, 
θετική απόφαση για το χρέος, παρά τις διαβεβαιώσεις του κ. 
Τσίπρα προς τους βουλευτές του για να το ψηφίσουν. Η ου-
σιαστική συζήτηση για το χρέος µετατίθεται για το τέλος του 
προγράµµατος, µετά τα µέσα του 2018. ∆εν φαίνεται να πε-
τυχαίνει την ένταξη της χώρας µας στο πρόγραµµα ποσοτι-
κής χαλάρωσης της ΕΚΤ στους επόµενους µήνες. ∆εν πήρε 
καµία ουσιαστική βελτίωση σε σχέση µε τη συµφωνία που 
πριν τρεις εβδοµάδες απέρριψε. Η κυβέρνηση πήρε ό,τι της 
έδωσαν. Και οι λεονταρισµοί του κ. Τσίπρα αποδείχθηκαν 
µια χιλιοπαιγµένη επικοινωνιακή µεθόδευση η οποία δεν 
πείθει πλέον κανέναν». Προς επίρρωση, µάλιστα, των εν-
στάσεών της, ο ίδιος ο πρόεδρος της Ν∆ Κυριάκος Μητσο-
τάκης ζήτησε από τον πρόεδρο της Βουλής Νίκο Βούτση τη 
διεξαγωγή προ ηµερησίας διατάξεως συζήτησης για τις απο-
φάσεις του Eurogroup, σηµειώνοντας ότι «η δεύτερη αξιολό-
γηση του προγράµµατος έκλεισε µε 16 µήνες καθυστέρηση, 
γεγονός που προκάλεσε µεγάλο κόστος στους Έλληνες πο-
λίτες και στην οικονοµία» και ότι το αίτηµα κατατίθεται «για 
να µάθει ο ελληνικός λαός την αλήθεια».

Προσερχόµενος στο Προεδρικό 
Μέγαρο, ο κ. Τσίπρας τόνισε 
ότι η απόφαση του Eurogroup 
αποτελεί «καθοριστικό βήµα, 
που στέλνει σαφές σήµα προς 
τις αγορές», προσθέτοντας 
ότι στην απόφαση υπάρχει 
«σαφής δέσµευση για το 
οριστικό τέλος των µνηµονίων 
µε την ολοκλήρωση του τρίτου 
προγράµµατος».

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΜΕ ΑΣΤΕΡΙΣΚΟΥΣ
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Μετά από µια µεγάλη περίοδο κατά την οποία 
είχαµε κυρίως αρνητικές ειδήσεις για την 
Ε.Ε. –από το Brexit µέχρι την εκλογή Τραµπ 
και την πολιτική άνοδο των δεξιών και ακρο-
δεξιών λαϊκιστών– έχουµε ενδιαφέρουσες 

εξελίξεις που προετοιµάζουν το έδαφος για την αναγκαία επα-
νεκκίνηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

∆εν υπάρχουν βέβαια εγγυήσεις ότι θα συνεχιστούν τα καλά 
νέα για την Ε.Ε., προς το παρόν, πάντως, βελτιώνεται η κατάσταση 
και κυρίως η προοπτική της Ε.Ε. των «27».

Η νίκη Μακρόν
Αυτή την Κυριακή αναµένεται να ολοκληρωθεί η πολιτική νίκη, 
η οποία µπορεί να πάρει διαστάσεις θριάµβου, του Προέδρου 
της Γαλλίας κ. Μακρόν. Κατάφερε να εκλεγεί στην Προεδρία 
της ∆ηµοκρατίας χωρίς να έχει εκλεγεί σε άλλο δηµόσιο αξίωµα 
κατά το παρελθόν, ενώ το κίνηµα που δηµιούργησε πριν από 12 
µήνες και µετεξελίχθηκε πρόσφατα σε κόµµα αναµένεται να εξα-
σφαλίσει άνετη πλειοψηφία στη γαλλική Βουλή.

Η πολιτική αλλαγή στη Γαλλία είναι τεράστιας σηµασίας για 
την Ε.Ε. Ο κ. Μακρόν είναι ένας φιλελεύθερος πολιτικός, ο ο-
ποίος επιδιώκει να βελτιώσει τα δηµόσια οικονοµικά της Γαλλίας 
και να προχωρήσει στις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις, ιδιαίτερα σε 
ό,τι αφορά τις εργασιακές σχέσεις, για να µπορέσει η χώρα του να 
σταθεί στο ύψος της Γερµανίας και να ανοίξει ο δρόµος για την 
αναβίωση της στενής συνεργασίας των δύο ισχυρότερων οικονο-
µιών της Ευρωζώνης.

Η Γαλλία ασκεί σηµαντική επιρροή στην Ε.Ε., ιδιαίτερα στον 
ευρωπαϊκό Νότο. Η στροφή που επιχειρεί από µία προβληµα-
τική σοσιαλιστική πολιτική στον οικονοµικό φιλελευθερισµό 
δηµιουργεί νέες δυνατότητες για το σύνολο της Ε.Ε.

Υποχώρηση των λαϊκιστών
Το άλλο καλό νέο για την Ε.Ε. είναι η υποχώρηση των δυνάµεων 
των λαϊκιστών της ∆εξιάς και της άκρας ∆εξιάς. Πριν από µερι-
κούς µήνες οι δηµοσκοπήσεις και οι αναλύσεις έδειχναν την κ. 
Λεπέν και το ακροδεξιό Εθνικό Μέτωπο να έχουν σοβαρές πι-
θανότητες να προσδιορίσουν τις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία. 
Από τον εφιάλτη του Frexit περάσαµε σε σύντοµο χρονικό διά-
στηµα στην περιθωριοποίηση του Εθνικού Μετώπου, το οποίο 
δοκιµάζεται από εσωτερικές συγκρούσεις και δεν αναµένεται 
να εξασφαλίσει στον β΄ γύρο των βουλευτικών εκλογών τις ανα-
γκαίες 15 έδρες για τον σχηµατισµό κοινοβουλευτικής οµάδας.

Η µεγάλη υποχώρηση της γαλλικής άκρας ∆εξιάς συνδυάζε-
ται µε τη µείωση των δηµοσκοπικών ποσοστών της Εναλλακτι-
κής για τη Γερµανία, από 15% που ήταν στις αρχές του 2016 σε 
ένα 8%-9%, γεγονός που εξηγεί και την εντυπωσιακή ενίσχυση 
των Χριστιανοδηµοκρατών της κ. Μέρκελ, οι οποίοι πλέον προ-
ηγούνται στις δηµοσκοπήσεις πάνω από 10 µονάδες των Σοσιαλ-
δηµοκρατών του κ. Σουλτς. Ιδιαίτερα θετική εξέλιξη είναι και η 
ουσιαστική εξαφάνιση του Κόµµατος της Ανεξαρτησίας του Η-
νωµένου Βασιλείου, που ανέδειξε ο ευρωβουλευτής κ. Φάρατζ, 
βγήκε πρώτο στον Ηνωµένο Βασίλειο στις ευρωεκλογές του 
Μαΐου του 2014 και αποτέλεσε την ψυχή της εκστρατείας υπέρ 
του Brexit. Το Κόµµα της Ανεξαρτησίας του Ηνωµένου Βασι-
λείου έχασε σχεδόν όλους τους ψηφοφόρους του και δεν µπό-
ρεσε να εκλέξει ούτε έναν βουλευτή στις εκλογές της 8ης Ιου-
νίου στο Ηνωµένο Βασίλειο. Ενθαρρυντικά είναι τα νέα και από 
την Ιταλία, όπου το Κίνηµα Πέντε Αστέρων του Μπέπε Γκρίλο υ-
πέστη δεινή ήττα στις δηµοτικές εκλογές που πραγµατοποιήθη-
καν την περασµένη Κυριακή σε πόλεις και περιοχές όπου ψηφί-
ζουν πάνω από το 1/3 των Ιταλών. Το Κίνηµα Πέντε Αστέρων ε-
ξακολουθεί να προηγείται στις δηµοσκοπήσεις µε ένα ποσοστό 
της τάξης του 30%, πολλοί αναλυτές όµως θεωρούν ότι τελικά δεν 
θα επικρατήσει στις εκλογές που πρέπει να πραγµατοποιηθούν 
µέχρι τον Φεβρουάριο του 2018, εξαιτίας της αλλαγής της πολι-
τικής δυναµικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε βάρος των δεξιών και 
ακροδεξιών λαϊκιστών.

Αποχαιρετισµός στο σκληρό Brexit
Το αποτέλεσµα των εκλογών που πραγµατοποιήθηκαν στις 8 Ι-

ριµένουν από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ. Γίνονται ήδη οι πρώτες 
κινήσεις για να αξιοποιηθεί η υπό διαµόρφωση νέα κατάσταση.

Η Γαλλία προσεγγίζει την οικονοµική στρατηγική που εφαρ-
µόζει µε επιτυχία η Γερµανία και κυριαρχεί στην Ευρωζώνη. Η 
Γερµανία, από την πλευρά της, αναζητεί τρόπους αναβάθµισης 
της συνεργασίας µε τη Γαλλία. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή προωθεί ενδιαφέρουσες προτάσεις για την ανάπτυξη της 
ευρωπαϊκής αµυντικής συνεργασίας και την εµβάθυνση της οι-
κονοµικής και νοµισµατικής ένωσης, µε ορίζοντα το 2025.

∆εν µπορούµε να πούµε ότι η Ε.Ε. έχει ξεπεράσει την υπαρ-
ξιακή κρίση που ξέσπασε µε την επικράτηση του Brexit στο δη-
µοψήφισµα του Ιουνίου του 2016, είναι φανερό όµως ότι οι αλ-
λαγές που παρατηρούνται το τελευταίο διάστηµα διευκολύνουν 
την αποτελεσµατική αντιµετώπιση της κρίσης που έχει ξεσπά-
σει.

Τέλος, την αυτοπεποίθηση των Ευρωπαίων ενισχύουν και 
οι καλές οικονοµικές επιδόσεις. Η Ευρωζώνη αναπτύσσεται µε 
ετήσιο ρυθµό της τάξης του 1,8% έως 1,9% και καταγράφει για 
πρώτη φορά µετά από αρκετά χρόνια καλύτερες οικονοµικές ε-
πιδόσεις σε σχέση µε τις ΗΠΑ και το Ηνωµένο Βασίλειο. Η βελ-
τίωση της οικονοµικής κατάστασης µπορεί να συµβάλει στην α-
ντιµετώπιση των µεγάλων οικονοµικών και κοινωνικών προ-
βληµάτων που συνέβαλαν τα τελευταία χρόνια στην άνοδο του 
αριστερού και δεξιού λαϊκισµού και στην αµφισβήτηση της ευ-
ρωπαϊκής ενοποίησης.

∆ηµιουργείται δυναµική επανεκκίνησης.

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Ο πολιτικός θρίαµβος του Προέδρου 
Μακρόν στη Γαλλία είναι στρατηγικής 
σηµασίας για την Ε.Ε.

Η αποδυνάµωση της κ. Μέι στο 
Ηνωµένο Βασίλειο βάζει τέλος στο 
σενάριο του σκληρού Brexit.

ΚΑΛΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ουνίου στο Ηνωµένο Βασίλειο ερµηνεύεται σαν αποχαιρετισµός 
στο σκληρό Brexit. Η συντηρητική πρωθυπουργός κ. Μέι προ-
χώρησε στη διενέργεια πρόωρων βουλευτικών εκλογών, θεωρώ-
ντας ότι ανεβάζοντας τους τόνους στο θέµα του Brexit θα προκα-
λούσε µια εθνική συσπείρωση που θα ενίσχυε την πολιτική της 
θέση και τις διαπραγµατευτικές της δυνατότητες έναντι των Βρυ-
ξελλών. Έφτασε στο σηµείο να υποστηρίζει ότι το Ηνωµένο Βα-
σίλειο θα προτιµούσε να αποχωρήσει από την Ε.Ε. χωρίς να υπο-
γράψει οποιαδήποτε συµφωνία και να αναλάβει το τεράστιο οι-
κονοµικό κόστος αυτής της επιλογής παρά να δεχτεί µια «κακή 
συµφωνία».

Οι θέσεις της κ. Μέι υπέρ ενός σκληρού Brexit προκάλεσαν 
πολιτικές αντιδράσεις. Πολλοί ψηφοφόροι προτίµησαν το Εργα-
τικό Κόµµα, παρά το γεγονός ότι η ηγεσία του θεωρείται αρκετά 
ξεπερασµένη σε ζητήµατα οικονοµικής διαχείρισης, ενώ κινητο-
ποιήθηκαν και οι νέοι, οι οποίοι σε όλες τις δηµοσκοπήσεις τάσ-
σονται υπέρ της παραµονής του Ηνωµένου Βασιλείου στην Ε.Ε., 
αλλά δεν ενδιαφέρθηκαν όσο θα έπρεπε για το δηµοψήφισµα 
του Ιουνίου 2016, στο οποίο επικράτησε το Brexit.

Η κ. Μέι και το Συντηρητικό Κόµµα δεν µπόρεσαν να ενι-
σχύσουν την πολιτική τους θέση και έχασαν την απόλυτη πλειο-
ψηφία στη Βουλή. Η πρωθυπουργός στηρίζεται τώρα στην ψήφο 
του ∆ηµοκρατικού Ενωτικού Κόµµατος της Βόρειας Ιρλανδίας 
και στους Συντηρητικούς της Σκοτίας. Τόσο οι Βορειοϊρλανδοί 
όσο και οι Σκοτσέζοι απορρίπτουν την προοπτική του σκληρού 
Brexit και θα ασκήσουν πίεση στην κ. Μέι και στους συνεργάτες 
της να προχωρήσουν σε αναγκαίους συµβιβασµούς µε την Ε.Ε., 
ώστε να µην αποκλειστεί το Ηνωµένο Βασίλειο από την ενιαία 
αγορά.

Πριν από µερικούς µήνες το Brexit έµοιαζε σαν η επιβεβαί-
ωση της µεγάλης κρίσης που διέρχεται η Ε.Ε., σήµερα όµως συµ-
βολίζει την πολιτική αστάθεια και την έλλειψη ολοκληρωµένης 
και αξιόπιστης οικονοµικής στρατηγικής του Ηνωµένου Βασι-
λείου. Η διαφορά είναι τεράστια.

Οι πρώτες κινήσεις
Σηµαντικό ρόλο στη βελτίωση της προοπτικής της Ε.Ε. παίζει και 
η διαπίστωση ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ κ. Τραµπ δεν έχει τη δι-
άθεση, ούτε τις δυνατότητες, να επιβεβαιώσει τον ηγετικό ρόλο 
των ΗΠΑ στις διεθνείς εξελίξεις. Η απόφασή του υπέρ της α-
πόσυρσης των ΗΠΑ από τη Συµφωνία του Παρισιού για την α-
ποτροπή της κλιµατικής αλλαγής λειτούργησε συσπειρωτικά για 
την Ε.Ε., εφόσον όλοι διαπίστωσαν ότι δεν έχουν πολλά να πε-
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Θ
ετικά αποτιμά ο βουλευ-
τής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ και 
πρόεδρος της Εξεταστικής 
Επιτροπής της Βουλής για 
την Υγεία Αντώνης Μπα-
λωμενάκης την απόφαση 
του Eurogroup της 15ης Ι-
ουνίου. Κατά τον κ. Μπα-

λωμενάκη, η απόφαση θέτει τις βάσεις για να 
σταματήσουν τα προγράμματα προσαρμογής 
για την Ελλάδα.

Ποιο είναι το σχόλιό σας για το αποτέλεσμα 
της συνεδρίασης του Eurogroup της 15ης Ι-
ουνίου;
Σε γενικές γραμμές πρόκειται για θετική κατά-
ληξη μιας πολύ μεγάλης σε διάρκεια, σκληρής 
και βασανιστικής προσπάθειας της κυβέρνησης 
να κάμψει αντιρρήσεις, να συνδυάσει προτά-
σεις, να εκμεταλλευτεί συσχετισμούς, να αξιο-
ποιήσει ανταγωνισμούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Μερικά σημεία της συμφωνίας δεν είναι τόσο 
νέα όσο ίσως νομίσει κάποιος. Παράδειγμα: την 
ανάγκη να τεθεί ρήτρα ανάπτυξης την πρότεινε 
η Ελλάδα ως έναν τρόπο δημιουργικής αντιμε-
τώπισης του προβλήματος του χρέους εδώ και 
τουλάχιστον δύο χρόνια. Η σύνδεση του ρυθ-
μού απομείωσης του χρέους με τη μεταβολή 
των ρυθμών ανάπτυξης αποτελεί σημαντική 
καινοτομία, που δίνει ισχυρό μήνυμα σταθε-
ρότητας στην εξυπηρέτηση των δανειακών υ-
ποχρεώσεών μας. Ο καθένας καταλαβαίνει ότι 
μια τέτοια εξέλιξη φέρνει πιο κοντά τη δυνατό-
τητα να αναζητούμε τη χρηματοδότηση των δα-
νειακών υποχρεώσεών μας στη διεθνή αγορά 
χρήματος και, με τον τρόπο αυτόν, για πρώτη 
φορά να σχηματίζονται στέρεες προϋποθέσεις 
να σταματήσουν τα διαδοχικά «προγράμματα».

Μπορεί η κυβέρνηση να είναι ικανοποι-
ημένη ή θεωρείτε ότι η Ελλάδα έπρεπε να 
πάρει περισσότερα;
Δεδομένων των συσχετισμών δύναμης, των 
εσωτερικών σκοπιμοτήτων μεγάλων κρατών 
και των πάγιων θέσεων του ΔΝΤ, ναι.

Από δω και πέρα, ποιες θεωρείτε ότι θα 
πρέπει να είναι οι κινήσεις της κυβέρνησης;
Το αυτονόητο: συντονισμένη, εντατική, ταχεία σε 
σύλληψη και εκτέλεση στροφή στην ανάπτυξη. 
Νέες θέσεις εργασίας, ποιοτικές αλλαγές στο 
παραγωγικό μοντέλο, κινητοποίηση όλων των 
δραστήριων δυνάμεων του έθνους. Η ανάκαμψη 
είναι ζήτημα υλικό μεν, αλλά προϋποθέτει κα-
τανάλωση μεγάλων ποσοτήτων φαιάς ουσίας, 
κοπιώδεις προσπάθειες επίβλεψης, ικανότητα 
αναθεώρησης και επανασχεδιασμού. Στο πεδίο 
αυτό, όπως και στις θεσμικές αλλαγές, ξέρουμε 
ότι θα κριθεί η κυβέρνηση όταν έρθει η ώρα.

Το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση απηύ-
θυνε κάλεσμα προς τα κόμματα της αντιπο-
λίτευσης για στήριξη στη διαπραγμάτευσή 
της με τους δανειστές. Γιατί πιστεύετε ότι 
έλαβε αρνητικές απαντήσεις;
Πολλά θα μπορούσε να πει κάποιος εδώ. Στο 
σύνολό της η αντιπολίτευση, με ελάχιστες ατο-
μικές εξαιρέσεις ασφαλώς, στάθηκε κατώτερη 
των περιστάσεων: επένδυσε στην αποτυχία των 
διαπραγματεύσεων, παρασιώπησε την προσπά-

Η σύνδεση του ρυθμού 
απομείωσης του χρέους με 
τη μεταβολή των ρυθμών 
ανάπτυξης αποτελεί σημαντική 
καινοτομία, που δίνει ισχυρό 
μήνυμα σταθερότητας στην 
εξυπηρέτηση των δανειακών 
υποχρεώσεών μας.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Αντώνης Μπαλωμενάκης, βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ

θεια για να τεθεί το θέμα του χρέους στο τραπέζι, 
χλεύασε, παραπληροφόρησε, έκανε διαρκώς 
δυσοίωνες, καταστροφικού τύπου προβλέψεις. 
Τώρα θα εισπράξει, είμαι βέβαιος, τα επίχειρα.

Θεωρείτε ότι υπάρχει ενδεχόμενο πολιτικών 
εξελίξεων από δω και πέρα;
Αν εννοείτε εκλογές, όχι. Η κυβέρνηση θα αξι-
οποιήσει το υπόλοιπο της θητείας της με σκοπό 
να μπορέσει να εφαρμόσει όσο περισσότερο από 
το ανορθωτικό της πρόγραμμα προλάβει. Εξε-
λίξεις, ωστόσο, θα έχουμε: αφορούν τον χώρο 
της αντιπολίτευσης, ως σύνολο, και ειδικά τα 
κόμματα τόσο της κεντροδεξιάς όσο και της 
κεντροαριστεράς. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, 
πάντα την αποτυχία κομβικών πολιτικών επι-
λογών (όπως αυτή της καταστροφολογίας, που 
επί καιρό αποτέλεσε σχεδόν τη μοναδική στρα-
τηγική επιλογή, ειδικά της ΝΔ) διαδέχονται εξε-
λίξεις στο εσωτερικό μέτωπο των κομμάτων.

έχετε αποκομίσει από τις μέχρι σήμερα ερ-
γασίες της επιτροπής;
Η εξεταστική επιτροπή, όπως ξέρετε, χώρισε 
τον πράγματι μεγάλο όγκο που έχει να εξετά-
σει σε κύκλους. Τώρα ερευνούμε το σκάνδαλο 
του ΝΤΥΝΑΝ, ενός νοσοκομείου πολύ σύγχρο-
νου που είχε χτιστεί από δωρεές και με την οι-
κονομική συμβολή του Ερυθρού Σταυρού, που 
απαλλοτρίωσε για τον σκοπό αυτόν σημαντικά 
περιουσιακά του στοιχεία. Το νοσοκομείο κα-
τέληξε να γίνει ιδιωτική περιουσία με συγκε-
κριμένες μεθοδεύσεις που δεν θα μπορούσαν 
να ευδοκιμήσουν παρά μόνο με τη συνδρομή 
τουλάχιστον τριών από τους υπουργούς των 
προηγούμενων κυβερνήσεων. Πρόκειται για 
τεράστιο σκάνδαλο. Όταν ολοκληρωθεί η έ-
ρευνα θα φανεί, εκτός των άλλων, πώς ασκού-
νταν η πολιτική στη χώρα μέσα από «θεσμο-
ποιημένα» ρουσφέτια, εκβιασμούς και εξυπη-
ρετήσεις με το αζημίωτο.

Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί για προσπά-
θεια σπίλωσης των πολιτικών σας αντιπά-
λων. Τι απαντάτε;
Η προσπάθειά μας είναι να προσεγγίσουμε τα 
θέματα που αφορούν μεγάλα σκάνδαλα στον 
τομέα της υγείας με αντικειμενικό και υπεύθυνο 
τρόπο. Δεν πρόκειται για «κυνήγι μαγισσών». 
Προκύπτει βεβαίως μέχρι σήμερα ανάμειξη 
στα σκάνδαλα –και μάλιστα πολύ ενεργή– υ-
ψηλόβαθμων στελεχών του παλιού δικομμα-
τισμού (τέως υπουργών, βουλευτών κ.λπ.). Αν 
η συμμετοχή τους στον σχεδιασμό και στην υ-
λοποίηση παράνομων πράξεων τεκμηριωθεί, 
θα φταίει άραγε ο ΣΥΡΙΖΑ;

Σε γενικότερο επίπεδο, θεωρείτε τις εξε-
ταστικές επιτροπές χρήσιμες ή ένα ακόμη 
«μέσο» πολιτικής αντιπαράθεσης;
Θα ήταν ακόμα πιο χρήσιμο εάν υπήρχε δυ-
νατότητα πιο άμεσης ανταπόκρισης της Δικαι-
οσύνης στα εκάστοτε ευρήματα. Σε κάθε περί-
πτωση, είναι πολύ σημαντικό το έργο που πα-
ράγεται. Φωτίζεται σε βάθος η ερευνώμενη 
περίπτωση ενώπιον του ελληνικού λαού και 
περιβάλλονται με κύρος τα συμπεράσματα. Η 
κοινοβουλευτική διαδικασία είναι, νομίζω, α-
ναντικατάστατη.

«Για πρώτη φορά σχηματίζονται 
στέρεες προϋποθέσεις να σταματήσουν  

τα διαδοχικά προγράμματα»

Όλες οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν τη 
ΝΔ να έχει μεγάλη διαφορά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θε-
ωρείτε ότι η διαφορά αυτή μπορεί να καλυφθεί;
Αν ρωτούσατε κάποιον από μας που στηρίζουμε την 
κυβέρνηση το εξής απλό: «πού στηρίζετε την αισι-
οδοξία σας ότι μπορεί να γεφυρωθεί το δημοσκο-
πικό χάσμα που υπάρχει σήμερα;», οι απαντήσεις 
θα σας εξέπλητταν, είμαι σίγουρος. Θα αποκάλυ-
πταν την οπτική μας, που, αφενός, στηρίζεται στην 
πεποίθηση ότι ο πολιτικός πραγματισμός που στα-
θερά επιδεικνύει η παράταξή μας ως κυβερνητική 
δύναμη και που αποσκοπεί στην αποτίναξη της ε-
πιτροπείας που εδώ και επτά χρόνια μάς έχει επι-
βληθεί αποδίδει και αφετέρου στη βαθιά εμπιστο-
σύνη που έχουμε στον ελληνικό λαό, στην εμπει-
ρία, στη μνήμη και στην πολιτική ωριμότητά του.

Είστε ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτρο-
πής της Βουλής για την Υγεία. Μπορείτε να 
μας πείτε συνοπτικά ποια είναι η εικόνα που 
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οικονοµία

Το Κατάρ, µέσω διαφόρων 
επενδυτικών, εταιρικών και άλλων 
σχηµάτων, µε δορυφόρο τη βασιλική 
οικογένεια Αλ Θάνι, έχει τοποθετηθεί 
στην Ελλάδα σε ακίνητα, τράπεζες, 
ξενοδοχεία, ενέργεια και σε κάποιες 
εισηγµένες.

Άνω των 335 δισ. δολαρίων είναι η αξία των επεν-
δύσεων που έχει πραγµατοποιήσει το µικρό 
κρατίδιο του Κατάρ τα τελευταία χρόνια σε πα-
γκόσµιους κολοσσούς και όχι µόνο. Από το ε-
πενδυτικό του στόχαστρο δεν θα µπορούσε να 

λείπει η Ελλάδα, µε τον εµίρη Αλ Θάνι να κάνει σε τακτά χρο-
νικά διαστήµατα ντόρο, χωρίς πάντα να υλοποιούνται οι κυο-
φορούµενες και πολυσυζητηµένες επενδύσεις του.

Ωστόσο, σήµερα κοινός τόπος για τη Ζάκυνθο, την Κέρ-
κυρα, τα 82 στρέµµατα της Αρχιεπισκοπής Αθηνών στη Βου-
λιαγµένη, το Ελληνικό, τα χρυσωρυχεία της Χαλκιδικής και 
τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι το Κατάρ.

Οι επενδύσεις του κρατιδίου στο διεθνές στερέωµα 
είναι πολλές και σηµαντικές, καθώς το αποκλεισµένο Κατάρ 
έχει φτιάξει έναν επενδυτικό, κρατικό, βραχίονα, το Qatar 
Holdings, που κάνει επενδύσεις σε µεγάλες επιχειρήσεις σε 
όλο τον κόσµο.

Από το 2009 η εταιρεία Qatar Holdings, ο επενδυτικός 
βραχίονας της Qatar Investment Authority, λαµβάνει από το 
κράτος 30-40 δισ. δολάρια τον χρόνο, διαθέτοντας έτσι τροµα-
κτική οικονοµική ισχύ και βέβαια ρευστότητα.

Μερικές από τις µεγαλύτερες οικονοµικές συµφωνίες των 
τελευταίων χρόνων φέρουν τη σφραγίδα του Κατάρ, όπως, µε-
ταξύ άλλων, το 6% της Barclays, το 8% της Credit Suisse, η ε-
ξαγορά της µεταλλευτικής εταιρείας Xstrata, η εξαγορά µε-
ριδίων στη Siemens και στις αυτοκινητοβιοµηχανίες Porsche 
και Volkswagen.

Το Κατάρ έχει βάλει λεφτά στο Empire State Realty Trust, 
το οποίο κατέχει και διαχειρίζεται το Empire State Building 
στη Νέα Υόρκη, ενώ η βασιλική οικογένεια της χώρας έχει 
µεγάλη συµµετοχή στο εµπορικό κέντρο Harrods. Επίσης, το 
Κατάρ συµµετέχει στο δίκτυο φυσικού αερίου του Ηνωµένου 
Βασιλείου, διαθέτει µεγάλο µερίδιο στην κατασκευαστική 
Hochtief, µερίδιο στην Deutsche Bank, το 22% της δεύτερης 
µεγαλύτερης βρετανικής αλυσίδας σούπερ µάρκετ Sainsbury, 
µερίδιο στο αεροδρόµιο Heathrow, αλλά και στην British 
Airways. Ανάλογες επενδύσεις έχει στη Γαλλία, σε µεγάλες ε-
πιχειρήσεις, από την Total µέχρι τη France Telecom. Επίσης, 
στον αθλητισµό η οικογένεια Αλ Θάνι είναι ιδιοκτήτρια της 
Παρί Σεν Ζερµέν, ενώ η αεροπορική εταιρεία της χώρας είναι 

ο Νο1 χορηγός της Μπαρτσελόνα. Και βέβαια η χώρα φιλο-
ξένησε τα τελευταία χρόνια πολλές σηµαντικές αθλητικές δι-
οργανώσεις και το αποκορύφωµα αναµένεται µε τη φιλοξε-
νία του Παγκόσµιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου το 2022.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το Κατάρ διαθέτει 
χρήµα, και µάλιστα πολύ, και µε αυτό βασιλεύει.

∆ιαθέτει πετρέλαιο, φυσικό αέριο, και το εµιράτο του 
Περσικού Κόλπου µπορεί να είναι µικρό σε έκταση, αλλά το 
κατά κεφαλήν εισόδηµα είναι το υψηλότερο στον κόσµο: το 
2016 ανερχόταν σε 129.700 δολάρια, δηλαδή 20.000 δολά-
ρια περισσότερα από τη δεύτερη στη σειρά χώρα (το Λου-
ξεµβούργο). Το Κατάρ έχει έκταση 11.000 τ.χλµ., αλλά οι 
300.000 πολίτες του ανήκουν στην πλούσια ελίτ του κόσµου. 
Παράλληλα, είναι ο µεγαλύτερος εξαγωγέας φυσικού αερίου 
στον κόσµο (και τρίτη χώρα σε αποθέµατα) και έχει µηνιαίως 
πλεόνασµα –2,7 δισ. δολάρια µόνο τον περασµένο Απρίλιο–, 
το οποίο τοποθετεί σε επενδύσεις.

Η παρουσία στην Ελλάδα
Οι επενδύσεις του εµιράτου και της βασιλικής οικογένειας 
στην Ελλάδα έχουν λάβει τα τελευταία χρόνια σχεδόν θρυ-
λικές διαστάσεις, ενώ Έλληνες επιχειρηµατίες έχουν σηµα-
ντική έκθεση στο συγκεκριµένο κρατίδιο του Περσικού.

Ειδικότερα, το Κατάρ, µέσω διαφόρων επενδυτικών, εται-
ρικών και άλλων σχηµάτων, µε δορυφόρο τη βασιλική οικο-
γένεια Αλ Θάνι, έχει τοποθετηθεί στην Ελλάδα σε ακίνητα, 
τράπεζες, ξενοδοχεία, ενέργεια και σε κάποιες εισηγµένες.

Επίσης, ελληνικές ναυτιλιακές έχουν συµφέροντα στις ε-
ξαγωγές υγροποιηµένου φυσικού αερίου από το εµιράτο.

Το Κατάρ έχει συστήσει, µεταξύ άλλων, µία ναυτιλιακή 
κοινοπραξία µε την ελληνικών συµφερόντων Maran Gas 
(Αγγελικούσης),τη Maran Nakilat, η οποία έχει στόλο 13 δε-
ξαµενόπλοιων µεταφοράς υγροποιηµένου φυσικού αερίου 
(LNG), η συνολική αξία του οποίου υπολογίζεται από τη 
VesselsValue στα επίπεδα των 2 δισ. δολαρίων.

Την ίδια στιγµή, στην πρωτεύουσα του Κατάρ εκτελεί 
µεγάλο έργο, προϋπολογισµού 3,2 δισ. ευρώ, του µετρό της 
Ντόχα, η κοινοπραξία ALYSJ, επικεφαλής της οποίας είναι 
η ΑΚΤΩΡ.

Στη Ζάκυνθο και στην Οξυά, στις Εχινάδες, µπορεί οι 

επενδύσεις να έχουν νοµικά προβλήµατα, ωστόσο στο άλλο 
νησί του Ιονίου, την Κέρκυρα, η παρουσία των Καταριανών 
είναι έντονη, ενώ το εµιράτο είναι εδώ και χρόνια µεταξύ των 
µετόχων της Alpha Bank και συµµετείχε στις τελευταίες ανα-
κεφαλαιοποιήσεις και άλλων ελληνικών τραπεζών.

Μια άλλη σηµαντική επένδυση του εµιράτου στην Ελ-
λάδα, της τάξης των 58 εκατ. δολαρίων, είναι αυτή της Qatar 
Petroleum International στο µετοχικό κεφάλαιο της µονάδας 
ηλεκτροπαραγωγής ΗΡΩΝ ΙΙ µε ποσοστό 25%, όπου συνυ-
πάρχει πλέον µε τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και την GDF Suez.

Πριν από περίπου ένα έτος έγινε γνωστή η επένδυση του 
σεΐχη Χαλίντ µπιν Γιασίµ αλ Θάνι και στην MLS Πληροφο-
ρική, στην οποία απέκτησε το 5,1%.

Στις επενδύσεις που δεν προχώρησαν είναι αυτή του Ελ-
ληνικού, καθώς αποσύρθηκε στη διαδικασία το αρχικό ενδια-
φέρον, ενώ και τα 82 στρέµµατα της Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
στη Βουλιαγµένη µπορεί να τράβηξαν το βλέµµα της καταρια-
νής βασιλικής οικογένειας, αλλά µέχρι στιγµής δεν έχει επέλ-
θει συµφωνία.

  ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ

Ο ∆ΑΒΙ∆ ΤΩΝ 335 ∆ΙΣ. ∆ΟΛΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΜΥΘΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
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κόσµος

Η ασφυκτική πίεση που ασκούν η Σαουδική Αραβία 
και οι σύµµαχοί της στο Κατάρ µε την έγκριση, αν 
όχι µε την υποκίνηση, της κυβέρνησης Τραµπ θα 
επηρεάσει άµεσα τις ισορροπίες ανάµεσα στην 
Τεχεράνη και το Ριάντ. Αν το Κατάρ υποταγεί µε 

τον έναν ή τον άλλον τρόπο στη Σαουδική Αραβία, σύντοµα θα έ-
χουµε εξελίξεις και στο σουλτανάτο του Οµάν, που κρατά, όπως και 
το Κατάρ, πολιτική ίσων αποστάσεων ανάµεσα  στο Ριάντ και στην 
Τεχεράνη, αλλά και στην Υεµένη, όπου οι δύο ανταγωνίστριες πε-
ριφερειακές δυνάµεις διεξάγουν πόλεµο δι’ αντιπροσώπων.

Η εµβέλεια της Τουρκίας
Οι παρενέργειες όµως της καραντίνας του Κατάρ από το Ριάντ και 
τους συµµάχους του δεν σταµατούν στα παραπάνω, καθώς στις εξε-
λίξεις των επόµενων εβδοµάδων διακυβεύεται ό,τι έχει αποµείνει 
από την περιφερειακή εµβέλεια και αξιοπιστία της Τουρκίας.

Το Κατάρ, ο στενότερος σύµµαχος της Άγκυρας στη Μέση 
Ανατολή, από την Αίγυπτο και τη Γάζα, όπου µαζί στήριξαν τη 
Μουσουλµανική Αδελφότητα και τη Χαµάς, µέχρι τη Συρία 
και το Ιράκ, όπου στήριζαν τις πιο ακραίες φονταµενταλιστικές 
σουνιτικές οργανώσεις, έχει συµφωνία στρατιωτικής συνεργα-
σίας µε την Τουρκία.

Σε µια πρώην βρετανική στρατιωτική βάση κοντά στην Ντόχα 
βρίσκεται κλιµάκιο περίπου 100 Τούρκων στρατιωτικών και οι ε-
γκαταστάσεις µπορούν ανά πάσα στιγµή να φιλοξενήσουν 5.000 
έως 6.000 Τούρκους στρατιώτες συν πλήρη χερσαία µηχανοκί-
νητη, εναέρια και ναυτική κάλυψη.

Μέχρι στιγµής η Άγκυρα δεν έχει αφήσει ούτε καν ως υπονοού-
µενο την απειλή εµπλοκής της στο Κατάρ, προφανώς και για να µην 
έρθει σε ένα ακόµη, πλην του κουρδικού, µέτωπο σε ευθεία αντι-
παράθεση µε την πολιτική των ΗΠΑ στην περιοχή. Έτσι, έχει πε-
ριοριστεί στην αποστολή τροφίµων και στη µετάβαση την Τετάρτη 
14 Ιουνίου του υπουργού Εξωτερικών Τσαβούσογλου στην Ντόχα.

Το Κατάρ είναι η µόνη περίπτωση εδώ και σχεδόν τρεις δεκαε-
τίες όπου υπάρχει πλαίσιο στρατιωτικής συνεργασίας της Τουρκίας 
µε χώρα της ευρύτερης περιοχής και όπου η τουρκική εµπλοκή κρί-
νεται από την τοπική κυβέρνηση αναγκαία και βαρύνουσα.

Αν η Άγκυρα δεν στηρίξει διπλωµατικά, που είναι και το πι-
θανότερο, ή, ακόµη περισσότερο, µε ενίσχυση της επιτόπου 
στρατιωτικής της παρουσίας τον εµίρη του Κατάρ, έχει υπογρά-
ψει και επισήµως το τέλος των φιλοδοξιών της να ασκήσει πε-
ριφερειακό ρόλο, καθώς, σε αντίθεση µε το Ιράν και τη Σαου-
δική Αραβία, που στηρίζουν τους συµµάχους τους στην ευρύ-
τερη Μέση Ανατολή και στην Αραβική Χερσόνησο, ο Ερντογάν 
θα προβάλει αδύναµος, µε τη σκληρή ρητορική του να αφορά 

Ο ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ ΚΙ Ο ΕΜΙΡΗΣ…
 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

µόνο εσωτερικές επικοινωνιακές ανάγκες.

Προειδοποίηση
Στην Άγκυρα, όπου ακόµη δεν έχουν συνέλθει από την απόφαση 
της κυβέρνησης Τραµπ να δώσει βαρέα όπλα στους Κούρδους της 
Συρίας αλλά και να στηρίξει την απόφαση των Κούρδων του Βο-
ρείου Ιράκ να διεξαγάγουν τον προσεχή Οκτώβριο δηµοψήφισµα 
για την ανεξαρτησία της αυτόνοµης οντότητας που έχουν συγκρο-
τήσει µετά την άνοιξη του 1991 και την Καταιγίδα της Ερήµου, γνω-
ρίζουν πολύ καλά ότι η καραντίνα, διπλωµατική και συγκοινωνι-
ακή, στο Κατάρ θα µπορούσε να διαβαστεί και σαν προειδοποίηση 
προς τον Ερντογάν να σταµατήσει να παρενοχλεί την πολιτική των 
ΗΠΑ στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Στην Τουρκία, άλλωστε, πριν από δεκαπέντε και πλέον χρό-
νια είχε κυκλοφορήσει το πολιτικό θρίλερ µε τίτλο «Metal Storm», 
που δεν ήταν τίποτε άλλο παρά µια τουρκική παραλλαγή της επέµ-
βασης του ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία την άνοιξη του 1999, µε τους 
Κούρδους στη θέση των Κοσοβάρων Αλβανών.

∆ιπλωµατική οµηρία
Οι προσπάθειες του Ερντογάν µε τη στρατιωτική παρουσία της 
Τουρκίας στη Συρία και στο Ιράκ να παρεµποδίσει την αναβάθµιση 
του ρόλου των Κούρδων από τις ΗΠΑ απέτυχαν οικτρά, καθώς 
προσέκρουσαν στην απόλυτη απόρριψη όχι µόνο της Ουάσινγκτον 
αλλά και της Μόσχας.

Επιπλέον, αδιαπραγµάτευτα απορριπτική υπήρξε η θέση τόσο 
της ∆αµασκού όσο και της Βαγδάτης, που χαρακτήρισαν την τουρ-
κική στρατιωτική παρουσία ως παράνοµη και ως εισβολή σε έδα-
φος ξένων χωρών.

Υπάρχουν δύο µέτωπα, οι εξελίξεις στα οποία επηρεάζονται 
από τις ΗΠΑ, που κρατούν σε µια ιδιότυπη διπλωµατική οµηρία 
τον Ερντογάν:
• Είναι οι δύο Τούρκοι που κρατούνται στη Νέα Υόρκη µε την κατη-
γορία λαθρεµπορίου για παράκαµψη των κυρώσεων των ΗΠΑ στο 
Ιράν, µια υπόθεση που, αν ερευνηθεί σε βάθος, αγγίζει στενούς συ-
νεργάτες αλλά και την ίδια την οικογένεια του Ερντογάν. Στο παρα-
πάνω προστέθηκαν την Πέµπτη 15 Ιουνίου οι συλλήψεις δύο Τούρ-
κων για την εµπλοκή τους στους ξυλοδαρµούς αντιφρονούντων δια-
δηλωτών µπροστά στην τουρκική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον στη 
διάρκεια της εκεί επίσκεψης του Τούρκου Προέδρου.
• Το κυριότερο όµως χαρτί στα χέρια των ΗΠΑ είναι ότι, σε αντί-
θεση µε τον χειµώνα 2015-2016, που µαίνονταν οι συγκρούσεις στη 
ΝΑ Τουρκία, όχι πλέον σε ορεινές δύσβατες περιοχές αλλά και σε 
µεγάλες πόλεις, µεταξύ Κούρδων ανταρτών του ΡΚΚ και των τουρ-
κικών δυνάµεων, τώρα επικρατεί σχετική ηρεµία, προφανώς κατό-
πιν πιέσεων της Ουάσινγκτον στις κουρδικές οργανώσεις της Συ-
ρίας PYD και YPG, που είναι αδελφές οργανώσεις του ΡΚΚ.

Έµµεσα αλλά σαφώς διατυπωµένο, το µήνυµα της Ουάσινγκτον 
προς την Άγκυρα είναι «τέρµα στα παιχνίδια και στους ελιγµούς 
εκτός συνόρων οπουδήποτε στη Μέση Ανατολή, αν θέλετε εσωτε-
ρική σταθεροποίηση».
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ρεπορτάζ

Ε
ν µέσω αντιδράσεων ολοκληρώθηκε την Πα-
ρασκευή η δηµόσια διαβούλευση για το νέο 
σχέδιο νόµου που αφορά τα πανεπιστήµια, 
τα µεταπτυχιακά και τα διδακτορικά. Η δια-
βούλευση, που άρχισε στις 2 Ιουνίου, ήταν 
προγραµµατισµένη να ολοκληρωθεί στις 14 

Ιουνίου, ωστόσο από το υπουργείο Παιδείας δόθηκε παρά-
ταση δύο ηµερών.

Το σκεπτικό του νέου νοµοσχεδίου
Σύµφωνα µε το υπουργείο Παιδείας, επιδίωξη, µεταξύ άλλων, 
είναι η αντιµετώπιση των υφιστάµενων προβληµάτων της ανώ-
τατης εκπαίδευσης, στοχεύοντας κυρίως σε έναν δηµοκρατικό, 
αποτελεσµατικό, σύγχρονο και ανοιχτό προς την κοινωνία 
τρόπο διοίκησης των ΑΕΙ, στη ρύθµιση λειτουργικών ζητηµά-
των, στην ενίσχυση της αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ και στην απο-
δοτικότερη σύνδεση εκπαίδευσης και έρευνας. Παράλληλα, το 
νοµοσχέδιο στοχεύει στον εξορθολογισµό της λειτουργίας των 
προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) και των διδα-
κτορικών σπουδών, στη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης 
σε αυτά και στην ενίσχυση της κριτικής αποτίµησης των προ-
γραµµάτων σπουδών, µε επιδίωξη τη διαρκή αναβάθµισή τους.

«Τα παραπάνω», σύµφωνα µε το υπουργείο, «συνοψίζο-
νται σε τρεις βασικούς άξονες. Στις καινοτόµες διαδικασίες 
που στοχεύουν στην ακαδηµαϊκή αναβάθµιση και την ανά-
δειξη του στρατηγικού ρόλου των ΑΕΙ, στις ρυθµίσεις για την 
ενίσχυση της αντιπροσωπευτικότητας των οργάνων διοίκησης 
και την εµπέδωση της δηµοκρατίας και του πλουραλισµού στα 
ΑΕΙ και στα µέτρα που προάγουν τη διοικητική ευελιξία και 
την αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων 
των ΑΕΙ».

Τι αλλάζει στην ανώτατη εκπαίδευση
Το νοµοσχέδιο, µεταξύ άλλων, επαναφέρει την προστασία του 
πανεπιστηµιακού ασύλου, το οποίο θα διαχειρίζεται ως προς 
την άρση του ή µη το νέο πρυτανικό συµβούλιο, στο οποίο θα 
συµµετέχει και ένας φοιτητής. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών 
επανέρχονται στα όργανα διοίκησης των ΑΕΙ, ενώ καταργού-
νται τα Συµβούλια Ιδρύµατος, τα οποία στελεχώνονταν από 
Έλληνες πανεπιστηµιακούς του εξωτερικού. Τη θέση τους θα 
πάρουν συµβούλια µε συµµετοχή εκπροσώπων υπουργείων 
και της περιφέρειας.

Επίσης, στα µεταπτυχιακά «απαλλάσσονται των τελών φοί-
τησης οι φοιτητές των οποίων το ατοµικό, εφόσον διαθέτουν 
ίδιο εισόδηµα, και το οικογενειακό διαθέσιµο ισοδύναµο ει-
σόδηµα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς το 70% του εθνικού διά-
µεσου διαθέσιµου ισοδύναµου εισοδήµατος, σύµφωνα µε τα 
πλέον πρόσφατα κάθε φορά δηµοσιευµένα στοιχεία της Ελλη-

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

νικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)».
Παράλληλα, µε προεδρικό διάταγµα µετά από πρόταση 

των υπουργών Παιδείας και Οικονοµικών, ένα πανεπιστήµιο 
θα συγχωνεύεται όταν «η λειτουργία µεµονωµένων ΑΕΙ δεν θα 
δικαιολογείται επιστηµονικά και, αντιθέτως, θα δυσχεραίνει 
την έρευνα και τη διδασκαλία στα αντίστοιχα γνωστικά πεδία».

Αντιδράσεις από την πανεπιστηµιακή 
κοινότητα
Σε έκτακτη σύνοδο που πραγµατοποίησαν οι πρυτάνεις των 
ΑΕΙ έκαναν λόγο για καταστρατήγηση του αυτοδιοίκητου των 
πανεπιστηµίων. «Η οριζόντια προσέγγιση θα λειτουργήσει αρ-
νητικά στη διαµόρφωση και υλοποίηση της κατάλληλης στρα-
τηγικής ανάπτυξης του κάθε πανεπιστηµίου χωριστά» ανέφε-
ραν σε ανακοίνωσή τους. 

Η Σύγκλητος του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών 
ζήτησε την απόσυρση του νοµοσχεδίου, τονίζοντας ότι «η επι-
χειρούµενη ρύθµιση του ακαδηµαϊκού ασύλου, µε σκοπό την 
επίλυση του προβλήµατος της συχνής καταπάτησής του και 
της εκδήλωσης φαινοµένων βίας και παραβατικότητας στους 
χώρους των πανεπιστηµίων, φαίνεται ατελέσφορη, καθώς προ-
σπαθεί µε νοµοθετικές παλινορθώσεις να αντιµετωπίσει σύγ-
χρονα προβλήµατα. Απαιτούνται σοβαρές παρεµβάσεις για να 
αποτραπεί ο εκφυλισµός της έννοιας του ακαδηµαϊκού ασύλου 
σε άσυλο ανοµίας».

«Το δηµοσιοποιηθέν προς διαβούλευση σχέδιο νόµου δεν 
αντιµετωπίζει τα µεγάλα ζητήµατα για το παρόν της ανώτατης 
εκπαίδευσης, αναιρεί το όραµα, την ελπίδα και την ακαδηµα-
ϊκή αναπτυξιακή προοπτική των πανεπιστηµίων και για τον 
λόγο αυτόν θεωρούµε ότι δεν µπορεί να αποτελέσει βάση συ-
ζήτησης» ανέφερε η Σύγκλητος του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.

«∆υστυχώς, µε πολύ µεγάλη ανησυχία 
παρατηρούµε σήµερα ότι σε πολλά 
τριτοβάθµια ιδρύµατα επανέρχεται ένα 
καθεστώς βίας και ανοµίας, που, τελικά, 
είναι εις βάρος των ιδρυµάτων». 
Κυριάκος Μητσοτάκης

«Το νοµοσχέδιο για την ανώτατη εκπαίδευση συνιστά 
βήµα οπισθοδρόµησης», σύµφωνα µε τον Σύλλογο του ∆ιδα-
κτικού Προσωπικού της Νοµικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
Στη σχετική ανακοίνωση τονίζεται ότι «αν το σχέδιο νόµου για 
τα ΑΕΙ ψηφιστεί, θα συνιστά ένα βήµα σαφούς οπισθοδρόµη-
σης και θα συντελέσει στην περαιτέρω υποβάθµιση των ΑΕΙ 
της πατρίδας µας. Συντασσόµαστε, λοιπόν, µε το σύνολο της 
ακαδηµαϊκής κοινότητας και ζητούµε την άµεση απόσυρσή 
του».

Κ. Μητσοτάκης: «Μεγάλο πισωγύρισµα 
για την παιδεία το νοµοσχέδιο»
Για µεγάλο πισωγύρισµα έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 
αναφερόµενος στο νοµοσχέδιο που προωθεί το υπουργείο 
Παιδείας. Ο πρόεδρος της Ν∆ συναντήθηκε µε τη σύνοδο των 
προέδρων των ΤΕΙ, προκειµένου να ακούσει τις απόψεις τους.

«Θεωρούµε ότι το νοµοσχέδιο αυτό είναι ένα µεγάλο πι-
σωγύρισµα, σε εποχές που έπρεπε να αφήσουµε πίσω µας» 
ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. «Είναι σηµαντικά θέµατα που α-
φορούν την παρέµβαση στο αυτοδιοίκητο των ιδρυµάτων, τον 
τρόπο εκλογής των διοικήσεων, την αντιµετώπιση του ασύλου. 
Ένα ζήτηµα για το οποίο έχουµε δώσει πολύ µεγάλο αγώνα. 
∆υστυχώς, µε πολύ µεγάλη ανησυχία παρατηρούµε σήµερα 
ότι σε πολλά τριτοβάθµια ιδρύµατα επανέρχεται ένα καθεστώς 
βίας και ανοµίας, που, τελικά, είναι εις βάρος των ιδρυµάτων».

Σηµειώνεται ότι την περασµένη εβδοµάδα υπήρξε έντονη 
διαµάχη µεταξύ του κ. Μητσοτάκη και του υπουργού Παι-
δείας Κώστα Γαβρόγλου, όταν ο πρόεδρος της Ν∆ τόνισε ότι 
δεν θα επιτρέψει στον ΣΥΡΙΖΑ να παγιδεύσει τα πανεπιστή-
µια σε αδιέξοδο.

«Η παιδεία αποτελεί εθνικό κεφάλαιο. Είναι χώρος που 
προσφέρεται για σύνθεση και συναινέσεις» είπε, καταγγέλλο-
ντας ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ επιδιώκει τη διαίρεση 
και ότι «δεν βλέπει ούτε τι γίνεται γύρω µας –πώς προχω-
ρούν τα πανεπιστήµια στις ευρωπαϊκές χώρες– ούτε τι έχουµε 
µπροστά µας, δηλαδή ποιες είναι οι απαιτήσεις του µέλλοντος, 
ώστε η χώρα να είναι ανταγωνιστική».

«Λυπάµαι που ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να δώσει έναν 
λάθος αγώνα σε ένα λάθος γήπεδο. Πρέπει επιτέλους να κα-
ταλάβει ότι η παιδεία δεν είναι εµπόρευµα αλλά κοινωνικό 
αγαθό» απάντησε ο κ. Γαβρόγλου.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι οι δηλώσεις του «αποκαλύπτουν 
την ευθεία ιδεολογική ταύτισή του» και τις συνέκρινε µε τις α-
ντίστοιχες που κάνουν οι θεσµοί.

Για συµπόρευση του κ. Μητσοτάκη µε τους θεσµούς έκανε 
λόγο και ο ΣΥΡΙΖΑ µε ανακοίνωσή του, υποστηρίζοντας ότι ο 
πρόεδρος της Ν∆ έχει επιλέξει «τον ρόλο του γραφείου Τύπου 
του ∆ΝΤ».
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συνέντευξη

Τ
ις ενστάσεις της ΝΔ για το νομοσχέδιο 
του υπουργείου Παιδείας για την ανώ-
τατη εκπαίδευση αναλύει η βουλευ-
τής Επικρατείας και τομεάρχης Παι-
δείας της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
Νίκη Κεραμέως.

Η ΝΔ αντέδρασε πολύ έντονα στο υπό διαβού-
λευση νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για 
την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Γιατί;
Επειδή πρόκειται περί ενός νομοσχεδίου που μας 
γυρνάει δεκαετίες πίσω, που χαρακτηρίζεται από 
συγκεντρωτισμό και εσωστρέφεια. Η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, δέσμια των ιδεοληπτικών της αγκυ-
λώσεων, συνεχίζει το καταστροφικό έργο της στον 
τομέα της παιδείας με ένα νομοθέτημα που επιφέ-
ρει καίρια πλήγματα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ποια είναι τα κύρια σημεία διαφωνίας σας στο 
συγκεκριμένο νομοσχέδιο;
Ενδεικτικά, επαναφέρει μια παρωχημένη και ε-
πικίνδυνη αντίληψη για το ακαδημαϊκό άσυλο, ει-
σάγει ένα ασφυκτικό, υπέρμετρα περιοριστικό και 
γραφειοκρατικό πλαίσιο για τα μεταπτυχιακά προ-
γράμματα, καταδικάζοντάς τα σε παρακμή, αν όχι 
σε αφανισμό, καταργεί θεσμούς λογοδοσίας και δι-
αφάνειας, αποδιοργανώνει τη λειτουργία της Πρυ-
τανείας, με απώτερο στόχο τον κομματικό έλεγχο 
των ιδρυμάτων, αποψιλώνει από αρμοδιότητες την 
Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας 
στην Ανώτατη Εκπαίδευση, θεσμοθετεί τα Ακαδη-
μαϊκά Συμβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έ-
ρευνας σε κάθε διοικητική περιφέρεια, θίγοντας 
το αυτοδιοίκητο των ιδρυμάτων και εκθέτοντάς τα 
σε πολιτικές-κομματικές σκοπιμότητες.

Ο υπουργός Παιδείας απάντησε ότι η εν λόγω 
νομική πρωτοβουλία έχει ως στόχο την ενί-
σχυση της αυτοτέλειας των ανώτατων εκπαι-
δευτικών ιδρυμάτων. Το σχόλιό σας;
Στο πλαίσιο της ευρύτερης διαστρέβλωσης της πραγ-
ματικότητας, η κυβέρνηση εξακολουθεί να πετά επι-
κοινωνιακά πυροτεχνήματα. Το εν λόγω νομοσχέδιο 
σαφώς καταστρατηγεί τη συνταγματικά κατοχυρω-
μένη αρχή του αυτοδιοίκητου των πανεπιστημια-
κών ιδρυμάτων, επιβάλλοντας ένα κρατοκεντρικό 
μοντέλο με υπερσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων στο 
πρόσωπο του εκάστοτε υπουργού, γεγονός που 
στηλίτευσε σύσσωμη και η ακαδημαϊκή κοινότητα.

Ποιες είναι οι προτάσεις της ΝΔ για την τριτο-
βάθμια εκπαίδευση;
Οραματιζόμαστε αυτόνομα και εξωστρεφή ιδρύ-
ματα, με αποτελεσματικές δομές και διαδικασίες, 
με εγγυήσεις διαφάνειας και λογοδοσίας, που θα 
συναγωνίζονται επάξια τα καλύτερα διεθνώς. Ορα-
ματιζόμαστε την Ελλάδα περιφερειακό κέντρο ανώ-
τατης εκπαίδευσης. Μεταξύ άλλων, προτείνουμε:
• Σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με 
την παραγωγική διαδικασία, π.χ. συνεργασία με-
ταξύ πανεπιστημίων και νεοφυών επιχειρήσεων.
• Αξιοποίηση και διεύρυνση των χρηματοδοτικών 
εργαλείων για την επίλυση χρόνιων ζητημάτων, 
π.χ. μέσω ΣΔΙΤ.
• Ενίσχυση της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαί-
δευσης και κατάρτισης.
• Ενίσχυση της εξωστρέφειας των πανεπιστημίων 
και των συνεργασιών με ιδρύματα του εξωτερικού, 
π.χ. ίδρυση ξενόγλωσσων προγραμμάτων.
• Διαρκή τακτική αξιολόγηση των προγραμμάτων 

Το εν λόγω νομοσχέδιο 
σαφώς καταστρατηγεί τη 
συνταγματικά κατοχυρωμένη 
αρχή του αυτοδιοίκητου των 
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, 
επιβάλλοντας ένα κρατοκεντρικό 
μοντέλο με υπερσυγκέντρωση 
αρμοδιοτήτων στο πρόσωπο του 
εκάστοτε υπουργού.

 ΣΤΗΝ ΑΦΡΟΔΊΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΎ

Νίκη Κεραμέως, βουλευτής Επικρατείας, τομεάρχης Παιδείας της ΝΔ

σπουδών, των διδασκόντων και των ιδρυμάτων, 
καθώς και πιστοποίηση από μια ισχυρή ανεξάρ-
τητη αρχή.
• Ουσιαστική ενίσχυση της αυτονομίας και αυτοδι-
οίκησης των ιδρυμάτων.
• Και, βεβαίως, δυνατότητα σύστασης μη κρατι-
κών πανεπιστημίων, υπό αυστηρές προϋποθέσεις 
και κριτήρια.

Πρόσφατα ο πρωθυπουργός εξήγγειλε την κα-
τάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων και την 
αντικατάστασή τους με εισαγωγή στα ανώτατα ι-
δρύματα μέσω εθνικού απολυτηρίου. Πώς κρί-
νετε την πρόταση αυτή;
Πρόκειται για άλλο ένα αμιγώς ψηφοθηρικό τέχνα-
σμα. Aν μη τι άλλο, θα αναμέναμε ότι μια τέτοιας εμ-
βέλειας ριζική τροποποίηση θα βασιζόταν πάνω σε 
συγκεκριμένη εναλλακτική πρόταση. Δυστυχώς, ε-
πιβεβαιώθηκε ότι η κυβέρνηση δεν είναι σε θέση 
να παρουσιάσει απολύτως καμία πρόταση. Έρχομαι 
τώρα στο θέμα των Πανελλαδικών αυτό καθαυτό. 
Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι οι πανελλαδικές εξε-
τάσεις χαρακτηρίζονται από κάποια τρωτά σημεία, 
όπως, για παράδειγμα, η έμφαση στην αποστήθιση 
σε βάρος της κριτικής γνώσης και η αποτύπωση της 
στιγμής, υπάρχουν όμως και πλεονεκτήματα. Είναι 
ένα από τα λίγα πλήρως αδιάβλητα συστήματα της 

μαθητική πορεία του και όχι μόνο η επίδοση στις 
Πανελλαδικές, αφετέρου να δοθεί εκ νέου στο λύ-
κειο ο παιδαγωγικός, αυτόνομος χαρακτήρας του 
και να ενισχυθεί ο εκπαιδευτικός του ρόλος. Σε κάθε 
περίπτωση, χρειάζονται συνετές λύσεις και προ-
σεκτικά, σταδιακά βήματα, δεδομένου μάλιστα ότι 
κάθε αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήματος επη-
ρεάζει χιλιάδες οικογένειες.

Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα σημαντικότερα 
προβλήματα στον χώρο της ελληνικής εκπαί-
δευσης και ποιες είναι οι προτάσεις της ΝΔ για 
την επίλυσή τους;
Μεταξύ των υφιστάμενων προβλημάτων καταγρά-
φονται η ελλιπής χρηματοδότηση, η υποστελέχωση, 
η έλλειψη αξιολόγησης εκπαιδευτικών και σχολι-
κών μονάδων, η υποβάθμιση της τεχνικής και ε-
παγγελματικής εκπαίδευσης, η περιορισμένη αυτο-
νομία των σχολικών μονάδων και των ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η ποιότητα του ακαδη-
μαϊκού περιβάλλοντος και των υποδομών, που υ-
ποβαθμίζεται λόγω των φαινομένων βίας, ανομίας 
και καταστροφών, το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας 
των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, που ευνοεί την 
εσωστρέφειά τους. Οι προτάσεις της ΝΔ, που θα 
παρουσιάσουμε σύντομα αναλυτικά, θέτουν σε α-
πόλυτη προτεραιότητα την παροχή υψηλής ποιό-
τητας εκπαιδευτικού προϊόντος, βασισμένου στις 
αρχές της αυτονομίας, της αξιοκρατίας και της α-
ριστείας. Εντός αυτού του αξιακού πλέγματος, θα 
προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις 
και στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Μεταξύ 
άλλων, προκρίνουμε την επέκταση και την προ-
σβασιμότητα όλων στην προσχολική αγωγή, την α-
ποκέντρωση των αποφάσεων που σχετίζονται με 
τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, τον εκσυγ-
χρονισμό της διδακτέας ύλης και των διδακτικών 
μέσων, την αναβάθμιση του λυκείου και την ανα-
μόρφωση του προγράμματος σπουδών, την ενί-
σχυση της αυτονομίας και της εξωστρέφειας των 
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τη διασύν-
δεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, τις 
συνέργειες μεταξύ δημόσου και ιδιωτικού τομέα, 
την ανάπτυξη ξενόγλωσσων τμημάτων τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης.

Όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων 
έχουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο διατυπώ-
σει την άποψη ότι η εκπαίδευση μπορεί να α-
ποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για τη χώρα. Παρά 
ταύτα, ειδικά στον τομέα της χρηματοδότησης, 
διαπιστώνουμε ότι υπήρξαν διαρκείς περικο-
πές. Μπορεί η εκπαίδευση να αναπτυχθεί χωρίς 
επενδύσεις σε υποδομές και προσωπικό;
Οφείλουμε να προσδώσουμε στην εκπαίδευση τη 
βαρύτητα που της αναλογεί, διότι από την παιδεία 
που θα δώσουμε στις επόμενες γενιές εξαρτάται το 
μέλλον αυτής της χώρας. Οι επενδύσεις σε υποδο-
μές και προσωπικό συνιστούν προϋπόθεση ανάπτυ-
ξης της εκπαίδευσης, ωστόσο, εν μέσω σφοδρής 
οικονομικής κρίσης ετών, πρέπει να εστιάσουμε σε 
εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, πέραν του 
περιορισμένου κρατικού προϋπολογισμού. Συμ-
μετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, συνέργειες 
με τον ιδιωτικό τομέα, δημιουργία ξενόγλωσσων 
τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με δίδακτρα 
για ξένους και Έλληνες φοιτητές, είναι μερικές μόνο 
πρωτοβουλίες που μπορούν να αναληφθούν, αρκεί 
να μην τις υπονομεύει η κυβερνητική ιδεοληψία, 
όπως συμβαίνει σήμερα.

«Η κυβέρνηση επαναφέρει μια 
παρωχημένη και επικίνδυνη αντίληψη 

για το ακαδημαϊκό άσυλο»

χώρας, ενώ είναι και σε μεγάλο βαθμό αξιόπιστο, 
καθώς συνήθως οι καλοί μαθητές επιτυγχάνουν 
την εισαγωγή τους στις ανώτατες σχολές. Πρέπει, 
λοιπόν, να διατηρήσουμε τα θετικά σημεία και να 
θεραπεύσουμε τα τρωτά. Ένας τρόπος θα ήταν εν-
δεχομένως να συνυπολογίζεται σε κάποιο ποσοστό 
η επίδοση του μαθητή κατά τα τρία χρόνια φοίτησης 
στο λύκειο, προκειμένου αφενός να αξιολογείται η 
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Έ
κπληξη προκάλεσε 
πριν από λίγες µέρες 
η ανακοίνωση ότι 
η οικογένεια Μπό-
µπολα πούλησε ένα-
ντι 5 εκατ. ευρώ τη 
συµµετοχή της στο 

MEGA στον Ιβάν Σαββίδη. Όµως αυτή δεν 
ήταν η πρώτη φορά που συναντήθηκαν η οι-
κογένεια Μπόµπολα και ο οµογενής επιχει-
ρηµατίας, καθώς η πρώτη συνάντησή τους 
έγινε στα γκισέ της εφορίας.

Ήταν τον σκληρό Απρίλη του 2015, όταν η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε θέσει σε εφαρµογή 
τη ρύθµιση των χρεών, που τότε έγινε γνω-
στή ως «νόµος Βαλαβάνη», αλλά µετά ξεχά-
στηκε, διότι η πνευµατική της µητέρα έφυγε 
από τον ΣΥΡΙΖΑ προς τη ΛΑΕ µετά την υπο-
γραφή του µνηµονίου Τσίπρα.

Στις 22 Απριλίου 2015 συνελήφθη ο πρό-
εδρος της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ Λεωνίδας 
Μπόµπολας, κατηγορούµενος για φοροδια-
φυγή συνολικού ύψους 4,1 εκατ. ευρώ µε βάση 
στοιχεία από την HSBC και τη διασταύρωση 
των στοιχείων που ακολούθησε από τις αρµό-
διες αρχές. Μετά τη σύλληψή του ο κ. Μπό-
µπολας έκανε χρήση του νόµου Βαλαβάνη 
για διαγραφή των προσαυξήσεων και κατέ-
βαλε περίπου 1,8 εκατ. ευρώ, από τα 4,1 που 
χρωστούσε, ξόφλησε και αφέθηκε ελεύθερος.

Εκείνη την περίοδο ο κ. Σαββίδης έκανε 
χρήση του ιδίου νόµου και πλήρωσε τις οφει-
λές του ΠΑΟΚ, συνολικού ύψους 10,5 εκατ. 
ευρώ, και ξόφλησε µε διαγραφή των ύψους 
12 εκατ. ευρώ προσαυξήσεων.

Τότε η κυβέρνηση είχε κατηγορηθεί για 

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΟΜΠΟΛΑ

Η ΠΑΛΙΑ ∆ΙΑΠΛΟΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ 
ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

φωτογραφική ρύθµιση τόσο για τον κ. Μπό-
µπολα όσο και για τον κ. Σαββίδη, αλλά, όπως 
προκύπτει, η ρύθµιση δεν ήταν για κανέναν 
ξεχωριστά.

Η έκδοση στην Κύπρο
Έναν χρόνο µετά τη σύλληψή του στην Ελ-
λάδα και την πληρωµή του προστίµου των 1,8 
εκατ. ευρώ, στις 18 Απριλίου 2016, στο Συµ-
βούλιο Εφετών εκδικάστηκε το αίτηµα των 
κυπριακών αρχών για έκδοση του κ. Λεωνίδα 
Μπόµπολα, προκειµένου να δικαστεί στην 
Κύπρο για επτά κατηγορίες, ανάµεσα στις ο-
ποίες απάτη, κλοπή από δηµόσιους λειτουρ-
γούς, παράβαση του νόµου περί εσόδων, εξα-
σφάλιση χρηµάτων µε ψευδείς παραστάσεις 
και συνωµοσία για καταδολίευση.

Το ένταλµα των κυπριακών αρχών αφο-
ρούσε την υπόθεση του Χώρου Υγειονοµικής 
Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) στην Πάφο, το 
Επαρχιακό ∆ικαστήριο της οποίας είχε σχη-
µατίσει δικογραφία µετά από καταγγελίες ότι 
η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ, συµφερόντων του κ. 
Μπόµπολα, στην οποία είχε ανατεθεί έργο 
στον ΧΥΤΑ Πάφου, υπερχρέωνε –από το 2008 
έως το 2015– τον δήµο για τη διαχείριση των 
σκουπιδιών.

Η συνολική ποινή για τις συγκεκριµένες 
κατηγορίες ήταν 53 χρόνια και ο κ. Μπόµπο-
λας δήλωσε αθώος και πρόθυµος να δικαστεί, 
αλλά στην Ελλάδα. «Θέλω να δικαστώ στην 
Ελλάδα. Πιστεύω ότι θα δικαστώ ψύχραιµα 
και δίκαια εδώ» είπε. Περίπου έναν µήνα αρ-
γότερα το Συµβούλιο έκρινε ότι οι συγκεκρι-
µένες πράξεις δεν έγιναν στην Κύπρο αλλά 
στην Ελλάδα και διαβίβασε τη δικογραφία 

στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, προκειµένου 
να διερευνήσει αν ο κ. Μπόµπολας έχει τελέ-
σει τα αδικήµατα που του αποδίδονταν από 
τις κυπριακές αρχές.

∆ικαστές και διαιτητές
Η πεποίθηση του κ. Μπόµπολα ότι στην Ελ-
λάδα θα δικαζόταν «ψύχραιµα και δίκαια» 
δεν ήταν καινούργια, ούτε εκφράστηκε για 
να κολακέψει τους δικαστές του. Ο κ. Μπό-
µπολας αποδείκνυε την εµπιστοσύνη του στη 
∆ικαιοσύνη κάθε φορά που προσέφευγε σε 
διαιτητική διαδικασία για να λυθούν εκκρε-
µότητες των έργων που είχε αναλάβει. Μάλι-
στα, επί κυβέρνησης Σαµαρά είχε δεχτεί τη 
θέσπιση διαδικασίας διαιτησίας για το έργο 
του µετρό της Θεσσαλονίκης, η οποία δεν 
προβλεπόταν στη σύµβαση.

Μέσω αυτής της διαδικασίας ο ΑΚΤΩΡ 
του Οµίλου Μπόµπολα αγόρασε το έργο από 
την ΑΕΓΕΚ και κατάφερε επί ΣΥΡΙΖΑ να 
κάνει αυτό που εναγωνίως και ανεπιτυχώς 
προσπαθούσε η ΑΕΓΕΚ πριν αναγκαστεί να 
το πουλήσει: αύξησε το τίµηµα του έργου 
κατά περίπου 250 εκατ. ευρώ (25% του αρ-
χικού προϋπολογισµού).

Μάλιστα, στη µεγαλύτερη από τις πολ-
λές διαιτησίες του µετρό της Θεσσαλονίκης 
επιδιαιτητής ήταν η πρόεδρος του Αρείου 
Πάγου κ. Βασιλική Θάνου µε διαιτητές τον 
πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Κα-
ραβοκύρη για το ελληνικό ∆ηµόσιο και τον 
πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ Ντίνο Ρόβλια 
για τον εργολάβο.

Στο έργο της σήραγγας των Τεµπών, όπου 
πάλι επικεφαλής της κοινοπραξίας ήταν ο 
ΑΚΤΩΡ, υπήρξαν και διαιτητικές αποφάσεις, 
αλλά και ο ίδιος ο υπουργός Υποδοµών Χρή-
στος Σπίρτζης αποφάσισε να διαθέσει πολλά 
εκατοµµύρια στους εργολάβους για να την 
παραδώσουν µέχρι τον Μάρτιο του 2017 και 
να µην κάνουν χρήση άλλης διαιτητικής α-
πόφασης, που τους έδινε τη δυνατότητα να 
παραδώσουν το έργο το 2018.

Η τελευταία συνεισφορά του ∆ηµοσίου 
ήταν τον Ιανουάριο, όταν δόθηκαν 41,9 εκατ. 
ευρώ και πολλές αναθέσεις µελετών για να 
παραδοθεί πριν από το τέλος Μαρτίου. Ήταν 
τα κρίσιµα χρήµατα ώστε οι συνολικές χρη-
µατοδοτήσεις για το έργο να ξεπεράσουν το 1 
δισ., καθώς µέχρι τότε είχαν διατεθεί –από το 
2008 και χωρίς να υπολογίζονται τα 431 εκατ. 
ευρώ των διοδίων– 959 εκατ. ευρώ.

Με µέσα και χωρίς µέσα
«Αν δεν έχεις µέσα στην Ελλάδα, δεν µπο-
ρείς να κάνεις τίποτα» είχε πει ο κ. Σαββί-
δης πρόσφατα, σε µια αναφορά που στο ΣΥ-
ΡΙΖΑϊκό λεξιλόγιο αποτελούσε τη φωτογρα-
φία της οικογένειας Μπόµπολα. Ο θρύλος 
λέει ότι µια µεγάλη κατασκευαστική εται-
ρεία παίρνει δουλειές από το ∆ηµόσιο και 
έχει δικά της µέσα ενηµέρωσης, µέσω των 
οποίων επηρεάζει την πολιτική εξουσία θε-
τικά για τα συµφέροντά της. ∆ηλαδή οι ιδι-
οκτήτες των µέσων παίρνουν λεφτά από τις 
άλλες τους δουλειές για να χρηµατοδοτούν 
τα µέσα που έχουν στην κατοχή τους για να 
µπορούν να παίρνουν τις «άλλες δουλειές».

Όταν όµως συνέβαιναν τα τελευταία ε-

Αν ο Ιβάν Σαββίδης έχει δίκιο, 
ότι στην Ελλάδα χωρίς µέσα 
ενηµέρωσης δεν κάνεις τίποτα, 
γιατί η οικογένεια Μπόµπολα δεν 
έδειξε ενδιαφέρον να κρατήσει 
τα µέσα που διέθετε; Πιθανόν ο 
κ. Σαββίδης να έχει άδικο και να 
κάνεις περισσότερα πράγµατα αν 
κλείσεις τα µέσα που έχεις.

Στην αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ 
είχε στοχοποιήσει την οικογένεια 
Μπόµπολα ως τη «φωτογραφία 
της διαπλοκής» και στελέχη του 
δεν δίσταζαν να κατονοµάζουν 
τον ιδρυτή της ως έναν εκ των 
πέντε «νταβατζήδων» στους 
οποίους είχε αναφερθεί ο 
Καραµανλής στο γεύµα στον 
«Μπαϊρακτάρη».



πεισόδια στις σχέσεις του κ. Μπόμπολα με 
τη Δικαιοσύνη και την πολιτική εξουσία, το 
MEGA ήδη –στις 16 Σεπτεμβρίου 2016– είχε 
εκπέμψει το τελευταίο του δελτίο ειδήσεων, 
ενώ, σύμφωνα με την αποτίμηση των τραπε-
ζών στις 31 Οκτωβρίου 2016, τα χρέη της ε-
ταιρείας ΠΗΓΑΣΟΣ, του εκδοτικού πυλώνα 
των συμφερόντων της οικογένειας Μπόμπολα, 
ήταν 161,9 εκατ. ευρώ.

Αν ο κ. Σαββίδης έχει δίκιο, ότι στην Ελ-
λάδα χωρίς μέσα δεν κάνεις τίποτα, γιατί η 
οικογένεια Μπόμπολα δεν έδειξε ενδιαφέ-
ρον να κρατήσει τα μέσα που διέθετε; Πιθα-
νόν ο κ. Σαββίδης να έχει άδικο και να κά-
νεις περισσότερα πράγματα αν κλείσεις τα 
μέσα που έχεις.

Τον Μάιο του 2017, δύο χρόνια μετά τη 
σύλληψη του κ. Λεωνίδα Μπόμπολα και έναν 
χρόνο μετά την απόρριψη της αίτησης των κυ-
πριακών αρχών για την έκδοσή του, ο κ. Φώτης 
Μπόμπολας δεν έδειξε μεγάλο ενθουσιασμό 
να διατηρήσει τα μέσα και μάλιστα πούλησε 
το 20% του MEGA στον κ. Σαββίδη έναντι 5 
εκατ. ευρώ (δηλαδή υπολόγισε την αξία του 
καναλιού σε 25 εκατ. ευρώ).

Μάλιστα, δεν δίστασε να χαρακτηρίσει ως 
αμιγώς επιχειρηματική κίνηση την πώληση 
των μετοχών του σε έναν επιχειρηματία που 
πρόσφατα έχει δηλώσει ότι μόνο ο κ. Τσίπρας 
μπορεί να οδηγήσει τη χώρα στο μέλλον και 
ότι ο Μητσοτάκης δεν θα κυβερνήσει ποτέ.

Όμως η νομιμότητα της μεταβίβασης ε-
λέγχεται και ενδέχεται να ακυρωθεί, γεγο-
νός που θα έχει ως αποτέλεσμα ο μεν κ. Σαβ-
βίδης να βρεθεί χωρίς το 20%, ο δε κ. Μπό-
μπολας χωρίς τα 5 εκατ. ευρώ, ενώ την ίδια 
στιγμή ερευνώνται οι ευθύνες του ιδίου αλλά 
και τραπεζικών στελεχών της ΕΘΝΙΚΗΣ, της 
ALPHA και της ΠΕΙΡΑΙΩΣ για την παροχή 
των δανείων στον ΠΗΓΑΣΟ. Απλώς, όταν δό-
θηκαν τα παραπάνω δάνεια, που έχουν καταγ-
γελθεί επειδή δεν εξυπηρετούνταν, η δυνατό-
τητα της πολιτικής εξουσίας να επηρεάζει τις 
τράπεζες ήταν πολύ μεγαλύτερη απ’ ό,τι τώρα.

Καχυποψία στα Σκόπια
Σε κάθε περίπτωση, η οικογένεια Μπόμπολα 
γνωρίζει ότι οι σχέσεις με την πολιτική εξου-
σία είναι δύσκολες. Το βίωσε τόσο μετά την 
ήττα από τον Ανδρέα Παπανδρέου το 1989 όσο 
και το 2016, που κατηγορήθηκε ότι οι υπέρο-
γκες αμοιβές διευθυντικών στελεχών της για 
την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Ντέμιρ 
Κάπια - Σμόκβιτσα ήταν η προκάλυψη για να 
διοχετεύονται τα χρήματα σε μίζες σε πολι-

τικά πρόσωπα στην ΠΓΔΜ. Κάποιοι υπολο-
γισμοί ανεβάζουν το ποσό σε 50 εκατ. ευρώ.

Η καταγγελία δεν είναι καινούργια, το νέο 
στοιχείο της όμως είναι ότι ο βασικός καταγ-
γέλλων είναι ο Ζόραν Ζάεφ, ο οποίος από την 
προηγούμενη εβδομάδα έχει αναλάβει καθή-
κοντα πρωθυπουργού της γειτονικής χώρας, 
γεγονός που σημαίνει ότι η καταγγελία για 
μίζες αφορούσε τη διαφθορά των πολιτικών 
του αντιπάλων.

Την κατάσταση περιπλέκει το γεγονός 
ότι η νέα κυβέρνηση έχει σαφώς φιλοδυτικό 
προσανατολισμό, ενώ στην οξεία και βίαιη πο-
λιτική αντιπαράθεση των τελευταίων μηνών 
τον πολιτικό της αντίπαλο Νίκολα Γκρούεφ-
σκι στήριξε μόνο η Μόσχα.

Κάποιοι λένε ότι δεν αποκλείεται ορισμέ-
νοι στη νέα κυβέρνηση να βλέπουν με καχυ-
ποψία την εταιρεία του κ. Μπόμπολα, εκδότη 
της Μεγάλης Σοβιετικής Εγκυκλοπαίδειας 
που πουλά τις εκδοτικές επιχειρήσεις του 
στον Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος με πολύ περη-
φάνια διέρρευσε χθες στα μέσα ότι ο Πούτιν 
του έστειλε επιστολή όπου τον συγχαίρει ως 
υπερασπιστή της Ρωσίας.

Αλλά αυτό μένει να αποδειχθεί, καθώς στο 
θέμα των καταγγελιών Ζάεφ έχει εμπλακεί 
και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που χρηματοδό-
τησε την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου, 
ενώ έκθεση έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Υπηρε-
σία Καταπολέμησης της Απάτης.

Πάντως, στην Ελλάδα τέτοιες καταγγελίες 
για διαφθορά μέσω των κατασκευών αυτοκι-
νητόδρομων δεν έγιναν ποτέ.

Στην αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ είχε στο-
χοποιήσει την οικογένεια Μπόμπολα ως τη 
«φωτογραφία της διαπλοκής» και στελέχη του 
δεν δίσταζαν να κατονομάζουν τον ιδρυτή της 
ως έναν εκ των πέντε «νταβατζήδων» στους 
οποίους είχε αναφερθεί ο Καραμανλής στο 
γεύμα στον «Μπαϊρακτάρη».

Με τον ΣΥΡΙΖΑ να είναι δυόμισι χρόνια 
στην κυβέρνηση, η οικογένεια Μπόμπολα 
είναι ενισχυμένη στον κατασκευαστικό τομέα, 
αλλά δείχνει να χρειάζεται χρόνο για να επι-
βεβαιωθεί η εμπιστοσύνη που δείχνει στην 
κυβέρνηση και στη Δικαιοσύνη.

Άλλοι επιχειρηματίες, που παλαιότερα 
είχαν καταγγελθεί για διαπλοκή με την πο-
λιτική εξουσία, όταν το πολιτικό κλίμα έγινε 
δυσμενές για εκείνους, πρόλαβαν και απο-
χώρησαν από την πολιτική, διασώζοντας τη 
δουλειά τους, τις δουλειές τους. Μετά βεβαι-
ότητος χωρίς μέσα, όσο και αν εκπλήσσεται 
ο κ. Σαββίδης.

Με τον ΣΥΡΙΖΑ να είναι δυόμισι χρόνια στην κυβέρνηση,  
η οικογένεια Μπόμπολα είναι ενισχυμένη στον κατασκευαστικό 
τομέα, αλλά δείχνει να χρειάζεται χρόνο για να επιβεβαιωθεί η 
εμπιστοσύνη που δείχνει στην κυβέρνηση και στη Δικαιοσύνη.
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Την ώρα που οι διαπραγµατεύσεις 
κυβέρνησης-θεσµών για το κλεί-
σιµο της δεύτερης αξιολόγησης του 
ελληνικού προγράµµατος βρίσκο-

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

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

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

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

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

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

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

ΑΠΟ ΤΟ ∆ΝΤ 
ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 

ΤΡΑΠΕΖΑ Η ΕΛΛΑ∆Α
KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  

ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Λ. Κηφισίας 53, Αμπελόκηποι 
τηλ. 210-69.93.527

www.gethealthier.gr

Αποσυμπίεση 
Μεσοσπονδύλιου Δίσκου 

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

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

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

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

αλγία, κήλη, προβολή δίσκου, αυχενικό σύνδρομο. 

Αναγεννητική Ιατρική 
- Βλαστοκύτταρα 

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

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

(περιαρθρίτιδα ώμου, επικονδυλίτιδα, άκανθα πτέρνας κλπ), 
μυϊκές θλάσεις, κατακλίσεις.
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Η συµπεριφορά των δύο µετοχών 
εξαρτάται από το ταµπλό και όλα τα 
σενάρια παίζουν.

Μια νέα σελίδα στην ιστορία της ∆ΕΗ α-
νοίγει από αύριο, ∆ευτέρα, καθώς ∆ΕΗ 
και Α∆ΜΗΕ θα ακολουθήσουν χωρι-
στούς δρόµους στο ταµπλό, µε µια κί-
νηση χωρίς προηγούµενο ιστορικό για 

την ελληνική κεφαλαιαγορά. ∆ηλαδή, η εταιρεία που θα 
γεννηθεί από τα σπλάγχνα της ∆ΕΗ, ως «νέα ∆ΕΗ», θα δι-
απραγµατεύεται στο ταµπλό ταυτόχρονα µε τον Α∆ΜΗΕ 
Συµµετοχών.

Η συµπεριφορά των δύο µετοχών είναι το απόλυτο ζη-
τούµενο σε πρώτη φάση, καθώς δεν έχει συµβεί ποτέ µέχρι 
σήµερα η επιστροφή κεφαλαίου προς τους µετόχους µιας ει-
σηγµένης να γίνεται µε ανταλλαγή σε είδος, δηλαδή µετο-
χές, και όχι µε καταβολή χρηµάτων, ως είθισται.

Οι προβλέψεις για τη συµπεριφορά των δύο µετοχών 
πολλές και διαφορετικές, ωστόσο οι περισσότεροι συγκλί-
νουν στο ότι τη ∆ευτέρα, που τα όρια διαµόρφωσης της τιµής 
θα είναι ελεύθερα, η «νέα ∆ΕΗ» αναµένεται να διακυµανθεί 
κάτω από το τελευταίο κλείσιµο της Τετάρτης των 3,83 ευρώ. 
Στην πραγµατικότητα, η αγορά εκτιµά ότι η ∆ΕΗ θα πληρώ-
σει την περίπλοκη διαδικασία απόσχισης του Α∆ΜΗΕ από 
τη ∆ΕΗ, µέσω της οποίας η επιχείρηση χάνει το πιο ισχυρό 
της περιουσιακό στοιχείο, τον έλεγχο στα δίκτυα µεταφο-
ράς.

Άλλωστε γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο γίνεται και το «σπά-
σιµο» της µετοχής, προκειµένου να αποζηµιωθούν σε είδος 
οι υφιστάµενοι µέτοχοι της εταιρείας για την απώλεια του 
Α∆ΜΗΕ. Επειδή δηλαδή το 51% του Α∆ΜΗΕ περνά στην 
Α∆ΜΗΕ Συµµετοχών (µε αναλογία 51% στο ∆ηµόσιο, 49% 
στους υφιστάµενους ιδιώτες µετόχους της ∆ΕΗ), ενώ εκτός 
ταµπλό µένει το υπόλοιπο 49%. ∆ηλαδή το 24% που πέρασε 
στους Κινέζους της State Grid και το 25% που πουλήθηκε 
στο ∆ηµόσιο.

Οι σηµερινοί µέτοχοι της ∆ΕΗ θα λάβουν τόσες µετοχές 
του νέου Α∆ΜΗΕ όσες κατέχουν και στη ∆ΕΗ. Ως εναρκτή-
ρια όµως τιµή εισαγωγής της Α∆ΜΗΕ Συµµετοχών έχουν ο-
ριστεί τα 2,12 ευρώ, δηλαδή 44% κάτω από τελευταίο κλεί-
σιµο της µετοχής της ∆ΕΗ. Ταυτόχρονα, το µετοχικό κεφά-
λαιο της Α∆ΜΗΕ Συµµετοχών θα είναι όσο και της ∆ΕΗ, 
δηλαδή 232 εκατοµµύρια µετοχές.

Ας πάρουµε όµως τα πράγµατα από την αρχή, καθώς το 
διοικητικό συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά 
την 787/12.6.2017 συνεδρίασή του αποφάσισε την έγκριση 
του ενηµερωτικού δελτίου της εταιρείας Α∆ΜΗΕ Συµµε-
τοχών για την εισαγωγή στην Κύρια Αγορά του Χρηµατι-
στηρίου Αθηνών του συνόλου των 232.000.000 κοινών ο-
νοµαστικών µετοχών της εταιρείας.

Επιπλέον, η ∆ιοικούσα Επιτροπή Χρηµατιστηριακών 
Αγορών αποδέχτηκε την αίτηση της Α∆ΜΗΕ Συµµετοχών 
για την εισαγωγή των µετοχών της στην Κύρια Αγορά του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών, υπό τη διαλυτική αίρεση ολοκλή-
ρωσης της εταιρικής πράξης της ∆EΗ (µείωση µετοχικού 
κεφαλαίου της ∆EΗ και επιστροφή σε είδος στους µετό-
χους της των µετοχών της νεοσύστατης εταιρείας Α∆ΜΗΕ, 
κατά την αναλογία συµµετοχής τους στο µετοχικό κεφά-
λαιο της ∆ΕΗ).

Από την άλλη, η ∆EΗ ανακοίνωσε ότι η ηµεροµηνία έ-
ναρξης διαπραγµάτευσης των µετοχών της µε τη νέα ονοµα-
στική αξία είναι η 19η Ιουνίου 2017, η οποία θα ταυτίζεται 
µε την ηµεροµηνία εισαγωγής των µετοχών της Α∆ΜΗΕ 
Συµµετοχών.

∆εν θα γίνει προσαρµογή της τιµής της µετοχής της 
∆EΗ αλλά τα όρια της ηµερήσιας διακύµανσης της τιµής 
της µετοχής κατά την πρώτη ηµέρα της διαπραγµάτευσης 
θα είναι ελεύθερα.

Για τον Α∆ΜΗΕ, το όριο διακύµανσης θα είναι ελεύθερο 
για τις τρεις πρώτες συνεδριάσεις, ενώ ο τίτλος θα εισαχθεί 
σε όλους τους δείκτες όπου είναι και η µετοχή της ∆EΗ.

Η τελευταία ανακοίνωση άλλαξε τα δεδοµένα, καθώς οι 
προηγούµενες εκτιµήσεις της Αγοράς ήταν ότι η διαδικασία 
θα ήταν η ίδια π.χ. µε την επιστροφή κεφαλαίου σε µετρητά, 
µέσω µείωσης ονοµαστικής αξίας µετοχών, όπου η τιµή προ-
σαρµόζεται πριν από την εκκίνηση της συνεδρίασης.

Με τα νέα δεδοµένα, η µετοχή της ∆EΗ θα µπορεί να υ-
ποχωρήσει έως 2,12 ευρώ, κατά το µέγιστο, λόγω Α∆ΜΗΕ, 
αφού αυτή θα είναι η τιµή εισαγωγής, µε ό,τι αυτό µπορεί 
να συνεπάγεται για τους βασικούς δείκτες του Χ.Α.

Οι επενδυτές τη ∆ευτέρα θα έχουν αξία µετοχών (1 
∆EΗ + 1 Α∆ΜΗΕ) ίση µε την τιµή κλεισίµατος της τελευ-
ταίας συνεδρίασης.

Η συµπεριφορά των δύο µετοχών εξαρτάται από το τα-
µπλό και όλα τα σενάρια παίζουν, ακόµη και χαµηλότερη 
χρηµατιστηριακή αξία για τον Α∆ΜΗΕ και µεγαλύτερη για 
τη ∆EΗ ή το αντίστροφο.

Σηµαντικό ρόλο για την τελική τιµή της ∆ευτέρας θα 
παίξουν οι κινήσεις των θεσµικών, οι οποίοι δεν έχουν 
θέση στον τίτλο της ∆EΗ αλλά θα επιλέξουν να τοποθετη-
θούν στον τίτλο του Α∆ΜΗΕ, όπως επίσης και το γενικό-
τερο κλίµα της Αγοράς, που έχει τιµολογήσει τις αποφάσεις 
του τελευταίου Eurogroup και τις εξελίξεις που θα το ακο-
λουθήσουν.

Με δεδοµένη τη συµφωνία της Πέµπτης, τα πράγµατα 
αναµένεται να είναι πιο σταθεροποιητικά και ενδέχεται το 
θετικό momentum να ισορροπήσει και τη συµπεριφορά των 
δύο µετοχών χωρίς σηµαντικές εκπλήξεις.

Ωστόσο, βασικά ερωτήµατα προκύπτουν από το ογκώδες 
ενηµερωτικό του Α∆ΜΗΕ όπως, όσον αφορά τη ∆EΗ, ποιες 
είναι οι οικονοµικές παρενέργειες που δηµιουργεί η από-
σχιση.

Όσον αφορά τον ίδιο τον Α∆ΜΗΕ, τα ερωτήµατα αφο-
ρούν τη χρηµατοδότηση του υφιστάµενου επενδυτικού προ-
γράµµατός του, την εξυπηρέτηση των υφιστάµενων δανεια-
κών του υποχρεώσεων, την τιµολογιακή του πολιτική, τις 
προβλέψεις για αγωγές που ανέρχονται στα 48,3 εκατ. ευρώ, 
τους πελάτες σε καθυστέρηση στα 42 εκατ. ευρώ, αλλά και 
την εξέλιξη του µετοχικού σχήµατος µε πιθανή αύξηση του 
ποσοστού των Κινέζων της SGL.

  ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ

ΤΟ ΤΑΜΠΛΟ, 
ΟΙ ∆ΥΟ ∆ΕΗ 
ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΜΕΡΑΣ
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T
o περασμένο Σάββατο ο ευ-
ρωβουλευτής Γιώργος Κύρ-
τσος συνδύασε τη διανομή 
του νέου του βιβλίου «Η 
διπλή κρίση Ελλάδας και 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 2015-

2017» με την προγραμματισμένη διανομή της 
«Free Sunday» στην περιοχή του Συντάγμα-
τος, στην αρχή της οδού Ερμού.

Το νέο βιβλίο του κ. Κύρτσου, το οποίο εκ-
δόθηκε με τη χορηγία της πολιτικής ομάδας 
του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο και διανέμεται δωρεάν, πε-
ριέχει τα άρθρα που δημοσίευσε ο ευρωβου-
λευτής στη «Free Sunday» για τη διαχείριση 
του τρίτου προγράμματος-μνημονίου, το προ-
σφυγικό-μεταναστευτικό, τον τρόπο με τον 
οποίο διαμόρφωσε ο ΣΥΡΙΖΑ την εξουσία 
και πώς διαμορφώθηκε το κυβερνητικό κόμμα 
από αυτήν και τις ευρωπαϊκές εξελίξεις που 
ενδιαφέρουν άμεσα την πατρίδα μας. Στην πέ-
μπτη ενότητα του βιβλίου ο κ. Κύρτσος παρου-
σιάζει τις εκτιμήσεις του για την κατάσταση 
που έχει διαμορφωθεί σε Ελλάδα και Ε.Ε. και 
το τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε για να αντι-
μετωπίσουμε τα προβλήματα και να αξιοποιή-
σουμε τις δυνατότητες που μας προσφέρονται 
με τον καλύτερο τρόπο.

Η ανταπόκριση των περαστικών ήταν ε-
ντυπωσιακή. Αρκετές εκατοντάδες προμηθεύ-
τηκαν το βιβλίο και πάνω από 200 ζήτησαν και 
έλαβαν ιδιόχειρη αφιέρωση από τον συγγρα-
φέα. Τα σχόλια που έκαναν οι πολίτες ήταν ε-
ξαιρετικά ενδιαφέροντα, με τους περισσότε-
ρους από αυτούς να κάνουν κριτική στις επι-
λογές της κυβέρνησης Τσίπρα και να δίνουν 
έμφαση σε ζητήματα καθημερινότητας, από τη 
μείωση της αγοραστικής τους δύναμης μέχρι 
την κατάσταση που επικρατεί σε ορισμένες πε-
ριοχές του Δήμου Αθηναίων. Δεν έλειψε και η 
κριτική προς τον ευρωβουλευτή και την παρά-
ταξη που εκπροσωπεί, η οποία τις περισσότε-
ρες φορές κατέληξε σε έναν φιλικό διάλογο με 
τον συγγραφέα.

Ο κ. Κύρτσος σκοπεύει να διανείμει ο ίδιος 
το βιβλίο του στους ενδιαφερόμενους σε διά-
φορες περιοχές της πρωτεύουσας και σε άλλα 
αστικά κέντρα κατά τη διάρκεια των επόμενων 
μηνών.

Μπορείτε να προμηθευτείτε το βιβλίο από 
το πολιτικό γραφείο του Γ. Κύρτσου (Λουκια-
νού 25, Κολωνάκι) ή να επικοινωνήσετε στο 
210 7248616 ή στο email georgekyrtsos@
gmail.com, για να σας έρθει εντός δεκαημέρου 
στο σπίτι, χωρίς καμία επιβάρυνση.

ΔΙΑΝΟΜΉ ΤΉΣ 
FREE SUNDAY 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΈΟΥ 
ΒΙΒΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΓΙΏΡΓΟ ΚΥΡΤΣΟ
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Σ
ε πονοκέφαλο διαρκείας έχουν µετατρα-
πεί για την κυβέρνηση τα διόδια στις εθνι-
κές οδούς της χώρας. Ειδικά στη Βόρεια Ελ-
λάδα, ο µεγάλος αριθµός των διοδίων στην 
Εγνατία οδό (συνολικά οι σταθµοί υπολογί-
ζονται στους 38!) έχει ξεσηκώσει τις τοπικές 

κοινωνίες και έχει προκαλέσει αντιδράσεις ακόµη και στο ε-
σωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, µε την κυβέρνηση να προσπαθεί να 
κατευνάσει τους πολίτες, υποσχόµενη αναλογικό σύστηµα 
πληρωµής διοδίων.

Ξεσηκωµός στις περιφέρειες
Ήδη οι περιφερειάρχες Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριµάνης, 
∆υτικής Μακεδονίας, Θεόδωρος Καρυπίδης, Κεντρικής Μα-
κεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, και Ανατολικής Μακεδο-
νίας-Θράκης, Χρήστος Μέτιος, αποφάσισαν να συντονίσουν 
τη δράση τους κατά των διοδίων στην Εγνατία οδό, µε τον κ. 
Τζιτζικώστα να υπογραµµίζει µετά από σύσκεψη των περιφε-
ρειαρχών ότι «εµείς ζητούµε αναλογικό τίµηµα για τη χρήση 
του οδικού δικτύου της Εγνατίας οδού και ταυτόχρονα –και 
είναι πολύ σηµαντικό αυτό– να µας ανακοινωθεί και να ανα-
κοινωθεί δηµόσια ποιο είναι το κόστος συντήρησης της Ε-
γνατίας οδού, µε βάση το οποίο θα προκύψει το αναλογικό α-
ντίτιµο από τα διόδια», προσθέτοντας ότι οι περιφέρειες απ’ 
όπου διέρχεται η Εγνατία ζητούν να µην πληρώνουν διόδια 
οι χρήστες του οδικού δικτύου εντός του ίδιου νοµού αλλά 
µόνο οι διερχόµενοι από νοµό σε άλλο νοµό, τονίζοντας ότι 
και αυτό πρέπει να γίνει «και πάλι, µε αναλογικό τρόπο, σε 
καµία περίπτωση µε 38 διόδια και αφού ανακοινωθεί πρώτα 
επίσηµα ποιο είναι το ετήσιο κόστος συντήρησης της Εγνα-
τίας οδού».

Εγνατία Oδός: Απόφαση του ΤΑΙΠΕ∆ τα 
πλευρικά διόδια
Από την πλευρά του, ο κ. Καρυπίδης υπογράµµισε ότι «το δί-
καιο είναι στην αναλογικότητα των διοδίων, όπως ισχύει πα-
ντού», τονίζοντας ότι «τελικά θα επικρατήσει η λογική της α-
ναλογικότητας. Και µάλιστα µε µια προσέγγιση σε επίπεδο 
ενοτήτων νοµών να µην υπάρχουν διόδια. ∆ηλαδή να µην 
πληρώνουν οι κάτοικοι του νοµού που θα µπαίνουν στον αυ-
τοκινητόδροµο διόδια. Νοµίζω, εκεί θα βρεθεί και η λύση», 
ενώ, µιλώντας στη σύσκεψη των περιφερειαρχών, ο πρόεδρος 
της Εγνατίας Οδού Απόστολος Αντωνούδης τόνισε ότι «πάνω 
στον άξονα της Εγνατίας είναι 14 σταθµοί διοδίων, παραµέ-
νουν 14, το καινούργιο στοιχείο είναι οι πλευρικοί σταθµοί, 

  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΑ ΠΟΛΛΑ ∆ΙΟ∆ΙΑ

για να αποφευχθούν οι διαφυγές. Είναι ένας σχεδιασµός του 
ΤΑΙΠΕ∆, δεν είναι ένας σχεδιασµός του υπουργείου, ούτε 
της Εγνατίας». ∆ιευκρίνισε δε ότι «το καινούργιο σηµαντικό 
στοιχείο που µπαίνει στην ΚΥΑ, για πρώτη φορά, είναι ότι 
από τη στιγµή που το ελληνικό ∆ηµόσιο, το υπουργείο, θα 
έχει έτοιµη τη µελέτη και την εφαρµογή ενός ηλεκτρονικού 
αναλογικού συστήµατος, τότε αυτοµάτως θα περάσουµε σε 
αυτό την επόµενη µέρα. Εποµένως, αν λειτουργήσουµε κά-
ποια στιγµή ακόµη και µε κάποια από τα πλευρικά διόδια, θα 
είναι για χρονικό διάστηµα λίγων µηνών».

Ο σχεδιασµός του υπουργείου Υποδοµών
Ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης, 
ενηµερώνοντας βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για τα σχέδια της κυ-
βέρνησης, τόνισε ότι η εφαρµογή του ενιαίου αναλογικού η-
λεκτρονικού συστήµατος διοδίων σε όλους τους αυτοκινητό-
δροµους, άρα και στην Εγνατία, µέχρι το τέλος του 2018 είναι 
κεντρική πολιτική επιλογή της κυβέρνησης. Εξειδικεύοντας 
τον σχεδιασµό, ο κ. Σπίρτζης υπογράµµισε ότι τα βαρέος 
τύπου οχήµατα και τα φορτηγά θα διέρχονται υποχρεωτικά 
από τις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ώστε µε την απαγόρευση 
της κυκλοφορίας στους παράπλευρους δρόµους να αµβλυν-
θεί ο κίνδυνος ατυχηµάτων, ενώ σηµείωσε ότι από το υπουρ-
γείο εξετάζεται η καθιέρωση ειδικής τιµολογιακής πολιτικής 
για συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες, όπως ΑµεΑ, πολύτε-
κνοι, άνεργοι κ.λπ., αλλά και για τους κατοίκους των περιο-
χών που γειτνιάζουν µε τους αυτοκινητόδροµους.

Αµηχανία στον ΣΥΡΙΖΑ
Πάντως, το ζήτηµα των διοδίων προκαλεί αµηχανία στην κυ-

Ο υπουργός Υποδοµών Χρήστος Σπίρτζης 
τόνισε ότι η εφαρµογή του ενιαίου αναλογικού 
ηλεκτρονικού συστήµατος διοδίων σε όλους 
τους αυτοκινητόδροµους, άρα και στην 
Εγνατία, µέχρι το τέλος του 2018 είναι 
κεντρική πολιτική επιλογή της κυβέρνησης.

βέρνηση και «παραφωνίες» εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Χαρακτηρι-
στική της κατάστασης που επικρατεί στο κυβερνών κόµµα 
ήταν η δήλωση του βουλευτή Καβάλας Κώστα Μορφίδη, ο ο-
ποίος, µιλώντας στον ΣΚΑΪ, υπογράµµισε ότι αν η αυτοδιοί-
κηση και οι πολίτες της Καβάλας έφτιαχναν ένα νέο κίνηµα 
«∆εν πληρώνω» σε αντίδραση για τα νέα διόδια που πρό-
κειται να εγκατασταθούν στην Εγνατία οδό, εκείνος θα ήταν 
«µαζί τους!». Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «είναι µνηµονιακή 
υποχρέωση η εγκατάσταση των νέων µετωπικών σταθµών», 
οπότε αυτοί θα εγκατασταθούν στην παρούσα φάση, µε την 
προϋπόθεση ότι θα «ξηλωθούν» µόλις µπει σε λειτουργία το 
αναλογικό σύστηµα. Αντίστοιχες απόψεις διατυπώνονται και 
από άλλους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο ∆ηµήτρης Εµµα-
νουηλίδης, ο οποίος ανέφερε στον ρ/σ Κόκκινο Καβάλας ότι 
η ΚΥΑ Τσακαλώτου-Σπίρτζη είναι «αρνητική και καταδικα-
στική για τις τοπικές κοινωνίες», ενώ διερωτήθηκε αν «είναι 
δυνατόν να κατασκευάσουν µετωπικούς σταθµούς µε διορία 
οκταµήνου. Ποια λογική µπορεί να υπαγορεύσει µια τέτοια 
λύση; Το κόστος της κατασκευής θα πληρωθεί κι αυτό από τις 
πλάτες του ελληνικού λαού».

Πυρά από τη Ν∆
Φυσικά στη διαµάχη δεν άργησε να µπει και η Ν∆ και µάλι-
στα µε θεσµικό τρόπο. Συγκεκριµένα, ο τοµεάρχης Υποδο-
µών και βουλευτής Σερρών της αξιωµατικής αντιπολίτευσης 
Κώστας Καραµανλής κατέθεσε ερώτηση προς τον υπουργό 
Χρήστο Σπίρτζη, όπου επισηµαίνονται «οι συνέπειες που 
θα έχει η τοποθέτηση των νέων σταθµών διοδίων, τόσο στον 
νοµό Σερρών όσο και γενικότερα στην Κεντρική Μακεδονία. 
Αποτέλεσµα είναι να επιβαρύνεται ακόµα περισσότερο το 
κόστος µετακίνησης και µεταφοράς προϊόντων από τις Σέρ-
ρες στη Θεσσαλονίκη, µια που για µια απόσταση 80 χλµ. οι 
µετακινούµενοι θα πρέπει να καταβάλλουν δύο φορές διό-
δια». Ο κ. Καραµανλής κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι από 
την υποστήριξη του κινήµατος «∆εν πληρώνω» και της θέσης 
πως η µη πληρωµή διοδίων αποτελεί «πράξη αξιοπρέπειας», 
έρχεται τώρα και επιβάλλει επιπλέον επιβαρύνσεις, αυξάνο-
ντας το τελικό κόστος κίνησης στην Εγνατία οδό. Από την 
πλευρά του, ο αναπληρωτής τοµεάρχης Εσωτερικών της Ν∆ 
και βουλευτής Θεσσαλονίκης Κώστας Γκιουλέκας επιτέθηκε 
κι αυτός στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι «πριν γίνουν κυβέρ-
νηση, πρωτοστατούσαν στο κίνηµα “∆εν πληρώνω” και κα-
λούσαν τον κόσµο να σηκώνει τις µπάρες και να περνάει ε-
λεύθερα», ενώ «σήµερα γεµίζουν την Εγνατία οδό µε επι-
πλέον 30 σταθµούς διοδίων».
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πολιτική

Όλα τα έχουμε κάνει, ένα μας έμενε

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

Πάει, το κάναμε κι αυτό. 

Πάνω στον ενθουσιασμό του, ο υπουργός Άμυνας είχε 
τη μεγάλη έμπνευση. Έχει συμβεί σε όλους, μια σκέψη 
περνάει αστραπιαία από το μυαλό μας και νομίζου-
με ότι μας ήρθε η επιφοίτηση, ότι θα λιώσουμε τον 
αντίπαλο. Και το μπουμπουνίζουμε.

Και τότε συνειδητοποιούμε ότι τελικά δεν ήταν και 
τόσο καλή ιδέα. Κι αν δεν το αντιληφθούμε μόνοι 
μας, μας το επισημαίνουν. Ότι το επόμενο στάδιο του 
συνειρμού που ενεργοποιήσαμε είναι το εξής.

Και τότε τρέχουμε και δεν φτάνουμε. 

Δηλαδή ο υπουργός Άμυνας είχε τον έλεγχο του 
λογαριασμού του και πόσταρε το σήμα της νίκης 
μετά το Eurogroup, στη συνέχεια το παιδί πήρε τον 
έλεγχο και πόσταρε τη γραβάτα και μετά ο υπουρ-
γός ξαναπήρε τον έλεγχο να σώσει την κατάσταση. 
Κάπως έτσι έγιναν τα πράγματα και το μόνο που 
μένει να αποσαφηνιστεί είναι ποιο ακριβώς είναι 
το παιδί. Είναι το παιδί του υπουργού, είναι το 
«παιδί» που διαχειρίζεται τον λογαριασμό στο 
twitter του και πήρε πρωτοβουλία ή μήπως είναι 
ο γνωστός Αλέξης με το σπασμένο χέρι από το 
περίφημο προεκλογικό σποτάκι των ΑΝΕΛ;
Όπως και να έχει, το συμπέρασμα είναι ένα. 

Τουλάχιστον δεν αισθάνεται μοναξιά στον κατήφορο, 
έχει και την πλέον κατάλληλη παρέα. 

Εφόσον είδαμε τον νυν, ας δούμε τι έχουν να πουν επί 
του θέματος και οι πρώην ΣΥΡΙΖΑ

Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση του Eurogroup θα 
μπορούσε να πλασαριστεί ως μια αξιοπρεπής συμφω-
νία βάσει των δεδομένων που είχαν δημιουργηθεί, με 
την αναποτελεσματική διαπραγμάτευση και τις -άνευ 
άλλου ουσιαστικού λόγου πλην της εξυπηρέτησης 
αναγκών επικοινωνιακής διαχείρισης- καθυστερήσεις. 

Θα μπορούσε, αν δεν είχαν προηγηθεί, πρώτον, η 
υπερβολική αισιοδοξία που καλλιέργησε ο πρωθυ-
πουργός για το θέμα του χρέους, με τα του γκουντ του 
μπι τρου και τις γραβάτες (όχι του Καμμένου).

Θα μπορούσε, αν δεν είχαν προηγηθεί και οι δηλώσεις 
θαυμασμού των Ευρωπαίων αξιωματούχων μετά το 
Eurogroup για τα 140 προαπαιτούμενα που πέρασε 
η κυβέρνηση Τσίπρα «τα περισσότερα από κάθε 
ελληνική κυβέρνηση». 

Συνεπώς, εμείς δώσαμε ό,τι μας ζήτησαν, τα πάντα 
όλα, η πιο συνεπής στην νομοθέτηση (για την εφαρμο-
γή, θα δείξει) μνημονιακών μέτρων κυβέρνηση όλων 
των εποχών. Και τι πήραμε;

Δεν πήραμε μόνο αυτά, πήραμε κι άλλα

Εντάξει, όπως το βλέπει ο καθένας

Είπαμε, όπως το βλέπει ο καθένας

Για να τα λέμε όλα, υπήρξαν και εσωτερικοί, σκοτεινοί 
δάκτυλοι που εμπόδισαν τον πρωθυπουργό να ανα-
πτύξει πλήρως την στρατηγική του, προειδοποιώντας 
τους πιστωτές μας για την τακτική μας. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα η Ελληνική Αστυνομία. 

Σε κάθε περίπτωση, η κατανόηση, η καλή διάθεση 
και η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των εταίρων και 
πιστωτών και της ελληνικής κυβέρνησης είναι διάχυτη.

Και δεν είναι μόνο η υπόθεση Γεωργίου, είναι η απαί-
τηση των εταίρων και πιστωτών για απαλλαγή από 
ποινικές διώξεις των τριών μελών του ΤΑΙΠΕΔ που 
προέρχονται από Ισπανία, Ιταλία, Σλοβακία, ειδάλλως 
οι τρεις προαναφερθείσες χώρες θα ασκήσουν βέτο 
στην εκταμίευση της δόσης.

Μ’ αυτά και μ’ αυτά, 

Ας περάσουμε λοιπόν σε άλλα νέα

Έτσι, να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά

Τελικά επρόκειτο περί παρεξηγήσεως
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ρεπορτάζ

Ενώπιον τεράστιων προβληµάτων του κλάδου 
των δηµοσιογράφων θα βρεθεί το νέο προε-
δρείο της ΕΣΗΕΑ, καθώς µέσα στο επόµενο δι-
άστηµα το διοικητικό συµβούλιο της Ένωσης, 
το οποίο προέκυψε από τις πρόσφατες εκλογές, 

αναµένεται να συγκροτηθεί σε σώµα.

Νικητές και ηττηµένοι
Η κάλπη για την ανάδειξη του νέου ∆.Σ. της ΕΣΗΕΑ ανέδειξε 
ξεκάθαρους νικητές και ηττηµένους. Στους πρώτους σίγουρα 
συγκαταλέγεται η παράταξη Ενωµένοι ∆ηµοσιογράφοι µε ε-
πικεφαλής την πρώην πρόεδρο της Ένωσης Μαρία Αντωνιά-
δου, η οποία έλαβε 1.345 ψήφους και εκλέγει τα πέντε από τα 
έντεκα µέλη του ∆.Σ. Από την άλλη πλευρά, στους ηττηµένους 
της εκλογικής αναµέτρησης σίγουρα εντάσσεται η παράταξη 
Συσπείρωση ∆ηµοσιογράφων - ∆ούρειος Τύπος, που θεωρεί-
ται ότι πρόσκειται στον ΣΥΡΙΖΑ και που εξέλεξε µόλις ένα 
µέλος στο ∆.Σ. της ΕΣΗΕΑ, λαµβάνοντας µόλις 305 ψήφους.

Από ένα µέλος στο ∆.Σ. εκλέγουν και οι παρατάξεις Πρωτο-
βουλία για την Ανατροπή (αριστερά σχήµατα, 287 ψήφοι), ∆η-
µοσιογραφική Συνεργασία (πρόσκειται στο ΚΚΕ, 259 ψήφοι), 
Κίνηση Επαγγελµατιών ∆ηµοσιογράφων (255 ψήφοι), Μαχό-
µενοι ∆ηµοσιογράφοι (222 ψήφοι) και Αδέσµευτοι ∆ηµοσι-
ογράφοι (178 ψήφοι). Αντίστοιχα ήταν τα αποτελέσµατα για 
τους αντιπροσώπους για το συνέδριο της ΠΟΕΣΥ.

Από δω και πέρα αναµένεται να αρχίσουν οι διεργασίες 
ώστε το νέο ∆.Σ. της ΕΣΗΕΑ να συγκροτηθεί σε σώµα. Σύµ-
φωνα µε τις υπάρχουσες πληροφορίες, εκτός απροόπτου, πρό-
εδρος της Ένωσης θα είναι η επικεφαλής των Ενωµένων ∆η-
µοσιογράφων Μαρία Αντωνιάδου, ενώ οι ίδιες πληροφορίες α-
ναφέρουν ότι υπάρχει πρόταση για αναλογική εκπροσώπηση 
των παρατάξεων στον προεδρείο, ωστόσο δεν είναι καθόλου 
βέβαιο ότι κάτι τέτοιο τελικά θα συµβεί και ίσως τελικά στο 
προεδρείο να συµµετάσχουν µόνο δύο παρατάξεις.

Το ζήτηµα του Ε∆ΟΕΑΠ
Όπως και να ’χει, οι παρατάξεις δεν έχουν και πολύ χρόνο για 
ζυµώσεις και διαπραγµατεύσεις, καθώς τα προβλήµατα του 
κλάδου είναι εκρηκτικά και δεν µπορούν σε καµία περίπτωση 
να περιµένουν. Σηµαντικότερο από αυτά είναι το ζήτηµα της 
βιωσιµότητας του επικουρικού ταµείου των δηµοσιογράφων, 
του Ε∆ΟΕΑΠ, ο οποίος βρίσκεται σε κατάσταση οικονοµικής 
ασφυξίας και εκφράζονται φόβοι ακόµη και για κατάρρευσή 
του.

Για την ώρα, ο Ε∆ΟΕΑΠ µοιάζει να παίρνει µια µικρή 

  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΒΟΥΝΟ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
ΤΟ ΝΕΟ ∆.Σ. 
ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ

ανάσα, καθώς δηµοσιεύτηκε στη ∆ι@υγεια απόφαση της υ-
πουργού Εργασίας Έφης Αχτσιόγλου µε την οποία εγκρίθηκε 
η αποδέσµευση κεφαλαίων του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Α-
σφάλισης (ΕΦΚΑ) για τη χορήγηση έντοκου δανείου στον Ε-
∆ΟΕΑΠ από τον Μάιο έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2017.

Το ύψος του δανείου φτάνει τα 10 εκατ. ευρώ και θα χορη-
γηθεί από τον ΕΦΚΑ στον Ε∆ΟΕΑΠ σε τέσσερις ισόποσες µη-
νιαίες δόσεις, αρχής γενοµένης από τον Μάιο 2017, υπό τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στη διάταξη της παρ. 
9 του άρθρου 4 του Ν. 3586/2007 (Α΄, 151), όπως ισχύει. Το δά-
νειο θα αποπληρωθεί από τον Ε∆ΟΕΑΠ εντόκως στον ΕΦΚΑ 
µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2017, ενώ το επιτόκιο µε το οποίο βα-
ρύνεται το δάνειο αντιστοιχεί στο ποσοστό απόδοσης του Κοι-
νού Κεφαλαίου Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου και 
Ασφαλιστικών Φορέων (Κοινό Κεφάλαιο), που διαχειρίζεται 
η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως αυτό διαµορφώνεται στο τέλος 
της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης του Κοινού Κεφαλαίου.

Ώρες αγωνίας για τον «Πήγασο»
Την ίδια στιγµή, ένας από τους µεγαλύτερους εκδοτικούς ορ-
γανισµούς της χώρας, ο «Πήγασος», διέρχεται εξαιρετικά δύ-
σκολες ώρες. Ήδη εξώδικη καταγγελία του οµολογιακού δα-
νείου ύψους 80 εκατ. ευρώ επιδόθηκε την Πέµπτη στην «Πή-
γασος» από την Εθνική Τράπεζα, που καθιστά έτσι το δάνειο 
αµέσως ληξιπρόθεσµο και απαιτητό, καλώντας την εταιρεία να 
καταβάλει το σύνολο των οφειλών, ύψους 77.857.72056 ευρώ. 
Από την άλλη, οι εργαζόµενοι στον όµιλο (ο οποίος εκδίδει, 
µεταξύ άλλων, τις εφηµερίδες «Έθνος», «Goal News» και «Η-
µερησία»), οι οποίοι υπολογίζονται στους 450 και παραµέ-
νουν απλήρωτοι για µήνες, συνεχίζουν απεργιακές κινητο-

Από δω και πέρα αναµένεται να αρχίσουν 
οι διεργασίες ώστε το νέο ∆.Σ. της ΕΣΗΕΑ να 
συγκροτηθεί σε σώµα. Σύµφωνα µε τις υπάρχουσες 
πληροφορίες, εκτός απροόπτου, πρόεδρος της 
Ένωσης θα είναι η επικεφαλής των Ενωµένων 
∆ηµοσιογράφων Μαρία Αντωνιάδου.

ποιήσεις, διεκδικώντας τα δεδουλευµένα τους, αλλά και µια 
λύση για χρονίζοντα πλέον προβλήµατα του οµίλου.

Μια εκδοχή θέλει τον «Πήγασο» να ακολουθεί τον 
δρόµο του ∆ΟΛ, δηλαδή τον δρόµο της ειδικής διαχείρισης, 
εκκαθάρισης εν λειτουργία και εκπλειστηριασµού των περι-
ουσιακών του στοιχείων, ενώ, την ίδια στιγµή, σε καταγγελία 
δανείου της οικονοµικής εφηµερίδας «Ναυτεµπορική» προ-
χώρησε η Eurobank. Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία στο Χ.Α., 
η Eurobank κατήγγειλε τη σύµβαση πίστωσης της εταιρείας 
µε ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασµό, καθιστώντας το συνο-
λικό οφειλόµενο ποσό των 6.506.899,82 ευρώ ληξιπρόθεσµο 
και άµεσα απαιτητό. «Η εταιρεία θα καταβάλει κάθε προ-
σπάθεια ώστε η διεξαγωγή διαπραγµατεύσεων µε την πιστώ-
τρια τράπεζα να καταλήξει σε λύση ικανοποιητική και για τα 
δύο µέρη» αναφέρεται στην ανακοίνωση της «Ναυτεµπορι-
κής». Στη γενική συνέλευση των µετόχων της εταιρείας α-
ποφασίστηκαν η ανάθεση σε ελεγκτική εταιρεία εκπόνησης 
business plan και η εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή.

Ανεργία-ρεκόρ
Σηµειώνεται ότι το πρόβληµα του «Πήγασου» αποκτά και 
πολιτική διάσταση, καθώς συνάντηση µε τους εκπροσώ-
πους των εργαζοµένων είχε αντιπροσωπεία της ∆ηµοκρατι-
κής Συµπαράταξης, ενώ στη συνέχεια ο κοινοβουλευτικός 
εκπρόσωπος του κόµµατος Ανδρέας Λοβέρδος κατέθεσε ε-
ρώτηση προς τον υπουργό Επικρατείας και κυβερνητικό εκ-
πρόσωπο ∆ηµήτρη Τζανακόπουλο ζητώντας να µάθει τι προ-
τίθεται να κάνει η κυβέρνηση για να µη χαθούν οι θέσεις ερ-
γασίας, αλλά και αν υπάρχει σχέδιο για την καταβολή των 
δεδουλευµένων.

Συγκεκριµένα, ο κ. Λοβέρδος ρώτησε τον κ. Τζανακό-
πουλο αν «πρόκειται να πάρετε κάποια πρωτοβουλία, νοµο-
θετική ή άλλη, προκειµένου να µη χαθούν οι συγκεκριµένες 
θέσεις εργασίας;» και αν «η κυβέρνηση έχει κάποιο σχέδιο 
προκειµένου οι εξελίξεις στις ανωτέρω εταιρείες να είναι τέ-
τοιες ώστε οι εργαζόµενοι να πληρωθούν τα δεδουλευµένα 
πέντε µηνών και, συνεπώς, αν υπάρξει επενδυτής να βρει τις 
συγκεκριµένες επιχειρήσεις εν λειτουργία».

Και όλα αυτά σε ένα περιβάλλον ζοφερό για τον δηµο-
σιογραφικό κλάδο. Σύµφωνα µε στοιχεία παρατάξεων της 
ΕΣΗΕΑ, η ανεργία στους δηµοσιογράφους φτάνει το 40%, 
ενώ ουκ έστιν αριθµός των δηµοσιογράφων που υποαπα-
σχολούνται, έχουν τεράστιες καθυστερήσεις στις πληρωµές 
ή εργάζονται µε «µπλοκάκι» ή ακόµα και σε καθεστώς «µαύ-
ρης» εργασίας.



www.freesunday.gr 2118.06.2017

ευρώπη

Η Τερέζα Μέι μπορεί να διεκδι-
κήσει το βραβείο της πιο άτυ-
χης πρωθυπουργού της Βρετα-
νίας τα τελευταία χρόνια. Στη δι-

άρκεια της μικρότερης του ενός έτους θητείας 
της η χώρα έγινε «θέατρο» αιματηρών τρομο-
κρατικών επιθέσεων, η ίδια καλείται να διαχει-
ριστεί το εξαιρετικά δύσκολο, περίπλοκο και ε-
πικίνδυνο για το μέλλον της χώρας της Brexit 
και, αντί για περίπατο, στις πρόσφατες εθνικές 
εκλογές οδήγησε το κόμμα της σε πύρρειο νίκη, 
απώλεσε την κυβερνητική πλειοψηφία στη 
Βουλή των Κοινοτήτων και υποχρεώνεται να δι-
απραγματευτεί με το ακραίο Δημοκρατικό Ενω-
τικό Κόμμα (DUP) της Βόρειας Ιρλανδίας για 
τον σχηματισμό κυβέρνησης, η οποία, σύμφωνα 
με σχεδόν όλους τους αναλυτές, δεν πρόκειται 
να μακροημερεύσει.

Και τώρα, η κυβέρνησης της Τερέζα Μέι 
και η ίδια η πρωθυπουργός καλούνται να δια-
χειριστούν την τραγωδία του Grenfell Tower, 
του πολυώροφου κτιρίου κατοικιών που λαμπά-
διασε τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης, 
σκορπίζοντας θάνατο και τρόμο στη βρετανική 
πρωτεύουσα.

Σαν ταινία τρόμου
Το Λονδίνο ξύπνησε το πρωί της Τετάρτης από 
τo ουρλιαχτό της σειρήνας των οχημάτων της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που έσπευδαν στην 
περιοχή του βόρειου Κένσινγκτον για να δώ-
σουν μάχη με την πύρινη λαίλαπα που κατέ-
καιγε τον 24ώροφο πύργο Grenfell Tower, με τα 

120 διαμερίσματα και τους περίπου 600 ενοί-
κους. Το κτίριο, κατασκευασμένο το 1974, είχε 
υποστεί εργασίες ανακαίνισης, ωστόσο οι κά-
τοικοι είχαν εκφράσει και στο παρελθόν, αλλά 
και πιο πρόσφατα, ανησυχίες για τα υφιστάμενα 
μέτρα ασφαλείας, ιδίως για την περίπτωση πυρ-
καγιάς. Δυστυχώς, οι φόβοι τους επαληθεύτη-
καν με τον χειρότερο τρόπο.

Μόλις οι φλόγες υποχώρησαν και άρχισε η 
καταγραφή των απωλειών, οι αριθμοί ήταν εφι-
αλτικοί. Μέχρι την ώρα που γράφονται αυτές οι 
γραμμές, έχουν επιβεβαιωθεί 30 νεκροί και δε-
κάδες τραυματίες, ωστόσο οι αρχές εκφράζουν 
την ανησυχία τους ότι ο αριθμός των νεκρών θα 
αυξηθεί δραματικά το επόμενο διάστημα, καθώς 
η φωτιά, που ξεκίνησε από τον δεύτερο όροφο, 
από ένα… ψυγείο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτι-
μήσεις, εξαπλώθηκε με «τρομακτική» ταχύτητα, 
κατακαίγοντας τα πάντα στο πέρασμά της. Μά-
λιστα, πηγές της Πυροσβεστικής, τις οποίες ε-

πικαλούνται βρετανικά ΜΜΕ, αναφέρουν ότι υ-
πάρχει ανησυχία τα θύματα να φτάσουν ακόμη 
και τριψήφιο αριθμό.

Οι εικόνες από το Grenfell Tower που με-
ταδόθηκαν από τα ΜΜΕ έφεραν στον νου ται-
νίες καταστροφής της δεκαετίας του 1970 (κυ-
ρίως το διαβόητο «Towering Inferno», το οποίο 
περιγράφει μια πυρκαγιά σε ουρανοξύστη), ω-
στόσο ήταν ακόμα πιο τρομακτικές, καθώς συ-
νέβαιναν στην πραγματικότητα, με ανθρώπους 
να πηδούν από τα παράθυρα του κτιρίου για να 
σωθούν από τις φλόγες και ενοίκους να προσπα-
θούν να έρθουν σε επαφή με συγγενείς και φί-
λους που βρίσκονταν μέσα στον «πύργο της κο-
λάσεως».

Πολιτικές ευθύνες
Και σαν να μην έφτανε αυτή καθαυτή η τραγω-
δία, η Μέι βρέθηκε ενώπιον σφοδρών καταγγε-
λιών από τους ενοίκους και οργανώσεις κατοί-

κων, οι οποίοι κατηγορούσαν την κυβέρνηση 
ότι είχε λάβει επανειλημμένες προειδοποιή-
σεις και εκθέσεις σχετικά με την ασφάλεια του 
Grenfell Tower, ειδικά δε για τα μέτρα πυρα-
σφάλειας, αλλά τις είχε αγνοήσει.

Μάλιστα, η Ομάδα Δράσης του Grenfell 
(Grenfell Action Group – GAG) κατηγόρησε 
την τοπική αυτοδιοίκηση του Κένσινγκτον και 
Τσέλσι για αδιαφορία και απάθεια μπροστά σε 
εκθέσεις και αναλύσεις ειδικών σχετικά με τα 
μέτρα πυρασφάλειας στον πύργο, τα οποία χαρα-
κτηρίζονταν ανύπαρκτα. Η τοπική αυτοδιοίκηση 
ισχυρίζεται ότι η ανακαίνιση του κτιρίου πρό-
σφερε μεγαλύτερη ασφάλεια και προσθέτει ότι 
οι ίδιοι οι ένοικοι είχαν ταχθεί κατά της εγκατά-
στασης συστήματος καταιονισμού στη διάρκεια 
των εργασιών της ανακαίνισης, αν και το ITV υ-
ποστηρίζει ότι κάτι τέτοιο δεν συζητήθηκε ποτέ.

Η ίδια η Μέι ανακοίνωσε ότι η τραγωδία θα 
διερευνηθεί πλήρως και θα αποδοθούν ευθύνες, 
όπου υπάρχουν, ωστόσο η GAG «δείχνει» ως συ-
νυπεύθυνο για την τραγωδία τον προσωπάρχη 
της Βρετανίδας πρωθυπουργού, Γκάβιν Μπάρ-
γουελ, κατηγορώντας τον ότι στη διάρκεια του 
ενός έτους που κατείχε τον θώκο του υπουρ-
γού Στέγασης, αγνόησε επιδεικτικά τις εκκλή-
σεις των ενοίκων του Grenfell Tower για έλεγχο 
του κτιρίου και εγκατάσταση συστημάτων πυρα-
σφάλειας. Μάλιστα, ειδικοί εκτιμούν ότι η ανα-
καίνιση του κτιρίου ίσως συνέβαλε στην ταχεία 
εξάπλωση της πυρκαγιάς, καθώς το κέλυφος το 
οποίο τοποθετήθηκε στο εξωτερικό του πύργου 
δεν ήταν πυρίμαχο, όπως είχε δηλωθεί. Δ.Χρ.

Ο «ΠΎΡΓΟΣ 
ΤΗΣ ΚΟΛΆΣΕΩΣ» ΚΆΊΕΊ 
ΤΗΝ ΤΕΡΕΖΆ ΜΕΙ
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ρεπορτάζ

Έναν χρόνο προτού κλείσει δεκαετία από την 
ψήφισή του (2008), ο αντικαπνιστικός νόµος 
εξακολουθεί να παραµένει στα χαρτιά. Σύµ-
φωνα µε έκθεση της Παγκόσµιας Οργάνωσης 
Υγείας, η συµµόρφωση της Ελλάδας για χώ-

ρους χωρίς καπνό χαρακτηρίζεται αρκετά κακή. Την ώρα που 
σε χώρες του εξωτερικού τηρείται αυστηρά η νοµοθεσία, η 
Ελλάδα την αγνοεί, µε τους Έλληνες να καπνίζουν ακόµα και 
µέσα στα νοσοκοµεία.

Το χρονικό ενός νόµου που δεν εφαρµό-
στηκε
Το 2002 είχε ψηφιστεί νόµος που απαγόρευε, µεταξύ άλλων, 
το κάπνισµα σε χώρους εργασίας, στα µέσα µεταφοράς, σε χώ-
ρους υγείας, αλλά και σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Ταυτόχρονα, 
όριζε την υποχρεωτική δηµιουργία χώρων µη καπνιστών σε 
χώρους εστίασης. Ο νόµος παρέµεινε ανεφάρµοστος κι έτσι το 
2008 ψηφίστηκε ένας νέος, «αυστηρότερος», που απαγόρευε 
το κάπνισµα σε δηµόσιους χώρους. Μάλιστα, ως έναρξη ισχύος 
του είχε οριστεί η 1η Ιουλίου του 2009, καθώς ο τότε υπουρ-
γός Υγείας ∆ηµήτρης Αβραµόπουλος έκρινε ότι το καλοκαίρι 
θα ήταν η ιδανική περίοδος προσαρµογής.

Ωστόσο, οι αντιδράσεις, κυρίως καταστηµαταρχών, που α-
νέφεραν «ότι σε περιόδους κρίσης δεν γίνεται να διώχνουµε 
τους πελάτες», αλλά και οι σχεδόν ανύπαρκτοι έλεγχοι από την 
πλευρά της πολιτείας άφησαν και αυτόν τον νόµο στα χαρτιά.

Είναι δε αξιοσηµείωτο ότι η νοµοθεσία κατά του καπνίσµα-
τος παραβιάζεται ακόµα και σε χώρους παροχής υπηρεσιών υ-
γείας από τους ίδιους τους λειτουργούς της.

Α. Ξανθός: «Ο νόµος δεν εφαρµόζεται»
«Ο νόµος (4868/2010) δεν εφαρµόζεται» παραδέχτηκε ο υ-
πουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός πριν λίγες από µέρες στην 
Ολοµέλεια της Βουλής. «∆εν υπάρχει ζήτηµα αλλαγής του α-
ντικαπνιστικού νόµου, αλλά έλλειµµα εφαρµογής του, διότι ε-
δραιώθηκε η κουλτούρα ανοχής, ασυδοσίας, ατιµωρησίας και 
µη σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων» τόνισε ο κ. Ξαν-
θός, ενηµερώνοντας τα µέλη της Επιτροπής Κοινωνικών Υπο-
θέσεων σχετικά µε την εφαρµογή του αντικαπνιστικού νόµου 
µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα κατά του Καπνίσµατος.

Την ίδια ώρα σε άρθρο του στην εφηµερίδα «Πελοπόννη-
σος» ο πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ Θεόφιλος Ρόζενµπεργκ χα-
ρακτήρισε «κοινό µυστικό» το ότι η νοµοθεσία κατά του καπνί-
σµατος στη χώρα µας καταστρατηγείται βάναυσα.

Ο κ. Ξανθός δεσµεύτηκε, πάντως, ότι το επόµενο διάστηµα 

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

ΚΑΗΚΕ Ο ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

θα γίνει προσπάθεια συντονισµού του διυπουργικού οργάνου, 
ώστε µε τη συνδροµή του υπουργείου και όλων των εµπλεκό-
µενων φορέων να υπάρξει µια πιο συστηµατική και µεθοδευ-
µένη παρέµβαση για την ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση 
των πολιτών.

«Αυτό που χρειάζεται να δώσουµε είναι την αίσθηση ότι 
κάνουµε επανεκκίνηση. Ένα restart σε ένα τοπίο βαλτωµένο 
για πολλά χρόνια» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξέφρασε τον προβληµατισµό του στο θέµα 
της επιβολής προστίµων σε µια κοινωνία που τώρα, όπως είπε, 
λόγω της οικονοµικής κρίσης, έχει υποστεί µεγάλη οικονο-
µική επιβάρυνση από τα φοροεισπρακτικά µέτρα.

Πρωτιά στο παθητικό κάπνισµα
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της 
Βουλής συµµετείχε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευµο-
νολογικής Εταιρείας Μιχάλης Τουµπής, ο οποίος τόνισε ότι 
«το κάπνισµα πρέπει να αντιµετωπίζεται ως εξάρτηση και 
όχι ως κακιά συνήθεια». Όπως είπε, στο 78% των εστιατο-
ρίων και στο 87% των µπαρ οι θαµώνες καπνίζουν, ενώ ανα-
φερόµενος στο παθητικό κάπνισµα ανακοίνωσε ότι από τα 7 
εκατοµµύρια θανάτων οι 870.000 οφείλονται σε αυτό.

Σύµφωνα, πάντως, µε πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, 
η χώρα µας δεν βρίσκεται πλέον στην πρώτη θέση των Ευ-
ρωπαίων καπνιστών, καθώς οι Έλληνες µη καπνιστές είναι 
πλέον το 67%.

Μάλιστα, στους νέους ηλικίας 15 έως 24 ετών το 18,5% 
δηλώνει ότι καπνίζει καθηµερινά, «επίδοση» κοντά στον 
µέσο όρο της Ευρώπης.

Ωστόσο, διατηρούµε την πρωτιά στο παθητικό κάπνισµα 

Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία της 
ΕΛΣΤΑΤ, η χώρα µας δεν βρίσκεται πλέον 
στην πρώτη θέση των Ευρωπαίων καπνιστών, 
καθώς οι  Έλληνες µη καπνιστές είναι πλέον 
το 67%.

λόγω µη εφαρµογής του αντικαπνιστικού νόµου στους δη-
µόσιους χώρους, µε επτά στους δέκα Έλληνες να δηλώνουν 
ότι κάπνιζαν άλλοι γύρω τους όταν επισκέφθηκαν καφέ, ε-
στιατόριο ή µπαρ.

Πάντως, δηµοσίευµα της «Telegraph» κατατάσσει την 
Ελλάδα στη 14η θέση της λίστας των χωρών που καπνίζουν 
περισσότερο. Στην πρώτη θέση βρίσκεται το Μαυροβούνιο, 
στη δεύτερη η Λευκορωσία και στην τρίτη θέση ο Λίβανος.

Νοσοκοµεία χωρίς κάπνισµα
Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (ΠΟΥ), ο 
καπνός σκοτώνει περίπου 7 εκατοµµύρια ανθρώπους κάθε 
χρόνο. Στα βιοµηχανοποιηµένα κράτη εκτιµάται ότι προκα-
λεί πάνω από το 90% των πνευµονικών καρκίνων στους ά-
ντρες και περίπου το 70% στις γυναίκες, ενώ στο κάπνισµα 
αποδίδεται το 22% όλων των καρδιαγγειακών νοσηµάτων.

Στο πλαίσιο µιας ολοκληρωµένης προσπάθειας περιο-
ρισµού του καπνίσµατος και βελτίωσης των ποσοστών της 
αποτρέψιµης θνησιµότητας και θνητότητας που σχετίζε-
ται µε το κάπνισµα, το ΚΕΕΛΠΝΟ αρχίζει την υλοποίηση 
προγράµµατος αντιµετώπισης του καπνίσµατος στα νοσο-
κοµεία. 

Με σύνθηµα «Νοσοκοµεία χωρίς κάπνισµα», το πρό-
γραµµα θα εφαρµοστεί πιλοτικά στο Γενικό Νοσοκοµείο 
Πατρών «Άγιος Ανδρέας» και στα νοσοκοµεία που θα κατα-
φέρουν να µείνουν «ελεύθερα καπνού» στο τέλος του έτους 
θα απονεµηθεί ειδική τιµητική πλακέτα.

«Και όµως, είναι οι επαγγελµατίες υγείας εκείνοι που 
οφείλουν να διαδραµατίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην 
προσπάθεια για νοσοκοµεία ελεύθερα καπνού, αλλά και στη 
γενικότερη προσπάθεια για περιορισµό του καπνίσµατος 
στους κόλπους της ευρύτερης κοινωνίας» υπογραµµίζει σε 
ανακοίνωσή του το ΚΕΕΛΠΝΟ.

«Το κάπνισµα γίνεται ανεκτό ακόµη και σε χώρους πα-
ροχής υπηρεσιών υγείας. Μέσα στα ίδια µας τα νοσοκοµεία, 
µέσα στα χειρουργεία, οι συνάδελφοι γιατροί καπνίζουν α-
ρειµανίως. Κάποιοι δε και µπροστά στους ασθενείς τους» α-
ναφέρει στο άρθρο του ο κ. Ρόζενµπεργκ.

Το πρόγραµµα περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, δράσεις 
όπως ενηµερωτικές/εκπαιδευτικές ηµερίδες, διανοµή ε-
νηµερωτικού υλικού (αφίσες/φυλλάδια) και λειτουργία της 
τηλεφωνικής γραµµής 1142 για την παροχή πληροφοριών 
σχετικά µε τη διακοπή του καπνίσµατος και τη λήψη καταγ-
γελιών αναφορικά µε την καταστρατήγηση της αντικαπνι-
στικής νοµοθεσίας στον χώρο του νοσοκοµείου.
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άρθρο

 ΕΞΩ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΜΙΑ ΠΟΛΥ∆ΑΙ∆ΑΛΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΦΩΣ 
ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΤΟΥΝΕΛ ΧΙΛΙΑ∆ΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Ι. ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ*

Ο 
Εξωδικαστικός Μη-
χανισµός Ρύθµι-
σης Οφειλών Επι-
χειρήσεων αποτε-
λεί –έστω και µε 
καθυστέρηση αρκε-
τών µηνών– και επί-
σηµα νόµο του κρά-

τους εδώ και λίγες εβδοµάδες (Ν. 4469/2017 
– ΦΕΚ Ά  62/3.5.2017). Με τη θέσπιση µιας 
πολυδαίδαλης, πράγµατι, διαδικασίας και µε 
τα εχέγγυα της διαφάνειας (άπαντα τα σχε-
τικά µε το σχέδιο διευθέτησης οφειλών θα υ-
ποβάλλονται ηλεκτρονικά) και της συνεπι-
κουρίας των µερών από ειδικούς (συντονιστής 
- εµπειρογνώµονας - δικηγόρος), ο Νοµοθέ-
της φιλοδοξεί να δώσει πνοή σε χιλιάδες οι-
κονοµικά ασθµαίνουσες επιχειρήσεις και πα-
ραπαίοντες εµπόρους και να αποτελέσει έναν 
ιδιότυπο «νόµο Κατσέλη» (επί των βασικών α-
ξόνων του οποίου, εξάλλου, εδράζεται και ο Ε-
ξωδικαστικός Μηχανισµός) γι’ αυτούς.

Με τη βασική διάκριση σε «µεγάλες» και 
«µικρές» επιχειρήσεις (αναλόγως του εάν ο 
κύκλος εργασιών εκάστης υπερβαίνει ή όχι 
τα 2.500.000 ευρώ ή οι συνολικές υποχρε-
ώσεις της υπερβαίνουν ή όχι τα 2.000.000 
ευρώ αντίστοιχα), ο Εξωδικαστικός Μηχανι-
σµός, στις ευεργετικές διατάξεις του οποίου 
µπορούν να υπαχθούν οφειλέτες µέχρι και 
31/12/2018, απευθύνεται σε φυσικά (ατοµι-
κές επιχειρήσεις) και νοµικά πρόσωπα που α-
σκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα, εφό-
σον αφενός είχαν –κατά την 31η ∆εκεµβρίου 
2016 (δοθέντος ότι τα µεταγενέστερα χρέη 
δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του)– ο-
φειλές προς τράπεζες, λοιπούς ιδιώτες, ∆ΟΥ 
ή ασφαλιστικούς οργανισµούς µεγαλύτερες 
των 20.000 ευρώ και αφετέρου παρουσιά-
ζουν θετικό καθαρό αποτέλεσµα (ή θετική 
καθαρά θέση, για τα τηρούνται διπλογραφικά 
βιβλία) σε µία τουλάχιστον από τις τελευταίες 
τρεις χρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο ο Νοµοθέ-
της επιχειρεί ένα πρώτο αυστηρό «φιλτράρι-
σµα», αποκλείοντας από το πεδίο του νόµου 
αφενός επιχειρήσεις µε µικρά (και άρα «δια-
χειρίσιµα» κατ’ αυτόν) χρέη και αφετέρου µη 
βιώσιµες τοιαύτες. Η σχετική διαδικασία εκ-
κινεί µε την υποβολή από τον οφειλέτη (ή 
και το ελληνικό ∆ηµόσιο, εν ευρεία εννοία, 
το οποίο µπορεί ως πιστωτής να αναλάβει τη 
σχετική πρωτοβουλία) ηλεκτρονικής αιτή-
σεως στην Ειδική Γραµµατεία ∆ιαχείρισης Ι-
διωτικού Χρέους (ΕΓ∆ΙΧ), στην οποία πρέ-
πει να περιλαµβάνεται υποχρεωτικώς και το 
προτεινόµενο σχέδιο διευθέτησης των οφει-

λών της επιχείρησης και η οποία πρέπει να 
συνοδεύεται µε πλήρη οικονοµικά στοιχεία, 
προκειµένου να δύνανται οι πιστωτές αφενός 
να υπολογίσουν το ποσό που θα εισπράξουν 
µέχρι το πέρας της ρυθµίσεως και αφετέρου 
να ελέγξουν τη βιωσιµότητά της. Με την κατά-
θεση της αιτήσεως, η ΕΓ∆ΙΧ διορίζει συντονι-
στή της διαδικασίας από το σχετικό µητρώο 
(ευχάριστη έκπληξη η προβλεπόµενη περι-
οδική αξιολόγηση των συντονιστών από την 
ίδια την ως άνω Γραµµατεία), ο οποίος ελέγχει 
αµελλητί την πληρότητα της αίτησης και ανα-
λαµβάνει την προώθησή της στους περιλαµ-
βανόµενους σε αυτήν πιστωτές. Με την κοι-
νοποίηση αυτή ξεκινά η διαδικασία διαπραγ-
µάτευσης µεταξύ οφειλέτη και των πιστωτών 
εκείνων που δηλώνουν την πρόθεσή τους να 
συµµετάσχουν σε αυτήν, µία διαδικασία αρ-
κετά πολύπλοκη και παρέχουσα στους τελευ-
ταίους τη δυνατότητα αντιπροτάσεων. Σε κάθε 
περίπτωση, προκειµένου να εγκριθεί κάποια 
πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών, απαιτεί-
ται αυξηµένη πλειοψηφία του 60% των συµ-
µετεχόντων πιστωτών, στους οποίους πρέπει 
µάλιστα να περιλαµβάνεται και το 40% των ε-
χόντων ειδικό προνόµιο, κάτι που –σε συνδυ-
ασµό µε τους υποχρεωτικούς κανόνες του άρ-
θρου 9 (η σχετική σύµβαση εξωδικαστικής α-
ναδιάρθρωσης χρεών απαγορεύεται να φέρει 
οιονδήποτε πιστωτή σε χειρότερη θέση από 
εκείνη στην οποία θα βρισκόταν εάν ρευστο-
ποιούσε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη 
υπό συνθήκες αναγκαστικής εκποίησης)– κα-
θιστά την ευόδωση της σχετικής διαδικασίας 
αρκετά δυσχερή. Ο Εξωδικαστικός Μηχανι-
σµός προβλέπει προαιρετικό διορισµό εµπει-
ρογνώµονα για τις «µικρές» επιχειρήσεις και 
υποχρεωτικό για τις «µεγάλες», στα καθήκο-
ντα του οποίου περιλαµβάνεται η εκπόνηση α-
ξιολόγησης βιωσιµότητας, καθώς και του σχε-
δίου αναδιάρθρωσης των οφειλών του οφει-
λέτη. Σε περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης 
της διαδικασίας και σύναψης σχετικής σύµβα-
σης αναδιάρθρωσης οφειλών, προβλέπεται η 
δυνατότητα (και όχι η υποχρέωση, γιατί τότε 
θα µιλούσαµε για όλως «νόθο» Εξωδικαστικό 
Μηχανισµό) επικύρωσής της από το Πολυµε-
λές Πρωτοδικείο. Προβλέπονται, µάλιστα, ε-
ξαιρετικά σύντοµες (για τα δεδοµένα της ελ-
ληνικής δικαστικής πραγµατικότητας) προθε-
σµίες για τη συζήτηση των σχετικών αιτήσεων 
και την έκδοση των επ’ αυτών αποφάσεων, ενώ 
το ένδικο µέσο της εφέσεως επιτρέπεται µόνο 
κατά των απορριπτικών τοιούτων. Κάθε ευνο-
ϊκή για τον οφειλέτη ρύθµιση της σύµβασης ι-
σχύει υπέρ κάθε συνοφειλέτου και εγγυητού, 

ενώ προβλέπεται τόσο η αναστολή πράξεων ε-
κτέλεσης σε βάρος του οφειλέτη για όσο δι-
αρκεί η διαδικασία (µε δυνατότητα παρατά-
σεων) όσο και η αντίστοιχη αναστολή της ποι-
νικής δίωξης για τα αδικήµατα του άρθρου 25 
του Ν. 1882/1990 (βεβαιωµένες οφειλές προς 
∆ηµόσιο) και του Α.Ν. 86/1967 (ασφαλιστι-
κές εισφορές). Τέλος, τα άρθρα 14 και 15 του 
Ν. 4469/2017 προβλέπουν και διασφαλίζουν 
τα «ειδικά προνόµια του ∆ηµοσίου», το µεν 
θέτοντας αυστηρούς περιορισµούς στον προ-
βλεπόµενο στο σχέδιο αριθµό των µηνιαίων 
δόσεων τµηµατικής καταβολής (120 κατ’ α-
νώτατον) και στο ύψος εκάστης (50 ευρώ κατ’ 
ελάχιστον), το δε καταλείποντας ως δαµόκλειο 
σπάθη επί του οφειλέτη την υποχρέωση να 
τακτοποιήσει µε νόµιµο τρόπο τις βεβαιωµέ-
νες µετά τις 31/12/2016 προς αυτό οφειλές του.

Συµπερασµατικά, ο προσφάτως ψηφι-
σθείς Εξωδικαστικός Μηχανισµός έρχεται να 
καλύψει ένα βασικό νοµοθετικό κενό και να 

υποσχεθεί φως στο οικονοµικό τούνελ χιλιά-
δων σκληρά χειµαζόµενων από την κρίση ε-
πιχειρήσεων. Φιλοδοξεί να καταστεί ο «νόµος 
Κατσέλη των εµπόρων» και να επανεντάξει 
χιλιάδες τέτοιους στην οικονοµική ζωή της 
χώρας. Τροχοπέδη στη φιλοδοξία αυτή (µα-
ντεύω ότι) θα σταθούν η πολύπλοκη δοµή της 
προβλεπόµενης διαδικασίας, τα αυστηρά κρι-
τήρια έγκρισης του προτεινόµενου σχεδίου α-
ναδιάρθρωσης και η αναµενόµενη ένδεια στις 
θεσπιζόµενες τεχνικές προδιαγραφές (η σχε-
τική ψηφιακή πλατφόρµα της ΓΓΠΣ δεν έχει 
τεθεί ακόµα σε εφαρµογή). Και βέβαια, πολύ 
περισσότερο, η ζώσα οικονοµική πραγµατικό-
τητα, η οποία είναι ακόµη αρκούντως ζοφερή 
και δεν επιτρέπει την παραµικρή αισιοδοξία 
στο εγχώριο επιχειρείν.

*Ο Χρήστος Ι. Θεοδωρόπουλος είναι 
δικηγόρος, LL.M., Μ∆Ε, αν. γραµµατέας 
Παραγωγικών Τοµέων της Ν∆.

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν
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Προχωρά το Ελληνικό, αχίλλειος πτέρνα 
η δασική έκταση

Εξελίξεις στην υπόθεση του Ελληνικού δρομολογούνται, καθώς υποβλήθηκε από την 
Hellinikon Global I SA και τη Lamda Development A.E. το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυ-
ξης (ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά στα γραφεία του ΤΑΙΠΕΔ.

Την ίδια ώρα στη γενική συνέλευση της Lamda Development ο διευθύνων σύμβουλος Οδυσ-
σέας Αθανασίου υποστήριξε ότι «είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το έργο του Ελληνικού χθες!» και 

Στην MIG η εστίαση στα 14 αεροδρόμια 
της Fraport

Μία σημαντική συμφωνία έκλεισε ο Όμιλος της MIG, όπως προκύπτει από δηλώσεις 
του Θανάση Παπανικολάου στη γενική συνέλευση, όπου αναφέρθηκε ότι υπεγράφη 
συμφωνία μεταξύ της Fraport και του κλάδου εστίασης του Ομίλου MΙG, προκειμένου 

οι αλυσίδες του τελευταίου να αποκτήσουν παρουσία στα αεροδρόμια που διαχειρίζεται ο γερ-
μανικός όμιλος στην Ελλάδα.

Έτσι, στα 14 αυτά αεροδρόμια θα υπάρχει παρουσία των Everest και των Flocafé ή των 
Goody’s. Ο κλάδος εστίασης του ομίλου με τις θυγατρικές της Goody’s και Everest έχει σήμερα 
ισχυρή παρουσία με 515 σημεία στη χώρα και διευρύνει το μερίδιό της παρά τις σημαντικές δυ-
σκολίες που υπάρχουν με τον υψηλότατο ΦΠΑ του 24%, όπως σημείωσε από την πλευρά του ο 
πρόεδρος της ΜIG Στ. Λεκκάκος.

πρόσθεσε πως είναι εφικτό να ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης του προεδρικού διατάγματος 
μέχρι τον Νοέμβριο, όπως ορίζει και ο νόμος. Θα χρειαστούν, όμως, τουλάχιστον άλλοι τρεις μήνες 
για την έκδοση των απαραίτητων κοινών υπουργικών αποφάσεων (ΚΥΑ), με τον κ. Αθανασίου να ε-
πισημαίνει πως πρέπει να προχωρήσει, από το ελληνικό Δημόσιο, ο διαγωνισμός για την παραχώ-
ρηση της άδειας καζίνο, για το οποίο, όπως εξήγησε, έχει εκδηλωθεί σοβαρό ενδιαφέρον από διε-
θνείς ομίλους.

Ο ίδιος ανέφερε πως «είναι τόσο μεγάλο το έργο, που μπορεί να μετάσχει οποιοσδήποτε! Είναι 
τεράστιο έργο. Έχουμε επισκέψεις από πρέσβεις ξένων χωρών για να δηλώσουν πόσο ενδιαφέρον 
είναι το έργο για εταιρείες των χωρών τους».

Για το θέμα των 37 στρεμμάτων που χαρακτηρίζονται ως δασική έκταση από τον δασάρχη Πει-
ραιά, αν και έχει κατατεθεί ένσταση από την Ελληνικό Α.Ε. και το ΤΑΙΠΕΔ, είναι κομβικής σημα-
σίας για την ανάπλαση της έκτασης 6,2 χιλιάδων στρεμμάτων του πρώην διεθνούς αεροδρομίου, 
σύμφωνα με τους επικεφαλής της Lamda Development.

«Έχουμε σχεδιάσει το ολοκληρωμένο resort ξενοδοχείο 1.200 δωματίων, καζίνο, συνεδριακούς 
χώρους, που θα συνδέεται με γέφυρα με την παραλιακή οδό. Το κομμάτι αυτό είναι πολύ σημαντικό 
για το business plan που σχεδιάστηκε από διεθνείς συμβούλους και έχουν ξοδευτεί εκατομμύρια. 
Δεν μπορείς να πάρεις ένα κομμάτι και να το πας αλλού! Δεν είναι Legoland» σημείωσε ο κ. Αθα-
νασίου. Ο πρόεδρος της εταιρείας Τάσος Γιαννίτσης χαρακτήρισε αυτά τα 37 στρέμματα «αχίλλειο 
πτέρνα», επισημαίνοντας πως μπορεί η έκταση να είναι ελάχιστη, αλλά είναι κομβικής σημασίας για 
την επένδυση.

Ο κ. Γιαννίτσης είπε πως «είμαστε υποχρεωμένοι απέναντι στη χώρα, απέναντι στους διεθνείς ε-
πενδυτές και απέναντι στους μετόχους να προχωράμε διασφαλίζοντας πως τηρούνται οι νόμιμες δι-
αδικασίες, ώστε οι θεσμικοί κίνδυνοι να τηρούνται στο ελάχιστον δυνατό επίπεδο».

Παράλληλα, η Lamda Development, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, απέκτησε το 100% 
των μετοχών του Mall Athens, καθώς προχώρησε σε υπογραφή σύμβασης με την IRERE Property 
Investments Luxembourg (με προηγούμενη επωνυμία HSBC Property Investments Luxemburg 
S.A.R.L) για τη μεταβίβαση από την IRERE και αγορά από την εταιρεία 4.402.368 μετοχών εκδό-
σεως της εταιρείας Lamda Olympia Village Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινή-
των, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 50% του μετοχικού κεφαλαίου της LOV.

Σημειώνεται ότι η IRERE είχε αποκτήσει το ποσοστό στην εταιρεία που κατέχει το Mall πριν 
από χρόνια και τώρα άσκησε τη σχετική option που είχε για επιστροφή του 50% στη Lamda. Σημει-
ώνεται ότι η συνολική αξία αποτίμησης του Mall Athens διαμορφώνεται σε 381,2 εκατ. ευρώ.

Το Athens Ledra και η επένδυση 
του αμερικανικού κολοσσού

Ένας παγκόσμιος κολοσσός με αποτίμηση 96 δισ. δολάρια είναι ο αγοραστής του Athens 
Ledra και πρόκειται για τη Hines. Το γνωστό ξενοδοχείο άλλαξε χέρια έναν χρόνο μετά 
τη διακοπή λειτουργίας του λόγω οικονομικής δυσπραγίας και ενώ ήταν γεμάτο πελάτες 

(31 Μαΐου 2016) και έντεκα μήνες αφότου η βασική πιστώτρια της επιχείρησης Alpha Bank ξε-
κίνησε την εκποίηση του ακινήτου μέσω πλειστηριασμού.

Οι πληροφορίες λένε πως η Hines ήταν ο μοναδικός ενδιαφερόμενος επενδυτής για τη μο-
νάδα επί της λεωφόρου Συγγρού, εκμεταλλευόμενη τη σημαντική πτώση του τιμήματος, αφού 
κατά τον πρώτο πλειστηριασμό (με επισπεύδουσα πάντα την Alpha Bank) η ελάχιστη τιμή προ-
σφοράς άγγιζε τα 47,8 εκατ. ευρώ. Τον Απρίλιο η τιμή διαμορφώθηκε ακόμη χαμηλότερα, στα 38 
εκατ. ευρώ, όμως και τότε ο διαγωνισμός είχε αποβεί άγονος.

Σημαντική παράμετρος του πλειστηριασμού είναι πως από το τίμημα αναμένεται να εξοφλη-
θούν οι οφειλές προς τους εργαζόμενους του ξενοδοχείου, αλλά και να εισρεύσουν έσοδα στα 
ταμεία του ΙΚΑ από την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών τους.

Τα μεγέθη της Hines δεν αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης για την ισχύ του αμερικανικού 
ομίλου. Έχει παρουσία σε 189 πόλεις σε 20 χώρες και η αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων που 
διαχειρίζεται φτάνει τα 96,5 δισ. δολάρια. Αυτή την περίοδο μετέχει σε 114 επενδύσεις που βρί-
σκονται σε εξέλιξη, ενώ στα 60 χρόνια ιστορίας της έχει εξαγοράσει ή αναπτύξει 1.205 ακίνητα, 
συνολικής επιφάνειας άνω των 390 εκατ. τετρ. ποδιών (36,2 εκατ. τ.μ.). Το χαρτοφυλάκιο που δι-
αχειρίζεται η Hines αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει 533 ακίνητα, συνολικής επιφάνειας 10,8 εκατ. 
τ.μ.

Ας σημειωθεί ακόμη πως τα πολυτελή ξενοδοχεία που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο 
της Hines σε όλο τον κόσμο είναι ενταγμένα σε αλυσίδες κορυφαίων ξενοδοχειακών ομίλων, με-
ταξύ των οποίων η Hilton και η Marriott.
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ΑΙΤΉΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ  ΠΕΜΠΤΉ 11:00-14:00

ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΉ 
ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ 

ΆΤΟΜΆ ΆΠΟ 18 ΈΩΣ 35 ΈΤΩΝ

Η επόµενη µέρα για τη METRO 
και η συνεργασία µε Μαχαίρα

Επενδύσεις σε ανακαινίσεις και επεκτάσεις εντός αλλά και εκτός συνόρων περιλαµβάνο-
νται στην ατζέντα του λιανεµπορικού οµίλου METRO. Φέτος ο όµιλος σκοπεύει να δα-
πανήσει 40 εκατ. ευρώ σε ανακαινίσεις, αλλά και για τη δηµιουργία 10 νέων My Market, 

δίνοντας έµφαση στην αγορά της Βόρειας Ελλάδας, όπου ο όµιλος διαθέτει µικρή έκθεση, αλλά 
και στα νησιά.

Ο όµιλος επίσης βρίσκεται κοντά στην είσοδό του στην κυπριακή αγορά, η οποία, παρά το 
µικρό µέγεθός της, παραµένει µία δυναµική και πολλά υποσχόµενη οικονοµία.

Στα σχέδια της οικογένειας Παντελιάδη για τη φετινή χρονιά είναι το άνοιγµα συνολικά 
10 νέων καταστηµάτων (ήδη έχουν ανοίξει 2), τα περισσότερα εκ των οποίων θα δηµιουργη-
θούν στη Βόρεια Ελλάδα, η ανακαίνιση 60 καταστηµάτων από το πρώην δίκτυο της Βερόπου-
λος, η γεωγραφική επέκταση της αλυσίδας την Κύπρο και η ενίσχυση της παρουσίας της και στα 

νησιά. Σύµφωνα µε όσα ανέφερε την Τετάρτη σε εκπροσώπους των ΜΜΕ ο πρόεδρος και διευ-
θύνων σύµβουλος του οµίλου Αριστοτέλης Παντελιάδης, τον προσεχή Σεπτέµβριο αναµένεται 
να ξεκινήσει η κατασκευή του πρώτου καταστήµατος στην Κύπρο.

Σχετικά µε τις εξελίξεις στην αγορά, ο κ. Παντελιάδης είπε πως υπάρχουν αλυσίδες µε τζίρο 
έως 200 εκατ. ευρώ που πιέζονται εξαιτίας του πολέµου των προσφορών στον οποίο έχουν επι-
δοθεί οι µεγάλοι, ενώ δεν απέκλεισε να υπάρξει νέος κύκλος συγκέντρωσης.

Σε ό,τι αφορά το θέµα της λειτουργίας των καταστηµάτων τις Κυριακές, ο κ. Παντελιάδης, αν 
και επανέλαβε ότι για τον κλάδο των σούπερ µάρκετ και γενικότερα την αγορά τροφίµων το συ-
γκεκριµένο µέτρο δεν θα φέρει περισσότερο τζίρο αλλά, αντιθέτως, θα αυξήσει τα κόστη, δή-
λωσε «παρών» στο κυριακάτικο άνοιγµα. Σήµερα ο όµιλος λειτουργεί τις Κυριακές 32 από τα 
221 καταστήµατά του και αυτά για ένα τετράωρο.

Παράλληλα, ο όµιλος επενδύει και στην online αγορά, µέσω της µετοχικής σχέσης που απέ-
κτησε στο e-shop Welovesupermarket, µε τον κ. Παντελιάδη, ωστόσο, να σηµειώνει πως το µέ-
γεθος της συγκεκριµένης αγοράς παραµένει πολύ µικρό.

Λίγο περισσότερο από έναν χρόνο µετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η λειτουργική απορ-
ρόφηση της Βερόπουλος κινείται βάσει πλάνου, µε τον επικεφαλής του οµίλου να θεωρεί ότι τα 
«δύσκολα» σε αυτό το µέτωπο «έχουν περάσει». Το 2017 οι ανακαινίσεις προχωρούν κανονικά, 
ενώ για το 2018 αποµένει το τρίτο και µικρότερο µέρος του έργου στα καταστήµατα του δικτύου 
της πρώην Βερόπουλος.

Επιπλέον, µεγάλο µέρος των καταναλωτών της πρώην Βερόπουλος φαίνεται να έχει επιστρέ-
ψει στα καταστήµατα –το 70%, σύµφωνα µε εκτιµήσεις του κ. Παντελιάδη–, ωστόσο αποµένει 
µια κρίσιµη µάζα που διαφεύγει. Αυτό το 30%, αλλά και γενικώς η διεκδίκηση µεριδίων σε µια 
έντονα ανταγωνιστική αγορά, αποτελούν το άλλο µεγάλο στοίχηµα που καλείται να κερδίσει ο 
Όµιλος METRO.

Το 2016 σε ενοποιηµένη βάση ο όµιλος παρουσίασε πωλήσεις της τάξης των 1,15 δισ. ευρώ, 
καταγράφοντας αύξηση 6,5%. Στο πεντάµηνο του 2017 το δίκτυο My Market εµφανίζει οριακή 
πτώση πωλήσεων κατά 2%, ποσοστό που, ωστόσο, είναι πάνω από τον µέσο όρο της αγοράς, η 
οποία, σύµφωνα µε εκτιµήσεις του κ. Παντελιάδη αλλά και των εταιρειών καταγραφής και ανά-
λυσης πωλήσεων στο λιανεµπόριο, υποχωρεί σε ποσοστό 5% έως 6%.

Πέρα από τις ποσοτικές επενδύσεις, στην ατζέντα του κ. Παντελιάδη περιλαµβάνεται ο συ-
νολικός µετασχηµατισµός του οµίλου. Σύµφωνα µε τον ίδιο, «η Μy Market µεγάλωσε απότοµα. 
Χρειάζεται να χτίσει µια νέα ταυτότητα, που να ταιριάζει πλέον µε το µέγεθός της, και αυτό να 
γίνει αντιληπτό από τον καταναλωτή». Στο πλαίσιο αυτό εξηγείται και η συνεργασία του µε τον 
Κωνσταντίνο Μαχαίρα, πρώην CEO της ΑΒ Βασιλόπουλος και σηµερινό πρόεδρο του ΙΕΛΚΑ, 
που διαθέτει µεγάλη εµπειρία στον τοµέα του λιανεµπορίου, σε ρόλο συµβουλευτικό.
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Α πογοητευτικά είναι τα στοιχεία 
όσον αφορά την εισοδηματική 
φτώχεια και την επισιτιστική ανα-
σφάλεια των παιδιών, και μάλιστα 

στις χώρες υψηλού εισοδήματος, όπως αναφέ-
ρει η έκθεση της UNICEF με τίτλο «Οικοδο-
μώντας το μέλλον: Τα παιδιά και οι στόχοι για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη στις πλούσιες χώρες», 
που δημοσιεύτηκε την περασμένη Πέμπτη.

Αβέβαιο μέλλον
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΜΚΟ, τουλάχι-
στον ένα στα πέντε παιδιά στις πλούσιες χώρες 
βιώνει εισοδηματική φτώχεια, με τους γονείς 
του να μην μπορούν να αντεπεξέλθουν στο κό-
στος ζωής, ενώ περίπου ένα στα οκτώ παιδιά 
αντιμετωπίζει επισιτιστική ανασφάλεια, ιδίως 
τα τελευταία χρόνια, με την ενίσχυση της οι-
κονομικής κρίσης σε πολλές αναπτυγμένες 
χώρες. Η συγκεκριμένη έκθεση ουσιαστικά α-
ξιολογεί την κατάσταση των παιδιών σε 41 α-
ναπτυγμένες χώρες ως προς τους Στόχους για 
τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΣΒΑ), που θεωρούνται 
οι σημαντικότεροι για την παιδική ευημερία. 
Οι εν λόγω στόχοι αφορούν την εξάλειψη της 
πείνας, την εξασφάλιση ποιοτικής εκπαίδευ-
σης και καλού συστήματος υγείας για τα παι-
διά, την εξάλειψη των ανισοτήτων μεταξύ των 
χωρών και μεταξύ των φύλων, την προστασία 
των παιδιών από την ενδοοικογενειακή βία 
και κάθε μορφή βίας, όπως, μεταξύ άλλων, το 
bullying. Οι παραπάνω στόχοι, εάν επιτευ-
χθούν, θα εξασφαλίσουν ευημερία στα περισ-
σότερα παιδιά των αναπτυγμένων χωρών, η εμ-
μονή στη λιτότητα, ωστόσο, έχει προκαλέσει 
σε πολλές χώρες ένα ντόμινο δυσάρεστων κα-
ταστάσεων, με αποτέλεσμα το μέλλον των παι-
διών σε αυτές να κρίνεται αβέβαιο.

Η Σάρα Κουκ, διευθύντρια του ερευνη-
τικού κέντρου Innocenti της UNICEF, δή-
λωσε μεταξύ άλλων πως «τα υψηλότερα εισο-
δήματα δεν οδηγούν αυτομάτως σε βελτίωση 
των αποτελεσμάτων για όλα τα παιδιά και μπο-
ρεί πράγματι να συνοδεύονται από εμβάθυνση 
των ανισοτήτων. Οι κυβερνήσεις σε όλες τις 
χώρες πρέπει να αναλάβουν δράση για να δια-
σφαλίσουν ότι τα κενά θα μειωθούν και ότι θα 
σημειωθεί πρόοδος για την επίτευξη των ΣΒΑ 
για τα παιδιά». Τα στατιστικά στοιχεία που κα-
τέγραψε η UNICEF δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρ-
ρυντικά.

Υψηλό το ποσοστό πολυδιά-
στατης φτώχειας στην Ελλάδα
Περίπου ένα στα πέντε παιδιά ζει σε σχετική 
εισοδηματική φτώχεια, με τις αποκλίσεις με-
ταξύ των χωρών να είναι μεγάλες. Στη Δανία, 
για παράδειγμα, μόλις ένα στα δέκα παιδιά α-
ντιμετωπίζει συνθήκες φτώχειας, με τη χώρα 
να κατατάσσεται πρώτη μεταξύ των 41 όσον 
αφορά τις καλύτερες συνθήκες για την ανα-
τροφή παιδιών. Ισλανδία, Νορβηγία, Φινλαν-
δία, Κορέα, Κύπρος, Ολλανδία, Τσεχία, Σλο-
βενία, Ελβετία και Σουηδία είναι επίσης οι 
χώρες όπου η εισοδηματική φτώχεια για τα 
παιδιά είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Στην Ελλάδα 
η παιδική εισοδηματική φτώχεια είναι πάνω 
από τον μέσο όρο των αναπτυγμένων χωρών, 
με ένα ποσοστό της τάξης του 26% να ζει σε 
νοικοκυριά με εισόδημα μικρότερο του 60% 

 ΜΑΡΊΑ ΠΡΟΚΟΠΊΟΥ

Η ΦΤΏΧΕΊΑ ΧΤΥΠΑ  
ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΏΝ ΠΑΊΔΊΏΝ

Ένα ποσοστό της τάξης 
του 39% των παιδιών στην 
Ελλάδα ζει σε συνθήκες 
πολυδιάστατης φτώχειας, όπως 
αναφέρει η τελευταία έκθεση 
του ερευνητικού κέντρου 
Innocenti της UNICEF.

του εθνικού μέσου όρου. Με οικογενειακό ει-
σόδημα, δηλαδή, που οδηγεί στη φτώχεια.

Επιπλέον, ένα στα οκτώ παιδιά αντιμετω-
πίζει επισιτιστική ανασφάλεια, με την κατά-
σταση τουλάχιστον τραγική στο Μεξικό, στην 
Τουρκία και στη Ρουμανία, όπου ένα στα τρία 
παιδιά πεινάει ή δεν διατρέφεται σωστά λόγω 
φτώχειας.

Η Ελλάδα κατατάσσεται 31η στις 41 χώρες 
που μελετά η έκθεση. Στους συλλογικούς ΣΒΑ 
η χώρα μας αποδίδει καλύτερα σε ό,τι αφορά 
την προώθηση της ειρήνης, της δικαιοσύνης 
και των ισχυρών θεσμών, ενώ έχει τη χειρό-
τερη θέση όσον αφορά τη μείωση των ανισο-
τήτων. Eιδικότερα, το 25,5% των παιδιών ζει 
σε σχετική εισοδηματική φτώχεια και το 39% 
υπό συνθήκες πολυδιάστατης φτώχειας (με 
τον όρο «πολυδιάστατη φτώχεια» εννοούνται 
στην έκθεση της UNICEF τα παιδιά που στε-
ρούνται δύο ή περισσότερα είδη από τα εξής: 
διατροφή, ρουχισμός, εκπαιδευτικοί πόροι, 
δραστηριότητες αναψυχής, κοινωνικές δρα-
στηριότητες, πρόσβαση σε πληροφορίες και 
internet ή στέγαση), ως εκ τούτου η χώρα μας 
κατατάσσεται 29η στον τομέα της παιδικής ει-
σοδηματικής φτώχειας, με τις συνθήκες για τα 
παιδιά να κρίνονται χειρότερες απ’ ό,τι παλιό-
τερα.

Το 15,7% των παιδιών στην Ελλάδα ζει με 
ενήλικα που βρίσκεται σε επισιτιστική ανα-
σφάλεια, ενώ το ποσοστό παιδικής παχυσαρ-
κίας, που επίσης αποδεικνύει κακές διατροφι-
κές συνήθειες, είναι στο 20,9%, το τρίτο υψη-

λότερο στις αναπτυγμένες χώρες. 
Ως προς τον τομέα της υγείας, η Ελλάδα 

βρίσκεται στην 20ή θέση. Το ποσοστό νεο-
γνικής θνησιμότητας είναι χαμηλό (2,6 παιδιά 
ανά 1.000 γεννήσεις), ωστόσο σε μεγαλύτε-
ρες ηλικίες τα προβλήματα είναι μεγαλύτερα. 
Το 27,9% των παιδιών ηλικίας 11-15 ετών ανα-
φέρει ότι αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλή-
ματα που προέρχονται κυρίως από την οικο-
γενειακή τους κατάσταση, ενώ 6% δηλώνουν 
ότι έχουν μεθύσει τουλάχιστον μία φορά τον 
τελευταίο μήνα.

Απογοητευτικά ποσοστά  
στην ποιοτική εκπαίδευση
Αποθαρρυντικά είναι τα ποσοστά για τη χώρα 
μας όσον αφορά την ποιοτική εκπαίδευση. Το 
56,7% των 15χρονων επιτυγχάνει τη βάση στην 
ανάγνωση, στα μαθηματικά και στις φυσικές 
επιστήμες. Πρόκειται για το πέμπτο χαμηλό-
τερο ποσοστό μεταξύ των 41 χωρών. Το 94% 
των παιδιών συμμετέχει στην προσχολική εκ-
παίδευση στη χώρα μας έναν χρόνο πριν από 
την έναρξη του Δημοτικού. Σύμφωνα με την 
έκθεση της UNICEF, η Ελλάδα βρίσκεται στο 
χαμηλότερο τρίτο της κατάταξης γι’ αυτόν τον 
στόχο, δηλαδή στην 33η θέση, ενώ τις καλύ-
τερες επιδόσεις έχουν κατά σειρά η Εσθονία, 
η Ιαπωνία, η Φινλανδία και τις χειρότερες η 
Τουρκία, η Ρουμανία και η Χιλή. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι την υψηλότερη συμμετοχή στην 
προσχολική εκπαίδευση έχουν Μάλτα, Ισ-
ραήλ, Βέλγιο, Φινλανδία, Γαλλία και Ισπανία, 

ενώ Τουρκία, Αυστραλία και Πολωνία είναι 
χαμηλά στην κατάταξη.

Στην 28η θέση βρίσκεται η Ελλάδα όσον 
αφορά τον τομέα της ασφάλειας και του περι-
βάλλοντος στα αστικά κέντρα. Όπως αναφέ-
ρεται στην έκθεση, οι συγκεντρώσεις λεπτών 
σωματιδίων είναι 12,3 μικρογραμμάρια ανά 
κυβικό μέτρο πάνω από το διεθνώς αναγνωρι-
σμένο ασφαλές επίπεδο των 10 μικρογραμμα-
ρίων. Στις καλύτερες θέσεις βρίσκονται η Ιρ-
λανδία και η Νορβηγία, ενώ Κορέα και Ισραήλ 
έχουν τη χειρότερη ατμόσφαιρα στις μεγάλες 
πόλεις τους.

Ως προς την περιβαλλοντική εκπαίδευση, 
62,7% των 15χρονων Ελλήνων γνωρίζουν από 
πέντε και πάνω περιβαλλοντικά ζητήματα. Η 
Ελλάδα βρίσκεται στη 17η θέση της κατάτα-
ξης, με την Πορτογαλία και τη Σλοβενία να ε-
πενδύουν περισσότερο στις περιβαλλοντικές 
γνώσεις των παιδιών.

Τέλος, την καλύτερη επίδοση κατέχει η 
χώρα μας στον τομέα της ειρήνης και της δι-
καιοσύνης μεταξύ των παιδιών, όπου εντάσ-
σεται και το σχολικό bullying. Η Ελλάδα έχει 
πολύ χαμηλά ποσοστά σχολικού εκφοβισμού 
και βίας μεταξύ των παιδιών. Βρίσκεται στην 
τρίτη θέση, με τη Σουηδία και την Ισλανδία να 
βαίνουν επίσης καλώς στον εν λόγω τομέα. Τα 
υψηλότερα επίπεδα εκφοβισμού παρουσιά-
ζουν οι Λιθουανία, Λετονία και Εσθονία.

Η UNICEF καλεί όλες τις χώρες να αναλά-
βουν δράση προκειμένου να δημιουργήσουν 
ένα περιβάλλον ευημερίας για τα παιδιά, κα-
ταλήγοντας πως το γενικό πλαίσιο των ΣΒΑ 
για τα παιδιά πρέπει να αποτελέσει παγκόσμια 
προσπάθεια και δέσμευση για την προστασία 
των ανηλίκων. Οι εθνικοί μέσοι όροι συχνά 
καλύπτουν τις ακραίες ανισότητες και τα μει-
ονεκτήματα συγκεκριμένων πληθυσμιακών ο-
μάδων, γι’ αυτό και η ΜΚΟ που έχει αφιερώ-
σει το έργο της στην προστασία των παιδιών 
κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, φοβούμενη 
πως οι ακραίες ανισότητες θα ενισχυθούν και 
δεν αποκλείεται μακροπρόθεσμα να οδηγη-
θούμε σε έντονη κοινωνική κρίση. Η υπερά-
σπιση των παιδιών δεν είναι υπόθεση μόνο 
του οικογενειακού πυρήνα, είναι και υπόθεση 
των κρατών συλλογικά, για να εξασφαλίσουν 
ευημερία στους πολίτες τους και ένα υψηλό 
βιοτικό επίπεδο το οποίο θα είναι εγγυημένο 
και για τις μελλοντικές γενιές.
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Σε πολλές περιπτώσεις, κατόπιν αξιολόγησης 
και ανάλογα µε το µέγεθος των δυσκολιών 
του παιδιού, πιθανώς ο ειδικός να προτείνει 
επαναφοίτηση του µαθητή στην τάξη του 
νηπιαγωγείου. Τέτοιες περιπτώσεις είναι όταν 
ο ειδικός εντοπίσει αναπτυξιακή ανωριµότητα 
ή κάποια ειδική εκπαιδευτική ανάγκη.

Τ
α τελευταία χρόνια ο όρος «σχολική ετοι-
µότητα» ακούγεται και χρησιµοποιείται 
πολύ συχνά. Πρόκειται για έναν όρο που 
δείχνει αν το παιδί στην ηλικία των 6 ετών 
έχει κατακτήσει δεξιότητες που «αγκα-
λιάζουν» ένα ευρύ φάσµα. Ωστόσο, δεν 

αφορά µόνο τη µετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δηµοτικό 
αλλά και τη µετέπειτα σχολική ζωή του µαθητή.

Ο όρος «σχολική ετοιµότητα» περιλαµβάνει την ανα-
γκαία συνολική ωριµότητα ενός παιδιού τη χρονική στιγµή 
της έναρξης φοίτησής του στην Α΄ ∆ηµοτικού. ∆ηλαδή, µε 
τον όρο αυτόν εννοούµε ένα ορισµένο επίπεδο ανάπτυξης 
του παιδιού σε κοινωνικο-συναισθηµατικό, κινητικό, γνω-
στικό και σωµατικό επίπεδο. Είναι καθοριστικής σηµασίας, 
µια και αξιολογεί κανείς αν το παιδί είναι έτοιµο να διδαχτεί 
µε οργανωµένο και συστηµατικό τρόπο τα γνωστικά αντι-
κείµενα του δηµοτικού σχολείου.

Τα περισσότερα παιδιά έχουν φτάσει σε αυτό το επί-
πεδο και πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης µεταξύ 5 ετών 
και 7 µηνών και 6 ετών και 6 µηνών. Ορισµένα παιδιά, αν και 
βρίσκονται σε αυτή την ηλικία και τυπικά θα µπορούσαν να 
φοιτήσουν στην Α΄ ∆ηµοτικού, δεν είναι ακόµη «ώριµα» για 
να αντεπεξέλθουν επαρκώς στο νέο εκπαιδευτικό πλαίσιο.

Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης της σχολικής ετοι-
µότητας γίνεται έλεγχος της αδρής και λεπτής κινητικότη-
τας, της πλευρίωσης, των γραφοκινητικών δεξιοτήτων, της 
κατάκτησης των προµαθηµατικών εννοιών, της επικοινω-
νίας και της αλληλεπίδρασης του παιδιού. Στη συνέχεια πα-
ρουσιάζονται τα βασικά κριτήρια για την οµαλή µετάβαση 
του παιδιού από το νηπιαγωγείο στο δηµοτικό σχολείο:
• Νοητική ετοιµότητα (νοητικό δυναµικό, οπτική & α-
κουστική αντίληψη, λογική/σύνθετη/επαγωγική σκέψη, 
µνήµη, γνώση λογικοµαθηµατικών εννοιών, ικανότητα σει-
ροθέτησης)
• Προφορική ετοιµότητα (αντίληψη & έκφραση λόγου, 
ορθή χρήση του λόγου σε διαφορετικές κοινωνικές συνθή-
κες, ακουστική αντίληψη, µοίρασµα βιωµάτων)
• Αναγνωστική ετοιµότητα (ανάπτυξη γραφο-φωνολογικής 
ενηµερότητας, αναγνώριση γραµµάτων, οπτική αντίληψη)

• Σωµατική ετοιµότητα (ανάπτυξη αδρής & λεπτής κινη-
τικότητας, παγίωση πλευρίωσης, συντονισµός µατιού-χε-
ριού, αυτοεξυπηρέτηση, πραξιακός µηχανισµός, προσανα-
τολισµός, συγκέντρωση-οργάνωση)
• Κοινωνική και συναισθηµατική ετοιµότητα (ικανότητα α-
ναγνώρισης των συναισθηµάτων, ικανότητα διαχείρισης των 
συναισθηµάτων του, ικανότητα σύναψης και διατήρησης δι-
απροσωπικών σχέσεων, ικανότητα επίλυσης προβληµάτων, 
διαχείριση µαταίωσης, ικανότητα συνεργασίας, ανάπτυξη 
κατάλληλης διεκδικητικότητας)

Στην περίπτωση που το αποτέλεσµα της αξιολόγησης 
µας δείξει ότι το παιδί δεν είναι έτοιµο να φοιτήσει στην Α΄ 
∆ηµοτικού, θα πρέπει να γίνει στοχευµένη παρέµβαση από 
ειδικό ή ειδικούς, για να βοηθήσουν το παιδί να κατακτήσει 
τις απαραίτητες δεξιότητες και να στηρίξουν το ίδιο και την 
οικογένειά του. Η µορφή και η συχνότητα της παρέµβασης 
εξαρτώνται από τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει το παιδί.

Σε πολλές περιπτώσεις, κατόπιν αξιολόγησης και α-
νάλογα µε το µέγεθος των δυσκολιών του παιδιού, πιθα-
νώς ο ειδικός να προτείνει επαναφοίτηση του µαθητή στην 
τάξη του νηπιαγωγείου. Τέτοιες περιπτώσεις είναι όταν ο 
ειδικός εντοπίσει αναπτυξιακή ανωριµότητα ή κάποια ει-
δική εκπαιδευτική ανάγκη. Επίσης, προτείνεται επαναφοί-
τηση όταν ο χρόνος δεν επαρκεί για ένα εκπαιδευτικό πρό-

γραµµα παρέµβασης, το οποίο θα βοηθήσει το παιδί να ξε-
περάσει τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει.

Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η επαναφοίτηση δεν 
είναι απαραίτητη εάν κάθε µαθητής υποστηρίζεται από ένα 
µαθησιακό πλαίσιο που λαµβάνει υπόψη τις εµπειρίες, τις 
ανάγκες και το επίπεδο ανάπτυξής του. Αν δεχτούµε την ε-
παναφοίτηση ως τη µόνη λύση, είναι σαν ταυτίζουµε τη µε-
τάβαση µόνο µε τα προσωπικά χαρακτηριστικά του παιδιού 
και όχι µε τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος στο οποίο 
αναπτύσσεται το παιδί.

Στην περίπτωση της επαναφοίτησης, καθοριστικός πα-
ράγοντας για την ψυχολογική κατάσταση του παιδιού είναι 
η στάση των γονέων. Οι γονείς θα πρέπει να θυµούνται ότι 
το παιδί εισπράττει ό,τι αισθάνονται. Το αγγίζουν όλες οι 
φοβίες, τα άγχη και η απογοήτευση που γεννιούνται µε το 
άκουσµα της επαναφοίτησης του παιδιού τους.

Αν, λοιπόν, το παιδί λάβει την κατάλληλη ενηµέρωση µε 
τον κατάλληλο τρόπο, η επαναφοίτηση δεν έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στην ψυχολογία του. Από την άλλη, όµως, η ε-
παναφοίτηση στο νηπιαγωγείο χωρίς υποστηρικτικό πλαί-
σιο µπορεί να εγκλωβίσει τον µαθητή σε επανάληψη γνω-
στικών δραστηριοτήτων και να τον οδηγήσει σε απόσυρση 
από τη διαδικασία της µάθησης.

Είναι πολύ σηµαντικό στην περίπτωση της επαναφοίτη-
σης το παιδί να βρεθεί σε ένα υποστηρικτικό και ασφαλές 
περιβάλλον, ώστε να αποφύγουµε τις ψυχολογικές επιπτώ-
σεις της επανάληψης του νηπιαγωγείου.

Οι γονείς µπορούν να βοηθήσουν σηµαντικά το παιδί 
τους, ώστε να ξεπεράσει τις τυχόν δυσκολίες που αντιµετω-
πίζει. Καλό θα είναι να βοηθήσουν το παιδί να ανεξαρτητο-
ποιηθεί, να έχουν ρεαλιστικές προσδοκίες, να καθορίσουν 
σαφή όρια, να βοηθήσουν το παιδί να εκφράσει τα συναι-
σθήµατά του, να του δώσουν τον απαραίτητο χρόνο και έναν 
καλά οργανωµένο και δοµηµένο χώρο, να εστιάσουν στην 
προσπάθεια και να δείχνουν κατανόηση. Το σηµαντικότερο 
όλων, όµως, είναι να προσδοκούν την επιτυχία.

*Ο Φώτης Παπαναστασίου είναι ειδικός παιδαγωγός - συγγραφέας, 
MSc Σχολική Ψυχολογία. www.eidikospaidagogos.gr

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ

ΠΟΤΕ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι 
ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ;

 ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ*
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«Η ανεργία, το brain drain και οι πολύ 
χαμηλοί μισθοί ωθούν τους νέους να 
αμφισβητήσουν την εκπαίδευση, ενώ 
υπάρχουν και αυτοί που εγκαταλείπουν 
το σχολείο, στρέφονται στο “εύκολο” 
κέρδος του e-τζόγου και δυσκολεύονται 
στην αυτονόμηση (μένουν με τους 
γονείς)». 
Άρτεμις Τσίτσικα, επίκουρη καθηγήτρια 
Εφηβικής Ιατρικής στο ΕΚΠΑ

 ΑΛΕΞΊΑ ΣΒΏΛΟΥ-ΝΑΝΟΥ

Έφηβοι επαναστάτες με αιτία, αλλά χωρίς όνει-
ρα και σκοπό, που αμφισβητούν διαχρονικούς 
θεσμούς, διακόπτουν τη σχολική τους εκπαί-
δευση, στρέφονται στο βραχυπρόθεσμο κέρδος 
και παραμένουν στο πατρικό σπίτι ως ενήλικα 

παιδιά, αδυνατώντας να ανοίξουν τα φτερά τους, είναι η απογο-
ητευτική εικόνα που σχηματίζουν τρεις νέες έρευνες της Μο-
νάδας Εφηβικής Υγείας (ΜΕΥ), Β΄ Παιδιατρική Κλινική Παν/
μίου Αθηνών, Νοσοκομείου Παίδων «Π & Α Κυριακού» για τα 
ελληνικά νιάτα. Τα νέα ευρήματα που η FS παρουσιάζει σε απο-
κλειστικό δημοσίευμα αποτυπώνουν μία τάση της διακοπής της 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (η ΜΕΥ έχει δεχτεί 80 περιστατικά 

τα τελευταία δύο έτη) λόγω της αμφισβήτησης της εκπαίδευσης 
και παράλληλη αύξηση του διαδικτυακού τζόγου από μαθητές, 
ακόμη και των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού! Επίσης σο-
καριστικό είναι το εύρημα της Eurostat ότι η Ελλάδα στέφθηκε 
πρωταθλήτρια Ευρώπης στους «ενήλικες σε ρόλο παιδιού», με 
το 23% του πληθυσμού να είναι νεαροί ενήλικες χωρίς μόρφω-
ση, εκπαίδευση ή επαγγελματική αποκατάσταση, που παρα-
μένουν σε μια μετέωρη κατάσταση, ζώντας στο πατρικό σπίτι 
με τους γονείς τους. «Οι τελευταίοι λέγονται διεθνώς “neets” 
(non educated, employed or trained), στους οποίους είμαστε 
δεύτεροι σε όλη την Ευρώπη, μετά τη Βουλγαρία στην 1η θέση! 
Είναι χαρακτηριστικό πως χώρες όπως η Αυστρία και η Γερμα-
νία έχουν αρνητικό πρόσημο στη μεταβολή του πληθυσμού 
των neets» επισημαίνει η επίκουρη καθηγήτρια Παιδιατρικής 
- Εφηβικής Ιατρικής του ΕΚΠΑ Άρτεμις Τσίτσικα, επικεφα-
λής της ΜΕΥ. Και συνεχίζει: «Τα παιδιά βλέπουν τους πτυχι-
ούχους να φεύγουν στο εξωτερικό (το φαινόμενο brain drain), 
την ανεργία, τους εργαζόμενους να αμείβονται με εξαιρετικά 
χαμηλούς μισθούς και αμφισβητούν τον θεσμό της εκπαίδευ-
σης. Λένε “γιατί να σπουδάσω, θα στραφώ στο βραχυπρόθεσμο 
κέρδος. Θα στραφώ σε πρόχειρες δουλειές, θα δοκιμάσω στον 
διαδικτυακό τζόγο, θα βρω τρόπο για εύκολο χρήμα”». Είμαστε 
πρώτοι στον διαδικτυακό τζόγο σε μελέτη επτά χωρών σε εφή-
βους 14-17 ετών και τώρα εξάγονται τα συμπεράσματα μελέτης 
σε μαθητές των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού. Για την προ-
αγωγή της υγείας των νέων η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ θεσπίζει 
μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης στην Εφηβική Υγεία (master), 
κατάλληλο για ιατρούς πολλών ειδικοτήτων, νοσηλευτές, ψυχο-
λόγους, εκπαιδευτικούς και άλλους ειδικούς που φροντίζουν 
τους νέους. Στόχος είναι η προαγωγή των προγραμμάτων υγείας 
για νέους σε όλη τη χώρα και η συνεργασία με την κοινότητα 

(σχολεία, γονείς). Στο πλαίσιο αυτό, ξεκινά και η συνεργασία με 
όλους τους δήμους και τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Γιώργο Πατού-
λη. Πληροφορίες: www.youth-msc.gr.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΉΤΡΙΑ 
ΕΥΡΩΠΉΣ Ή ΕΛΛΑΔΑ 
ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΔΙΧΩΣ 
ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ

Μ
αζί με την ανοσοθεραπεία, και 
οι θεραπείες που στοχεύουν σε 
συγκεκριμένα βιολογικά μονοπάτια 
του καρκινικού κυττάρου κερδίζουν 

έδαφος στις έρευνες και προσφέρουν σημαντική 
επιμήκυνση στην επιβίωση των ασθενών. 
Πρόσφατα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων 
(EMA) συνέστησε την έγκριση της στοχευμένης 
θεραπείας σεριτινίμπη της Novartis για τη 
θεραπεία πρώτης γραμμής των ασθενών με 
προχωρημένο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του 
πνεύμονα, οι όγκοι των οποίων είναι θετικοί στην 
κινάση αναπλαστικού λεμφώματος (ALK+). Στη 
σχετική μελέτη οι ασθενείς αυτοί παρουσίασαν 
45% μείωση του κινδύνου εξέλιξης της νόσου, 
λαμβάνοντας το χάπι της σεριτινίμπης. Ήδη η 
σεριτινίμπη έχει χαρακτηριστεί «επαναστατικό 
φάρμακο» για ασθενείς με πνευμονικό καρκίνο 
και εγκεφαλικές μεταστάσεις, ενώ, αν λάβει τη 
νέα έγκριση, θα αποτελέσει μια νέα θεραπευτική 
επιλογή για τους καρκινοπαθείς που δεν 
έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία και τους 
νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς, όπως τόνισε ο 
διευθυντής του Τομέα Ογκολογίας της Novartis, 
Bruno Strigini.

ΝΕΟ ΧΑΠΊ  
ΓΊΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΊΑ  
ΤΟΥ ΚΑΡΚΊΝΟΥ  
ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΨΗΦΊΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ, 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΏΝ ΠΑΊΔΊΑΤΡΏΝ 
ΣΤΟΝ DR. GOOGLE

ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ  
ΓΊΑ ΤΗ ΧΗΜΕΊΟΘΕΡΑΠΕΊΑ  
ΣΕ ΟΡΊΣΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΊΣ

Μ
ε το 43% των Ευρωπαίων να επισκέπτεται πρώτα το διαδίκτυο 
–και όχι τον ειδικό– για ιατρικά θέματα και το 61% των Ελλήνων 
να μπαίνει στο internet αμέσως μόλις βγει από τον γιατρό για να 
«ψαρέψει» πληροφορίες, η ανάγκη για σωστή ιατρική πληροφόρηση 

για την ανατροφή των παιδιών είναι μεγάλη. Απαντώντας σε αυτή την ανάγκη, η 
Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής δημιούργησε την έγκυρη 
πλατφόρμα υγείας childrencare.gr, που σε απλή γλώσσα μιλά στους γονείς για 
την πρόληψη, τον θηλασμό, τον εμβολιασμό, τις λοιμώξεις και όλα τα θέματα που 
άπτονται της ανάπτυξης των παιδιών. Όπως εξηγεί ο παιδίατρος Κωνσταντίνος 
Νταλούκας, πρόεδρος της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής, η 
πλατφόρμα έχει παρουσία σε όλα τα social media (Facebook, Twitter, Instagram 
και YouTube) και όλα τα δημοσιευμένα άρθρα είναι ελεγμένα από παιδιάτρους. Για 
την πρωτοβουλία υπερθεμάτισε και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 
Γιώργος Πατούλης, τονίζοντας πως σε αυτές τις εποχές είναι πολύ σημαντικό 
για τους γονείς να έχουν πρόσβαση σε ασφαλείς πληροφορίες για τη σωστή 
ανατροφή των παιδιών τους. Από την πλευρά του, ο κ. Νταλούκας επισήμανε πως 
οι επισκέψεις στον παιδίατρο έχουν μειωθεί έως και 60%, λόγω της οικονομικής 
στενότητας των ελληνικών οικογενειών, και πως η πλατφόρμα δεν επιχειρεί 
να αντικαταστήσει τον γιατρό αλλά να δώσει το έναυσμα στους γονείς ώστε να 
πηγαίνουν στον ειδικό όταν πραγματικά τον χρειάζονται.

Σ
υνεχίζεται με καταιγιστικούς ρυθμούς η επανάσταση που συντελείται στην ογκολογία χάρη 
στην ανάπτυξη της ανοσοθεραπείας, με την τελευταία εξέλιξη να αφορά τη μετακίνηση 
της χημειοθεραπείας στο χρονοντούλαπο της ιατρικής ιστορίας. Η εξέλιξη αφορά 
συγκεκριμένες κατηγορίες καρκινοπαθών. Όπως εξηγεί η ογκολόγος παθολόγος Ελένη 

Λινάρδου, οι ανοσοθεραπευτικοί παράγοντες που πρόσφατα εντάχθηκαν στην αντικαρκινική 
φαρέτρα, όπως είναι τα φάρμακα pembrolizumab της MSD και nivolumab της BMS, καταργούν 
τη χορήγηση χημειοθεραπείας σε ορισμένους ασθενείς που ούτως ή άλλως δεν τη χρειάζονταν. 
Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα, που θα εντοπίζονται με τη 
βοήθεια βιοδεικτών, και τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Από το φτωχό ποσοστό του 15% των 
ασθενών που επιβιώνουν μετά από έναν χρόνο χημειοθεραπείας, με την ανοσοθεραπεία φτάνουμε 
στο 45% και η ανταπόκριση στα νέα φάρμακα έχει μακρά διάρκεια. Αντίθετα, στη χημειοθεραπεία οι 
ασθενείς υποτροπιάζουν γρήγορα. Οι έρευνες δείχνουν πως το 50% των ασθενών που εκφράζουν 
υψηλά τον βιοδείκτη θα ανταποκριθούν στην ανοσοθεραπεία. Στον καρκίνο του πνεύμονα ο ένας 
στους τρεις ασθενείς ανταποκρίνεται στους ανοσοθεραπευτικούς παράγοντες. Σε ό,τι αφορά τον 
βιοδείκτη, που είναι απαραίτητος για τον εντοπισμό των ασθενών που θα ανταποκριθούν, για την 
ώρα η εξέταση δεν αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ και στα ιδιωτικά εργαστήρια κοστίζει περίπου 
350 ευρώ. Ωστόσο, για τη διευκόλυνση και τη στήριξη των καρκινοπαθών η εταιρεία MSD υλοποιεί 
πρόγραμμα κάλυψης του κόστους της εξέτασης του βιοδείκτη σε 10 νοσοκομεία πανελλαδικά.
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ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΣ 
ΑΛΛΑ ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ, 

ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΗΣ ΑΛΛΑ ΟΧΙ 
ΔΙΚΑΙΩΜΕΝΟΣ

Μ
ία σεζόν γεμάτη 
αναταράξεις ο-
λοκληρώθηκε με 
θρίαμβο για τον 
Παναθηναϊκό, δη-
λαδή την επι-

στροφή στον θρόνο του πρωταθλητή μετά 
από δύο διαδοχικούς τίτλους του Ολυμπι-
ακού και μάλιστα κατακτώντας το τρόπαιο 
μέσα στο ΣΕΦ σε πέμπτο παιχνίδι, κάτι που 
έχει ξαναγίνει μόνο μία φορά, και πάλι από 
τον Παναθηναϊκό μέσα στο ΣΕΦ, το 1999.

Επιτυχημένος
Δεδομένης της εικόνας των δύο ομάδων στη 
σειρά των τελικών, ήταν μία απολύτως δί-
καιη εξέλιξη. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 
η τελική κατάληξη δικαιώνει ή απαξιώνει 
όσα έγιναν προηγουμένως στη σεζόν. Ο Ο-
λυμπιακός είχε μία πολύ καλή σεζόν, αποδί-
δοντας σταθερά υψηλού επιπέδου μπάσκετ, 
ενώ έφτασε στον τελικό της Ευρωλίγκας με 
μια τρομερή πρόκριση επί της ΤΣΣΚΑ. Μία 
κάθε άλλο παρά αποτυχημένη σεζόν, όσο κι 
αν τελικά η αίσθηση που έμεινε στους «ερυ-
θρόλευκους» είναι πικρή, εφόσον έχασαν το 
πρωτάθλημα από τον Παναθηναϊκό. Και πιο 
πριν έχασαν και το Κύπελλο, στο οποίο ε-
πίσης αποκλείστηκαν από τους «πράσινους» 
μέσα στο ΣΕΦ. Μια απώλεια που ελάχιστη 
σημασία θα είχε αν ο Παναθηναϊκός δεν κα-
τακτούσε το πρωτάθλημα, ωστόσο από τη 
στιγμή που το κατόρθωσε απέκτησε πολύ 
μεγαλύτερη αξία και η κατάκτηση του Κυ-
πέλλου. Η καθίζηση του Ολυμπιακού στους 
τελικούς φυσικά και εξηγείται λογικά.

Μόνοι
Επρόκειτο για μία ομάδα που έπαιξε για 
πολύ καιρό «στα κόκκινα», καθώς λόγω των 
σοβαρών τραυματισμών που προέκυψαν 
αλλά και των αστοχιών στον προγραμματι-
σμό της σεζόν επιβαρύνθηκαν περισσότερο 
οι υπόλοιποι. Ο Χάκετ έχασε το μεγαλύ-
τερο μέρος της σεζόν και ο αντικαταστάτης 
του, ο Ουότερς, ξεκίνησε αφήνοντας υπο-
σχέσεις, αλλά μόλις άρχισαν τα κρίσιμα εξα-
φανίστηκε. Ο Λοτζέσκι δεν επέστρεψε ποτέ 
από τον τραυματισμό του και έχασε όλη την 
τελική ευθεία της σεζόν, με συνέπεια να 
χάσει κάθε πιθανότητα ανανέωσης του συμ-
βολαίου του. Ο Μπερτς είχε εντυπωσιακό 
πρώτο μισό της σεζόν και κάκιστο δεύτερο. 
Ο Γιανγκ μια απολύτως αναιμική παρουσία 
συνολικά και ο Γκριν είχε τα πάνω του και τα 
κάτω του, κάνοντας, για παράδειγμα, πολύ 
αισθητή την παρουσία του μόνο στον δεύ-
τερο τελικό. Διόλου τυχαία, στον αγώνα από 
τον οποίο απουσίασε ο Σπανούλης.

Συνεπώς κανένας από τους Αμερικανούς 
του Ολυμπιακού δεν πρόσφερε ουσιαστικά 
όταν άρχισαν τα δύσκολα και μοιραία οι υ-
πόλοιποι δεν θα μπορούσαν να συνεχίσουν 
να κουβαλούν μέχρι τέλους όλο το φορτίο. 
Πόσο μάλλον όταν μεσολάβησε το φάιναλ 
φορ της Κωνσταντινούπολης και χάθηκε ο 
μεγάλος στόχος της σεζόν. Ένας τρομερά δύ-
σκολος στόχος, στην κατάκτηση του οποίου 

όμως είχαν πιστέψει οι παίκτες του Ολυμπι-
ακού και αυτό φάνηκε από το «άδειασμά» 
τους στη συνέχεια. Φάνηκε ακόμα και στον 
Γιάννη Σφαιρόπουλο, ο οποίος δεν αντιμε-
τώπισε με την ίδια ενέργεια, καθαρό μυαλό 
και καινούργιες ιδέες τη σειρά των τελικών 
σε σχέση με τον αντίπαλό του, τον Τσάβι 
Πασκουάλ. Είναι σαφές, λοιπόν, και τι χρει-
άζεται ο Ολυμπιακός ενόψει της νέας σεζόν: 
να διατηρήσει τον βασικό κορμό του και να 
βρει πιο συμβατούς με την ομάδα και καλύ-

τερους Αμερικανούς, οι οποίοι θα προσθέ-
σουν το στοιχείο της αθλητικότητας. Ένα 
στοιχείο που μέτρησε καθοριστικά στους 
τελικούς.

Το λάθος δίλημμα
Για τον Παναθηναϊκό δείχνει ειλημμένη α-
πόφαση η διατήρηση του κορμού της ομά-
δας. Μια απόφαση που ήταν εξαιρετικά αμ-
φίβολη πριν από την έναρξη των τελικών, 
κυρίως λόγω των όσων ακολούθησαν τον α-

ποκλεισμό από τη Φενέρμπαχτσε και την 
περιπέτεια με το πούλμαν. Μια περιπέτεια 
που χώρισε την ομάδα στα δύο: στους τέσ-
σερις που αγνόησαν την (εσφαλμένη) από-
φαση της διοίκησης και επέστρεψαν με το 
αεροπλάνο (Φώτσης, Σίνγκλετον, Τζέιμς, 
Γκέιμπριελ) και σε όλους τους υπόλοιπους.

Αποδείχθηκε ότι στην πορεία η ομάδα 
βρήκε τον τρόπο να το ξεπεράσει, χάρη και 
στους χειρισμούς του Πασκουάλ. Το μεγάλο 
δίλημμα που προέκυψε ήταν το εξής: πάνω 
απ’ όλα η ομάδα (άρα αποχώρηση των τεσ-
σάρων παικτών που διαχώρισαν εαυτούς 
από αυτήν) ή προέχει το να μείνουν οι κα-
λύτεροι παίκτες και να συνεχίσουν την προ-
σπάθειά τους να εξελιχθούν ως ομάδα; Στην 
πραγματικότητα, ήταν ένα λάθος δίλημμα. 
Δεν μπορείς να κρίνεις το μέλλον των παι-
κτών και την επόμενη μέρα της ομάδας από 
την αντίδρασή τους σε μια απόφαση εντε-
λώς εσφαλμένη – ουδέποτε θα έπρεπε να 
τεθούν οι παίκτες σε αυτή τη διαδικασία. 
Κάτι που αποδείχθηκε στη συνέχεια: η ε-
πιστροφή με το πούλμαν από την Κωνστα-
ντινούπολη τους επιβλήθηκε λόγω του απο-
κλεισμού τους από τη Φενέρμπαχτσε. Λόγω 
του αποκλεισμού τους, δηλαδή, από τη με-
τέπειτα πρωταθλήτρια Ευρώπης, την ομάδα 
που από τη στιγμή που ξεκίνησαν οι νοκ 
άουτ αγώνες της Ευρωλίγκας δεν έχασε ούτε 
για… δευτερόλεπτο τον έλεγχο σε κάποια 
από τις πέντε αναμετρήσεις που ακολούθη-
σαν, μια ομάδα που ήταν προγραμματισμένη 
για την κατάκτηση του τροπαίου και έφτασε 
σε αυτήν με σχετική άνεση.

Εμπιστοσύνη
Το ευτύχημα για τον Παναθηναϊκό ήταν πως 
η κατάκτηση του τίτλου δημιουργεί τις προ-
ϋποθέσεις να επιστρέψει στην ελίτ του ευρω-
παϊκού μπάσκετ και στο φάιναλ φορ της Ευ-
ρωλίγκας, καθώς σε διαφορετική περίπτωση 
ήταν δεδομένο πως η έναρξη της προετοιμα-
σίας θα τον έβρισκε για μία ακόμη φορά με 
πλήρως αλλαγμένο ρόστερ και καμία σιγου-
ριά ότι ο Πασκουάλ είναι όντως ο προπονη-
τής που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός.

Πλέον, όμως, ο Ισπανός είναι ο προπονη-
τής που κλήθηκε να διαχειριστεί μια ομάδα 
που δεν δημιούργησε ο ίδιος, την οδήγησε 
στην τέταρτη θέση της πολύ απαιτητικής κα-
νονικής περιόδου της Ευρωλίγκας, διαχειρί-
στηκε ιδανικά τον αποκλεισμό από τη Φενέρ-
μπαχτσε και τα απόνερα της επιστροφής με 
το πούλμαν, βρήκε τον τρόπο να παρουσιάσει 
μια φρέσκια, γεμάτη ιδέες και αποφασιστικό-
τητα ομάδα στους τελικούς και κατέκτησε τον 
τίτλο σε 5ο παιχνίδι μέσα στο ΣΕΦ, κάτι που 
απαιτεί άψογη προετοιμασία σε νοητικό, ψυ-
χολογικό και αγωνιστικό επίπεδο. 

Συνεπώς ο Πασκουάλ εξασφάλισε για 
τον εαυτό του και για την ομάδα του μεγάλη 
πίστη ενόψει της νέας σεζόν και παράλληλα 
τη δυνατότητα οι προσθαφαιρέσεις που θα 
γίνουν να αφορούν τη βελτίωση της πολύ 
καλής φετινής ομάδας και όχι τη δημιουρ-
γία μιας νέας. Οτιδήποτε άλλο θα ήταν τερά-
στιο πισωγύρισμα. Για μία ακόμη σεζόν.
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sports

Σίγουρα το Κύπελλο Συνοµοσπονδιών (Confederations 
Cup) της Ρωσίας, που άνοιξε χθες (17/06) την αυλαία 
του, συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του ποδοσφαιρόφι-
λου κοινού, όµως προς το παρόν δεν προκύπτει κά-

ποια αναµέτρηση που να αξίζει στοιχηµατική ενασχόληση. Εµείς 
έχουµε καταλήξει σε πεντάδα επιλογών, µε τη Σκανδιναβία να 
έχει την τιµητική της (δύο επιλογές από Νορβηγία και µία από 
Σουηδία), ενώ µας «τροφοδοτούν» επίσης η Α΄ Αργεντινής και το 
αµερικανικό MLS από την άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Ξεκινάµε από την Α΄ Νορβηγίας, επικεντρώνοντας την προ-
σοχή µας στην αναµέτρηση της Βαλερένγκα µε τη Στροµσγκό-
ντσετ. Επιβλητική εµφάνιση και νίκη µε 2-4 επί της Τρόµσο πέ-
τυχε η Βαλερένγκα την περασµένη αγωνιστική (προηγούνταν µε 
0-4 στο 25΄), ενώ η Στροµσγκόντσετ έφυγε ηττηµένη µε σκορ 
3-1 από την έδρα της πρωτοπόρου Ρόζενµποργκ. Στο +4 βρίσκο-
νται αυτή τη στιγµή οι γηπεδούχοι (17 βαθµοί σε 12 µατς ένα-
ντι 13 βαθµών των φιλοξενούµενων), µετρούν µόνο µία ήττα στις 
τελευταίες έξι αγωνιστικές (3-2-1) και παραµένουν αήττητοι στα 
τέσσερα τελευταία εντός έδρας µατς πρωταθλήµατος (2-2-0). Η 
Στροµσγκόντσετ, από την πλευρά της, έχει πανηγυρίσει µόλις 
ένα τρίποντο στις επτά τελευταίες αγωνιστικές (1-2-4). ∆ίνουµε 
προβάδισµα στην έδρα και πηγαίνουµε µε τον άσο σε απόδοση 
2.00.

Σε καλή κατάσταση η Έργκριτε
Παραµένουµε στη Σκανδιναβία, αλλά µετακινούµαστε στη Σου-
ηδία για το παιχνίδι της Νόρµπι µε την Έργκριτε για τη 13η αγω-
νιστική της 2ης κατηγορίας. Σε σαφώς καλύτερο µοµέντουµ οι 
φιλοξενούµενοι, έρχονται από τριάδα νικών µε ανέπαφη εστία 
(2-0 επί Βάρναµο, 0-1 επί Γκέφλε, 1-0 επί Ντάλκουρντ), µετρούν 
τέσσερα τρίποντα στις τελευταίες πέντε αγωνιστικές και µόλις 
µία ήττα στις τελευταίες οκτώ (4-3-1). Η Νόρµπι παρουσιάζε-
ται αρκετά αποτελεσµατική µέσα στην έδρα της στο φετινό πρω-
τάθληµα, όµως έχει γκελάρει στα δύο τελευταία παιχνίδια της 
(εκτός έδρας ήττα από την Έστερ µε 2-1, εντός έδρας ισοπαλία 
µε τη Σιριάνσκα µε σκορ 1-1). Επιλογή µας το διπλό Draw No Bet 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟ 

ΤΟ BETARADES.GR
Εµπιστοσύνη στη Βαλερένγκα.

(Draw No Bet ή Ισοπαλία Όχι Στοίχηµα: Το ποντάρισµα επι-
στρέφεται σε περίπτωση ισοπαλίας) σε απόδοση 2.10.

Επανερχόµαστε στη Νορβηγία, για να ασχοληθούµε µε την 
αναµέτρηση της Γιερβ µε την Τροµσντάλεν για τη 2η κατηγορία. 
Εννέα βαθµούς σε 12 µατς έχει συλλέξει η Γιερβ, double score… 

Κάθε εβδοµάδα η Free Sunday, σε συνεργασία µε το εξειδικευµένο πάνω στο Στοίχηµα 
site www.betarades.gr, σας ενηµερώνει διεξοδικά µε µοναδικό στόχο το… ταµείο.

για την Τροµσντάλεν στο ίδιο χρονικό διάστηµα. Μάλιστα, οι 
φιλοξενούµενοι πήραν το τρίποντο και στα τρία τελευταία µατς 
πρωταθλήµατος (3-2 επί Ράνχαϊµ εντός, 1-2 επί Αρένταλ, 1-0 
επί Φλόρο). Σαφώς καλύτερη οµάδα η Τροµσντάλεν, όµως το 
µατς «έχει µέσα» και ισοπαλία, η οποία έχει παρατηρηθεί στα 
3/4 τελευταία εντός έδρας µατς πρωταθλήµατος των γηπεδού-
χων. Καταλήγουµε στο Χ2 σε απόδοση 2.30.

Κλείνουµε µε τις δύο τελευταίες επιλογές µας από την 
άλλη άκρη του Ατλαντικού. Αρχικά επιλέγουµε τον άσο της 
Ντεφένσα Χουστίσια επί της Ατλέτικο Τουκουµάν σε από-
δοση 1.90 για την Α΄ Αργεντινής. Οι γηπεδούχοι µετρούν τέσ-
σερις νίκες στην τελευταία πεντάδα αγώνων τους για όλες τις 
διοργανώσεις, όλες συνδυασµένες µε ανέπαφη εστία. Οι φιλο-
ξενούµενοι ηττήθηκαν στα 4/5 τελευταία παιχνίδια τους, ανε-
ξαρτήτως διοργάνωσης. Τέλος, επιλέγουµε τον άσο Draw No 
Bet της Φιλαδέλφειας επί των Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς για 
το MLS, σε απόδοση 1.82. Η Φιλαδέλφεια έχει κάνει το «από-
λυτο» στα τρία τελευταία εντός έδρας µατς πρωταθλήµατος, οι 
Ρεντ Μπουλς έρχονται από έξι σερί ήττες σε επίπεδο λίγκας.

Goal Tips
*Με το Over 2.5 έχουν συνδυαστεί οι 9/11 τελευταίες εντός έδρας 
συναντήσεις της Φιλαδέλφειας µε τους Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς σε 
επίπεδο MLS. Μάλιστα, στα πέντε από αυτά τα µατς είχαµε συνδυασµό 
Goal/Goal µε Over 3.5.

*Η Έργκριτε έχει σκοράρει από δύο γκολ και πάνω στις 4/6 τελευταίες 
συναντήσεις της µε τη Νόρµπι και στις δύο έδρες. Ταυτόχρονα, έχουν 
συνδυαστεί µε το No Goal τα 5/6 τελευταία παιχνίδια της για το πρω-
τάθληµα.

*Περισσότερα από τρία γκολ (Over 2.5) έχουν σηµειωθεί στα 6/7 τε-
λευταία εκτός έδρας µατς πρωταθλήµατος της Ατλέτικο Τουκουµάν. Σε 
τέσσερις περιπτώσεις είχαµε και συνδυασµό µε Goal/Goal. Η Ατλέτικο 
Τουκουµάν δοκιµάζεται στην έδρα της Ντεφένσα Χουστίσια.

*Ένα ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο προκύπτει από τα φετινά εντός 
έδρας µατς πρωταθλήµατος της Βαλερένγκα. Έξι µατς στο σύνολο, 
είχαµε απόλυτη εναλλαγή No Goal και Goal/Goal. Με βάση το συγκε-
κριµένο στατιστικό, η αναµέτρησης της Κυριακής (18/06) κόντρα στη 
Στροµσγκόντσετ θα… πρέπει να συνδυαστεί µε το No Goal.

*Το Goal/Goal έχει παρατηρηθεί στα 4/6 φετινά εντός έδρας µατς 
πρωταθλήµατος της Γιερβ (θυµίζουµε ότι φιλοξενεί την Τροµσντάλεν).

Seri Tips
*Αήττητη παραµένει η Ντεφένσα Χουστίσια στα επτά τελευταία εντός 
έδρας παιχνίδια για τη «µεγάλη» κατηγορία της Αργεντινής, µε πέντε 
νίκες και δύο ισοπαλίες. Μάλιστα, έχει δεχτεί µόλις ένα γκολ σε αυτή 
την επτάδα αγώνων. Θυµίζουµε ότι την Κυριακή (18/06) φιλοξενεί την 
Ατλέτικο Τουκουµάν στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής. Η Ατλέτικο 
Τουκουµάν, από την πλευρά της, παραµένει χωρίς νίκη στις τελευταίες 
επτά εξόδους πρωταθλήµατος (0-3-4), έχοντας µάλιστα ηττηθεί στις 4/5 
τελευταίες.

*Με το Goal/Goal και το Over 2.5 έχουν συνδυαστεί τα 5/6 τελευταία 
µατς της Στροµσγκόντσετ για πρωτάθληµα και Κύπελλο Νορβηγίας. 
Θυµίζουµε ότι φιλοξενείται την Κυριακή (18/06) από τη Βαλερένγκα. 
Αντίθετα, τα τρία τελευταία εντός έδρας µατς πρωταθλήµατος της Βαλε-
ρένγκα συνδυάστηκαν µε το Under 2.5.

*Βίος αντίθετος για τις Σάντεφιορντ και Σάρπσµποργκ, που αναµετρώ-
νται µεταξύ τους για τη 13η αγωνιστική της Α΄ Νορβηγίας. Οι γηπεδού-
χοι παραµένουν χωρίς νίκη στα τελευταία πέντε παιχνίδια τους για όλες 
τις διοργανώσεις (0-1-4, έµειναν και «άσφαιροι» στα 3/5 µατς), ενώ οι 
φιλοξενούµενοι είναι αήττητοι στα οκτώ τελευταία παιχνίδια τους για 
όλες τις διοργανώσεις, µε πέντε νίκες και τρεις ισοπαλίες.

Head 2 Head
*Εξαιρετική η παράδοση για την Έργκριτε στις αναµετρήσεις της 
κόντρα στη Νόρµπι από το 2012 και µετά. Παραµένει αήττητη µε πέντε 
νίκες και µία ισοπαλία, κρατώντας και ανέπαφη εστία στα 3/6 µατς. Οι 
δυο τους αγωνίζονται την Κυριακή (18/06) στην έδρα της Νόρµπι. Ση-
µειώστε, βέβαια, ότι όλες οι προαναφερθείσες συναντήσεις αφορούν 
την 3η κατηγορία του σουηδικού πρωταθλήµατος (Division 1).

*Οι 3/5 τελευταίες εντός έδρας συναντήσεις της Ντεφένσα Χουστίσια 
µε την Ατλέτικο Τουκουµάν (όλες για τη 2η κατηγορία της Αργεντινής) 
έχουν ολοκληρωθεί µε νίκη των γηπεδούχων µε σκορ 1-0. Ταυτό-
χρονα, έχει παρατηρηθεί συνδυασµός Goal/Goal και αµφίσκορου στις 
4/5 τελευταίες µεταξύ τους συναντήσεις και στις δύο έδρες.

*Μόλις µία ήττα έχει υποστεί η Βαλερένγκα στις τελευταίες έξι 
συναντήσεις της µε τη Στροµσγκόντσετ για τη «µεγάλη» κατηγορία της 
Νορβηγίας και στις δύο έδρες (3-2-1).

*Για την ίδια διοργάνωση, η πρωτοπόρος Ρόζενµποργκ φιλοξενεί-
ται από τη Χαουγκεσούντ (και αυτό το µατς την Κυριακή 18/06). Το 
σύνολο από το Τρόντχαϊµ µετρά µόλις µία ήττα στην τελευταία επτάδα 
αγώνων πρωταθλήµατος κόντρα στη Χαουγκεσούντ (4-2-1).

18/06
18:00 Νόρµπι - Έργκριτε  2(DNB)  2.10
19:00 Γιερβ - Τροµσντάλεν  X2  2.30
21:00 Βαλερένγκα - Στροµσγκόντσετ  1  2.00
23:00 Ντεφένσα Xoυστίσια - Ατλ. Τουκουµάν  1  1.90
00:00 Φιλαδέλφεια - Nιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς   1(DNB)  1.82
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POWEREDBY AUTO

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

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

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

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

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

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

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

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

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

POWEREDBY AUTO

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΕ ΠΡΏΤΟ ΠΛΆΝΟ ΤΟ ΝΈΟ SEAT IBIZA

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

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

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

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

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

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

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

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

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόμη.

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

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούμερο των 150.000 

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

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

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

Ford Mustang, το πιο δημοφιλές 
σπορ μοντέλο στον πλανήτη

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

Μπορεί μία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πιο αποδοτικοί κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και 

ένα καινούργιο κιβώτιο 8 σχέσεων, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των βελτιώσεων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ο diesel των 1.500 κυβικών και των 120 ίππων διατίθε-
ται σε τρεις, ιδιαίτερα πλούσιες, εκδόσεις εξοπλισμού, τις ST-
Line, Titanium και Vignale, με τιμές που ξεκινούν από τα 16.880 
ευρώ για την τρίθυρη και από τα 17.395 ευρώ για την πεντά-
θυρη εκδοχή.
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ΜΑΡΙΝΈΛΛΑ - ΒΙΤΑΛΗ- ΓΛΥΚΈΡΙΑ
Η Μαρινέλλα, η Ελένη Βιτάλη και η 
Γλυκερία, καθεμία χωριστά αλλά και οι 
τρεις μαζί, κάνουν το τραγούδι «Γυναι-
κεία Υπόθεση», έχοντας σκοπό να μα-
γέψουν το κοινό που θα έχει την ευκαι-
ρία να τις απολαύσει σε τραγούδια τους 
που άντεξαν στον χρόνο, που τραγου-
διούνται απ’ όλες τις γενιές και αποτε-
λούν τις χρυσές σελίδες του ελληνικού 
τραγουδιού. Η πρώτη τους μουσική συ-
νάντηση θα γίνει στις 21 Ιουνίου στο 
Κατράκειο στη Νίκαια και αμέσως μετά 
θα ακολουθήσουν συναυλίες σε όλη την 
Ελλάδα.

25 ΧΡΌΝΙΑ ΑΓΑΜΌΙ ΘΥΤΑΙ
Όλα αυτά τα χρόνια οι Άγαμοι Θύται 
έχουν αφήσει το δικό τους, μοναδικό 
και συχνά σουρεαλιστικό, στίγμα με τις 
παραστάσεις-βαριετέ που στήνουν και 
με τη μουσική να παίζει πρωταγωνι-
στικό ρόλο. Την Πέμπτη 22 Ιουνίου στο 
Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη» 
στον Βύρωνα, σε κείμενα Δήμητρας Πα-
παδοπούλου, Ιεροκλή Μιχαηλίδη και 
Χρήστου Τολιάδη, μαζί με τον Σπύρο 
Παπαδόπουλο παρουσιάζουν μία επε-
τειακή παράσταση, στη μοναδική τους 
αθηναϊκή εμφάνιση πριν ξεκινήσουν 
περιοδεία.

ΔΩΡΈΑΝ ΣΥΝΑΥΛΙΈΣ  
ΣΤΌ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΌΣ ΝΙΑΡΧΌΣ
Το Summer Nostos Festival 2017 (SNFestival) συ-
στήνεται στο μουσικόφιλο κοινό με ένα εντυπω-
σιακό line up που περιλαμβάνει δωρεάν live εμ-
φανίσεις Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών, α-
ντιπροσωπεύοντας ένα μεγάλο φάσμα μουσικών 
ακουσμάτων, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ/
SNF). Πάνω από 25 συναυλίες διαμορφώνουν τη 
μουσική ενότητα του SNFestival 2017, με ορισμένα 
από τα κορυφαία acts να περιλαμβάνουν τους Λε-
ωνίδα Καβάκο με τον Enrico Pace στο πιάνο, The 
Cinematic Orchestra, Yo La Tengo, Mélanie De 
Biasio, Λένα Πλάτωνος, Μόνικα με την Ορχήστρα 
Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, Saul Williams, 
ΜΕΛΙSSES, Charlotte Rampling με τη Γαλλοαμε-
ρικανίδα τσελίστα Sonia Wieder-Atherton, Νίκο 
Πορτοκάλογλου, Μάρκελλο Χρυσικόπουλο με την 
Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και πολλούς ακόμη. 
Για το αναλυτικό πρόγραμμα επισκεφθείτε το 
www.SNFestival.org.

«Thom Pain»  
στο Κακογιάννης
Αναπάντεχα αστείο και αξεπέραστα υ-
παρξιακό, το έργο «Thom Pain» του 
Ουίλ Ίνο, του Σάμιουελ Μπέκετ της ε-
ποχής μας, υποψήφιο για το βραβείο 
Pulitzer 2005, φέρνει για πρώτη φορά το 
ελληνικό κοινό αντιμέτωπο με έναν από 
τους πιο γνήσιους και συναρπαστικούς 
θεατρικούς χαρακτήρες του 21ου αιώνα. 
Οι «New York Times» έγραψαν για το 
έργο: «Υπάρχει κάτι που να είναι υπαρξι-
ακό stand-up comedy; Αν όχι, ο Ουίλ Ίνο 
μόλις το εφηύρε… Πρόκειται για μία από 
αυτές τις αστείρευτες θεατρικές νύχτες, 
που σε αφήνουν με κομμένη την ανάσα 
από την έκσταση και, αναλόγως με την 
ευαισθησία στα σκοτεινά και τα υπέροχα 
μυστήρια της ζωής, με δάκρυα στα μάτια. 
Και φυσικά με γέλιο». O ηθοποιός Χάρης 
Γρηγορόπουλος ως Thom Pain αλληλε-
πιδρά με τον σκηνικό χώρο - installation 
του εικαστικού Άγγελου Αντωνόπουλου, 
που φωτίζεται από τη Στέλλα Κάλτσου, 
για να πλάσει διαρκώς εναλλασσόμενους 
χώρους με πολλαπλές σημειολογικές α-
ναφορές. Η σκηνοθεσία της Αναστασίας 
Κουμίδου μαζί με την κινησιολογική κα-
θοδήγηση της Τατιάνας Μύρκου ενώ-
νουν τις διαφορετικές τέχνες με έναν 
τρόπο αλληλεπίδρασης, αλλά και με την 
ανεξάρτητη παρουσία του κάθε καλλιτε-
χνικού έργου χωριστά. Μέχρι τις 30 Ιου-
νίου. www.mcf.gr
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ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Κλειώ Φανουράκη ΠΑΙ-
ΖΟΥΝ: Γιώργος Χωραφάς, Σοφία Χιλλ, Άννα Φόνσου, 
Ζωή Χωραφά, Λευτέρης Ελευθερίου, Νίκος Μπουσδού-
κος, Αλέξανδρος Μυλωνάς ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 87΄

Η θαµµένη, εδώ και 5.000 χρόνια, κάπου βαθιά στην έρηµο, Αιγύπτια βασίλισσα Άµανετ «ζωντανεύει» 
και αναζητά τρόπους να κυριαρχήσει στον σύγχρονο κόσµο, σκορπίζοντας γύρω της τον τρόµο. Σε έναν 
ιδιότυπο κόσµο θεών και τεράτων, η διαφορά µεταξύ καλού και κακού γίνεται, πολλές φορές, ιδιαίτερα 
δυσδιάκριτη και οι θυσίες µοιάζουν µονόδροµος. Η σύγχρονη Μούµια δρα στο Λονδίνο του σήµερα και 

τους δύο πρωταγωνιστικούς ρόλους αναλαµβάνουν η Σοφία Μπουτέλα (µούµια) και η Άναµπελ Γουάλις (αιγυπτιολό-
γος), οι οποίες, µαζί µε τον Τοµ Κρουζ, αποτελούν το παράξενο ερωτικό τρίγωνο της ιστορίας, µε την καθεµιά τους να 
έλκει, αντίστοιχα, το σκοτάδι ή το φως από µέσα του. Η ταινία αποτελεί ένα µεγάλο µπλοκµπάστερ, µε εντυπωσιακά 
εφέ, που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες που καλλιεργούν οι ταινίες αυτού του είδους. Η πλοκή είναι γρήγορη και 
κρατά το ενδιαφέρον, ενώ το σενάριο, παρόλο που εµπλέκει πολλά στοιχεία, είναι κάπως αδύναµο και απλώς εισάγει 
τον θεατή στον σκοτεινό κόσµο της Universal. Ένα άλλο στοιχείο στο οποίο σαφέστατα η «Μούµια» υστερεί είναι τα 
αστεία που υπάρχουν στους διαλόγους, τα οποία κατατάσσονται στην κατηγορία των κλισέ, χωρίς καµία πρωτοτυπία. 
Η ταινία, η οποία επαναφέρει ένα κλασικό τέρας του κινηµατογράφου στην οθόνη, θα αποτελέσει σίγουρα καλοκαι-
ρινή επιτυχία.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 3

Ο Κεραυνός Μακουίν προσπαθεί να αποδείξει ότι ακόµη είναι το ταχύτερο αγωνιστικό του κόσµου. 
Παραγκωνισµένος από µια νέα γενιά ταχύτατων αυτοκινήτων κούρσας, ο θρυλικός Μακουίν 
βρίσκεται ξαφνικά έξω από το άθληµα που τόσο αγαπάει. Η µεγάλη κούρσα του Κυπέλλου Πίστον 
είναι η ευκαιρία του να ξαναµπεί στον αγώνα, θα χρειαστεί όµως τ η βοήθεια της νεαρής τεχνικού 

Κρουζ Ραµίρεζ. Η τρίτη συνέχεια της σειράς κινουµένων σχεδίων µπορεί σεναριακά να µην είναι τόσο δυνατή 
όσο οι δύο προηγούµενες, ωστόσο το παιδικό κοινό, στο οποίο απευθύνεται, σίγουρα θα την ευχαριστηθεί, 
κυρίως τα µικρά αγοράκια που θα δουν τα µικρά αυτοκινητάκια µε τα οποία παίζουν να ζωντανεύουν επί της 
οθόνης.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μπράιαν Φι ΜΕ ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΩΝ: Όουεν Γουίλσον, Κριστέλα Αλόνσο, Κρις Κούπερ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 109΄ 
∆ΙΑΝΟΜΗ: Feelgood

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Άλεξ Κούρτζµαν ΠΑΙΖΟΥΝ: Τοµ Κρουζ, Σοφία Μπουτέλα, Ράσελ Κρόου, Άναµπελ Γουάλις, Τζέικ Τζόνσον 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 107΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: UIP

ΞΑ ΜΟΥ

Η απάντηση του Τζώνη στην ξαφ-
νική απόλυσή του από διευθυ-
ντής ξενοδοχείου, µέσα στην 
οικονοµική κρίση, είναι το να 

φτιάξει κι αυτός το «δικό του σπήλαιο». Από 
τη γυναίκα και τα παιδιά του, όµως, ως τους 
τυχαίους συνοδοιπόρους του στην Κρήτη, θα 
παρακινηθεί σε ανοίκεια, απρόοπτα και αναζω-
ογονητικά βιώµατα κοντά στη γη και στη φύση 
που ίσως τον φέρουν αντιµέτωπο µε την ίδια 
τη δύναµη και τη θέληση του εαυτού του, µε 
την «εξά» του, και µε όλα όσα υπάρχουν γύρω 
µας και δεν τα βλέπουµε. Η ταινία για κάποιον 
λόγο µού θύµισε το «Πλαγίως», την ταινία του 
Ελληνοαµερικανού Πέιν, µε τη διαφορά ότι η 
αποχώρηση από την κινηµατογραφική αίθουσα 
δεν συνοδευόταν από τα ίδια συναισθήµατα. 
Το «Ξα Μου», δυστυχώς, πάσχει απ’ ό,τι πά-
σχουν οι περισσότερες ταινίες του ελληνικού 
κινηµατογράφου, την έλλειψη σεναρίου, η 
ιστορία δεν δένει και πολλά πράγµατα δεν δι-
καιολογούνται. Στο τέλος σού δηµιουργείται η 
αίσθηση ότι έχεις παρακολουθήσει ένα κολάζ 
εικόνων από την Κρήτη χωρίς κάποια στιβαρή 
ιστορία να τις ενώνει.

Η ΜΟΥΜΙΑ

  ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ
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Το Οινοποιείο Χρυσοχόου 
βρίσκεται 4 χλµ. έξω από 
την πόλη της Νάουσας, στην 
τοποθεσία Στράντζα, και 
είναι επισκέψιµο. Εκτός από 
την αίθουσα παραγωγής, 
διαθέτει µία ειδικά 
διαµορφωµένη αίθουσα 
γευσιγνωσίας κρασιού και 
το µουσείο, όπου υπάρχουν 
διάφορα αµπελουργικά 
(ξύλινα πατητήρια του 1900, 
καλάθια µεταφοράς των 
σταφυλιών κατά τη διάρκεια 
του τρύγου, εργαλεία που 
χρησιµοποιούνταν για τις 
εργασίες στο αµπέλι κ.λπ.) 
και οινολογικά αντικείµενα 
(παλιές νταµιτζάνες, κανάτες 
µεταφοράς κρασιού, 
εµφιαλωτική µηχανή, 
ταπωτικό, ετικετέζα κ.λπ.). 
www.chrisohoou.com

Αξιολογήσεις κρασιών

Πρεκνιάρικο
Ποικιλία: Πρεκνάδι
Περιοχή: Νάουσα
Τύπος: Λευκό, Ξηρό
Αλκοόλ: 13,5%
Προτεινόµενη θερµοκρασία: 
10-12°C

Χρώµα θαµπού χρυσού. Μύτη 
µε µέτρια ένταση, όπου κυρι-
αρχεί το πορτοκάλι. Στο στόµα 
αρκετά λιπαρό. Τα αρώµατά του 
είναι χαρακτηριστικές µαρµε-
λάδες εσπεριδοειδών, µελιού 
και βουτύρου. Ευχάριστη επί-
γευση.
Ταιριάζει µε λιπαρά ψάρια, ρι-
ζότο και ελαφριά πιάτα κάρι ή 
κινέζικα.

Νάουσα
Ποικιλία: Ξινόµαυρο
Περιοχή: Νάουσα
Τύπος: Ερυθρό, Ξηρό
Αλκοόλ: 13,8%
Προτεινόµενη θερµοκρασία: 
16-18°C

Χρώµα ρουµπινί λαµπερό. 
Μεσαίας έντασης µύτη, τυ-
πική της ποικιλίας, µε αναφο-
ρές σε δαφνόφυλλο και νωπό 
χώµα, ενώ κόκκινα φρούτα 
συµπληρώνουν το µπουκέτο. 
Στόµα ανάλογης έντασης, 
όπου η φράουλα και το κε-
ράσι βγαίνουν µε µεγαλύτερη 
ένταση. Σώµα µέτριου όγκου, 
έντονες τανίνες, µεσαίου µή-
κους επίγευση.
Ταιριάζει µε κρέας µαγει-
ρευτό, σχάρας, φούρνου, πολί-
τικη κουζίνα.

Κάβα Χρυσοχόου
Ποικιλία: Merlot, Ξινό-
µαυρο
Περιοχή: Νάουσα
Τύπος: Ερυθρό, Ξηρό
Αλκοόλ: 13,5%
Προτεινόµενη θερµοκρασία: 
16-18°C

Ρουµπινί µε κεραµιδί πινε-
λιά. Αρωµατικά πλούσιο και 
ιδιαίτερα πολύπλοκο, µε α-
ρώµατα µπαχαρικών, λια-
στής ντοµάτας και κόκκινων 
φρούτων να συνυπάρχουν. 
Στο στόµα γεµάτο, µε ισορ-
ροπηµένη οξύτητα, µαλακές 
τανίνες και µακρά επίγευση.
Ταιριάζει µε κρέας στη 
σχάρα, κοκκινιστά, τυριά.

Νανά Χρυσοχόου
«Το Ξινόµαυρο είναι 
η ντίβα του ελληνικού 
αµπελώνα»

Σε µία από τις πιο πλούσιες οινικά περιοχές της Ελλάδας, τη Νάουσα, συνα-
ντάµε µια οικογένεια που έχει ταυτίσει το όνοµά της µε το κρασί, την οικογέ-
νεια Χρυσοχόου, και το κτήµα της. Το 1977 ο Κείµης Χρυσοχόου παντρεύεται 
την Μπέττυ και ξεκινούν µαζί την ιστορία του Κτήµατος Χρυσοχόου, επιλέγο-

ντας και καλλιεργώντας µια έκταση 100 στρεµµάτων στην περιοχή Στράντζα και επικε-
ντρώνοντας την προσοχή τους αποκλειστικά και µόνο στην παραγωγή και εµφιάλωση 
κρασιού. Την παράδοση και το µεράκι των γονιών συνεχίζουν τα τρία παιδιά: η Κατερίνα, 
που σπούδασε ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων, η Νανά, απόφοιτος ΤΕΙ Λογιστικής και Σχολής 
Αµπελουργίας και Οινολογίας (Ιταλία), και ο Γιάννης, που εργάζεται σε διάφορα τµήµατα 
του κτήµατος.

Το brand Χρυσοχόου βρίσκεται στον χώρο του κρασιού, και όχι µόνο, από το 1948. Τι 
σας ώθησε να επικεντρωθείτε στο κρασί και να εξελίξετε την παραγωγή;
Η ιστορία της οικογένειας Χρυσοχόου ξεκίνησε µε την παραγωγή και εµφιάλωση κρασιού, 

ούζου, λικέρ, µπράντι και βερµούτ. Το 1978 αγοράστηκαν, φυτεύτηκαν και καλλιεργήθηκαν 
τα πρώτα αµπέλια της εταιρείας µε την ποικιλία Ξινόµαυρο. Όταν καλλιεργείς, ουσιαστικά 
µεγαλώνεις ένα βρέφος, το οποίο µετατρέπεις σε παιδί κι έπειτα σε ενήλικα, µε την παρα-
γωγή του σε κρασί. Βιώνοντας καθηµερινά όλες τις δυσκολίες, πίσω από τις οποίες κρύβο-
νται χαµόγελα, δεν υπήρχε επιλογή παρά µονόδροµος. Η αφοσίωση της οικογένειας, και 
συνεπώς του brand Χρυσοχόου, στην καλλιέργεια του αµπελώνα και στην εµφιάλωση των 
κρασιών µε συνεχή, σταθερή ποιοτική ανάπτυξη.

Τι κάνει τη Νάουσα τόσο σηµαντική οινοπαραγωγική περιοχή;
Η Νάουσα είναι χτισµένη στους πρόποδες του Βερµίου. Αυτό καθιστά την πόλη και την ευ-
ρύτερη περιοχή ένα terroir ιδιαίτερο, που σε συνδυασµό µε το κλίµα της ευνοεί την καλ-
λιέργεια της γνωστής ποικιλίας Ξινόµαυρο. ∆εν είναι τυχαίο που ο βασιλιάς των ελληνικών 
ποικιλιών, το Ξινόµαυρο, ευδοκιµεί σε απόλυτη αρµονία µε το έδαφος της περιοχής και εκ-
φράζει την πολυδυναµικότητά του µε διάφορους τρόπους. Η ποικιλία και µόνο καθιστά τη 
Νάουσα µία από τις σηµαντικότερες οινοπαραγωγικές περιοχές τόσο στην Ελλάδα όσο και 
στο εξωτερικό.

∆ουλεύετε µε το Ξινόµαυρο, µία πολύ ιδιαίτερη ποικιλία, και µάλιστα δηµιουργείτε και 
ένα βραβευµένο λευκό. Μιλήστε µας για την ποικιλία…
Το Ξινόµαυρο είναι η «ντίβα» του ελληνικού αµπελώνα. Είναι µια πολυδυναµική ποικι-
λία, ευαίσθητη στην ξηρασία και στις ασθένειες, δύστροπη στην καλλιέργειά της, δύσκολη 
ακόµα και να ωριµάσει και να οινοποιηθεί. Από την άλλη, είναι µια ποικιλία που προσφέ-
ρει ερυθρά κρασιά υψηλής ποιότητας, µε µεγάλη πολυπλοκότητα και µεγάλο δυναµικό πα-
λαίωσης, που θυµίζουν πανάκριβα Nebbiolo και ενίοτε Pinot Noir. Τα ερυθρά κρασιά από 
Ξινόµαυρο χαρακτηρίζονται από έντονες ξηρές τανίνες και υψηλή οξύτητα, καθιστώντας α-
παραίτητη την παλαίωση και ωρίµανσή τους σε δρύινα βαρέλια. ∆ύο είναι οι βασικές «σχο-
λές» Ξινόµαυρων: η παραδοσιακή, που δίνει κρασιά µε χαρακτηριστικά αρώµατα φυτικότη-
τας, ντοµάτας και πάστας ελιάς, µε υψηλή οξύτητα και επιθετικές τανίνες (ακόµη και µετά 
από αρκετά χρόνια παλαίωσης), και η µοντέρνα, µε εκχυλισµένα Ξινόµαυρα µε βαθύ χρώµα 
και περισσότερα συµπυκνωµένα φρουτώδη αρώµατα, επίσης µε υψηλή οξύτητα αλλά λιγό-
τερο επιθετικές τανίνες. Η πολυδυναµικότητα, όµως, του Ξινόµαυρου µας δίνει και οίνους 
ροζέ και λευκούς.

Πώς βλέπετε το παρόν και το µέλλον του ελληνικού κρασιού;
Τα τελευταία χρόνια παρατηρούµε µια τάση ανάπτυξης του ελληνικού κρασιού στις αγορές 
του εξωτερικού και αυτό οφείλεται στο ότι οι οινοπαραγωγοί έχουµε κάνει άλµατα, πραγ-
µατοποιώντας επενδύσεις σε αµπελώνες και υποδοµές, κινούµαστε βάσει στρατηγικού 
σχεδιασµού, βασιζόµαστε στις γηγενείς (ελληνικές) ποικιλίες και παρέχουµε συνεχώς πιο 
ποιοτικά κρασιά λόγω της διαρκούς ενηµέρωσής µας στον τοµέα της τεχνογνωσίας. Το µέλ-
λον του ελληνικού κρασιού θα έλεγα πως είναι αρκετά ευοίωνο. Οι συνθήκες, κλιµατολο-
γικές και εδαφολογικές, υπάρχουν, το θέµα είναι να γίνει η σωστή εκµετάλλευσή τους από 
τους οινοπαραγωγούς, ώστε το προϊόν αυτό να αποτελέσει την κινητήρια δύναµη της ελλη-
νικής γεωργίας µε σκοπό την τοποθέτησή του παγκοσµίως.

  ΣΤΟΝ ΣΠΥΡΟ ΚΟΥΡΟΥΠΗ
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  ΙΩΑΝΝΑ ΜΟΥΡΤΑΡΑΚΟΥ

Το νησί της ψηµένης ρακής, των ατελείωτων πανηγυριών, της πεζοπορίας. 
Όλα αυτά, µαζί µε τις καταγάλανες παραλίες, τοποθετούν την Αµοργό στα 
πέντε πιο δηµοφιλή κυκλαδίτικα νησιά, αποδεικνύοντας ότι αποτελεί την 
ήρεµη δύναµη. Η νεολαία έρχεται εδώ κυρίως στις 21 Νοεµβρίου, για το 
πανηγύρι του πασίγνωστου µοναστηρίου της Χοζοβιώτισσας µε την ε-

πιβλητική παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Οι πανύψηλοι ασβεστωµένοι τοίχοι του, που 
φαίνονται µόνο διά θαλάσσης ή διά αέρος, µοιάζουν να κρέµονται κυριολεκτικά από τον 
βράχο. Πρόκειται για ένα από τα πιο εντυπωσιακά µοναστήρια της Ελλάδας, γι’ αυτό µην 
αφήσετε τα σκαλοπάτια που οδηγούν στο κατώφλι του να σας πτοήσουν. Το µεγαλύτερο 
πανηγύρι της Αµοργού, όµως, είναι στις 6 Αύγουστου. Σε αυτό όλοι γίνονται µια «παρέα» 
υπό τους ρυθµούς των παραδοσιακών οργάνων και της µελωµένης –και σε χρώµα και σε 
γεύση– ρακής. Το πάρτι κρατά δύο συνεχόµενες µέρες, ενώ οι πιο σκληροί συνεχίζουν 
κι άλλο, όσο αντέξουν.

Εκεί όπου οι κάτοικοι δεν γνωρίζουν τι θα πει η λέξη «άγχος», το φαγητό παίζει ση-
µαντικό ρόλο. ∆οκιµάστε τα ξεροτήγανα, τα οποία είναι φτιαγµένα από µέλι, αλεύρι και 
σουσάµι, και µάλιστα έχουν πλέον και τη δική τους γιορτή, στις 3 κάθε Σεπτέµβρη. Κι 
άλλη αφορµή, λοιπόν, για να γιορτάζουν και να γλεντάνε οι Αµοργιανοί. 

ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ
Οι λάτρεις του εναλλακτικού αλλά και του αθλητικού τουρισµού θα βρουν εδώ πολλά 
γκρουπ πεζοπορίας. Μάλιστα, υπάρχουν όχι µία, όχι δύο, αλλά πέντε προτεινόµενες δι-
αδροµές.

Η Παλιά Στράτα χαρακτηρίζεται δύσκολο µονοπάτι, µε µήκος 11,5 χλµ. Ξεκινά από 
τη Χώρα, συνεχίζει προς το µοναστήρι της Χοζοβιώτισσας, κατευθύνεται προς τον Πο-
ταµό και καταλήγει στον όρµο της Αιγιάλης. Ο µέσος όρος διάρκειας της διαδροµής είναι 
τέσσερις ώρες.

Ο Φωτοδότης, που συνδέει τη Χώρα µε τα Κατάπολα, έχει µήκος 3,5 χλµ. και µπο-
ρείτε να τον κατηφορίσετε από τη Χώρα µέσα σε περίπου µία ώρα, θαυµάζοντας τη θέα 
της θάλασσας.

Η Ιτώνια [Λεύκες - Άγιοι Σαράντα - Καµάρι - Καστρί (Αρχαία Αρκεσίνη) - Βρούτση 
- Ραχούλα - Αρκεσίνη] αποτελεί το πολιτιστικό µονοπάτι του νησιού, καθώς κατά τη δι-
αδροµή των 10 χλµ. του ο περιηγητής ανακαλύπτει την πολιτιστική εξέλιξη του νησιού 
ανά τους αιώνες. Θεωρείται δύσκολο µονοπάτι και ο µέσος όρος της διαδροµής υπολογί-
ζεται περίπου στις τρεις ώρες.

Το µονοπάτι της Μελανίας ( Όρµος Αιγιάλης - Λαγκάδα - Στρούµπος - Παναγία Επα-
ναχωριανή - Θολάρια), µήκους 4,5 χλµ., περνά µέσα από παραδοσιακούς οικισµούς και 
ερείπια της πρωτοκυκλαδικής και µεσοκυκλαδικής εποχής, ενώ η θέα του όρµου της Αι-
γιάλης είναι συγκλονιστική. Πρόκειται για εύκολο µονοπάτι που µπορείτε να περπατή-
σετε σε περίπου δύο ώρες.

Το µονοπάτι «Παν» (Λαγκάδα - Άγιος Ιωάννης - Σταυρός - Κρίκελος), µήκους 6,5 
χλµ., που περνά από το βυζαντινό µοναστήρι του Ιωάννη του Θεολόγου και το ξωκλήσι 
του Σταυρού, οδηγεί στο ψηλότερο σηµείο του νησιού, στο όρος Κρίκελος, στα 821 µέτρα 
πάνω από τη θάλασσα. Αν και θεωρείται δύσκολο µονοπάτι, διάρκειας περίπου δύο ωρών, 
αξίζει τον κόπο να το περπατήσετε. Η θέα της απεραντοσύνης του Αιγαίου που αγκαλιά-
ζει ολόκληρο το νησί θα σας καθηλώσει.

Τέλος, ο Βαλσαµίτης (Κατάπολα - Άγιος Γεώργιος Βαλσαµίτης - Αγία Μαρίνα - 
Μινώα) περνά από το µετόχι του Αγίου Γεωργίου του Βαλσαµίτη και καταλήγει στην αρ-
χαία Μινώα, όπου σώζονται τµήµατα του τείχους της πόλης, καθώς και του σταδίου, του 
γυµνασίου και του ναού του ∆ιονύσου. Πρόκειται για εύκολο µονοπάτι διάρκειας µίας 
ώρας.

ΧΩΡΑ
Η Xώρα, ή αλλιώς Λόζα, είναι το κάτι άλλο. Παραδοσιακά σπιτάκια, ανεµόµυλοι και 
µαγαζάκια για ατελείωτο shopping χωρίς ενοχές, εφόσον εδώ οι τιµές είναι φυσιο-
λογικές και ανεκτές. Επισκεφθείτε οπωσδήποτε το harroto (https://www.facebook.
com/harroto/), όπου θα βρείτε µοντέρνες τσάντες και ρούχα.

Αξιόλογα ιστορικά ευρήµατα απ’ όλη την Αµοργό υπάρχουν στην Αρχαιολογική 
Συλλογή Αµοργού, στον Πύργο του Γαβρά, ένα βενετσιάνικο µνηµείο, κατά πάσα πι-
θανότητα του 16ου αιώνα, ανακατασκευασµένο τη δεκαετία του ’70.

ΠΑΡΑΛΙΕΣ
Στην Αγία Άννα, την παραλία της ταινίας «Απέραντο Γαλάζιο», θα βρείτε δύο πα-

νέµορφους όρµους. Το εκκλησάκι της Αγίας Άννας δεσπόζει στον έναν από αυτούς, 
ενώ όσο κολυµπάς βλέπεις τη µονή της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας. Η παραλία έχει 
µικρό βότσαλο, βράχια και σπηλιές.

Η µοναδική παραλία του Μούρου έχει ψιλό χαλίκι και θεόρατους βράχους που 
δηµιουργούν σκιά αλλά και µικρές κρυψώνες.

Ο Άγιος Παύλος είναι µια µικρή χερσόνησος µε ψιλό βότσαλο. Από δω φεύγουν 
τα καραβάκια που πηγαίνουν στη Νικουριά, ένα µικρό νησί µε δύο πανέµορφες πα-
ραλίες.

Η παραλία της Αιγιάλης είναι η µεγαλύτερη αµµώδης παραλία του νησιού. Εδώ 
θα βρείτε πολλά beach bars και ταβέρνες. Στο τέλος της παραλίας ξεκινά το µονοπάτι 
που οδηγεί στην αποµονωµένη παραλία του Λεβροσού.

Ο όρµος της Καλοταρίτισσας βρίσκεται στο νοτιότερο σηµείο του νησιού. Ορ-
γανωµένη αµµώδης παραλία µε beach bar και καταγάλανα νερά. Από δω ξεκινούν τα 
καραβάκια που πηγαίνουν στην πανέµορφη παραλία της Γραµβούσσας µε τη λευκή 
άµµο και τα γαλαζοπράσινα νερά.

Το Μαλτέζι είναι προσβάσιµο µόνο µε το καραβάκι που ξεκινά από τα Κατάπολα. 
Είναι οργανωµένη, αµµώδης παραλία µε γαλαζοπράσινα νερά και beach bar.

Η Μικρή Βλυχάδα είναι ήσυχη και αποµονωµένη παραλία µε βότσαλο και πε-
ντακάθαρα νερά. Η πρόσβαση σε αυτήν είναι λίγο δύσκολη, καθώς γίνεται µόνο µε τα 
πόδια από ένα µονοπάτι που ξεκινά από τα Θολάρια.

Στον όρµο Λίβερου, µια µικρή βραχώδη παραλία, εκτός από καταγάλανα νερά, 
θα βρείτε και το εντυπωσιακό ναυάγιο «Ολυµπία», που εµφανίζεται στην ταινία «Α-
πέραντο Γαλάζιο».

ΠΟΥ ΝΑ ΜΕΙΝΕΤΕ
Aigialis Hotel: Κοντά στην πιο ωραία παραλία του νησιού, από την οποία πήρε και 
το όνοµά του, την Αιγιάλη, το µοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο στο νησί πραγµατικά 
εκπλήσσει µε την απλότητά του. http://amorgos-aegialis.com/el/

ΠΟΥ ΝΑ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΕΤΕ
Σε µία µέρα θα έχετε γνωρίσει όλους τους ντόπιους, αλλά και τους επισκέπτες, καθώς 
οι επιλογές διασκέδασης είναι µετρηµένες στα δάχτυλα του ενός χεριού. Λίγες και 
άκρως ποιοτικές βεβαίως.

Amorgis: Σερβίρει πεντανόστιµα πρωινά και δροσερά κοκτέιλ το βράδυ. https://
www.facebook.com/Amorgis/

ΤρανζιστοΡάκι: Παραδοσιακές γεύσεις και η ρακή να ρέει άφθονη καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ηµέρας. Άλλωστε το λέει και το δεύτερο συνθετικό της ονοµασίας του. 
http://www.tranzistoraki-amorgos.gr/

Αµοργός, το καταγάλανο νησί
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«Πατρίδα µου είναι εκεί 
που µίσησα και µε µισήσαν 
περισσότερο απ’ οπουδήποτε 
αλλού». Είναι ένας στίχος 
του Αγγελάκα αυτός. Έτσι 
καταλαβαίνω εγώ την πατρίδα. 
Σαν κάτι που πονάει.

INFO
Α Φ Ι Ξ Ι Σ
Με αφετηρία τη Μνηστηροφονί α από την οµηρική «Οδύσσεια»
Από την οµάδα ΠΥΡ
Μετάφραση: ∆.Ν. Μαρωνίτης
Σκηνοθεσία - ∆ραµατουργική επεξεργασία: Ιώ Βουλγαράκη
Σκηνικά: Άννα Φιοντόροβα
Κοστούµια: Μαγδαληνή Αυγερινού
Μουσική: Σαβίνα Γιαννάτου
Παίζουν οι ηθοποιοί: Γιώργος ∆ικαίος, ∆έσποινα Κούρτη, 
Αλέξανδρος Λογοθέτης, Μαίρη Μηνά, Γιώργος Μπινιάρης, 
Αργύρης Ξάφης, Γιώργος Παπαγεωργίου
Μουσικός αυτοσχεδιασµός επί σκηνής: Γιάννης ∆εσποτάκης
Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου
Παρασκευή 7 & Σάββατο 8 Ιουλίου

Με όχηµα τη σπουδαία µετάφραση του ∆ηµήτρη Μαρωνίτη και επενδύο-
ντας στην αφήγηση και όχι στον ρεαλισµό, η παράσταση της Ιώς Βουλ-
γαράκη και της οµάδας ΠΥΡ «Άφιξις» περιγράφει την επιστροφή του Ο-
δυσσέα στην Ιθάκη, µε αφετηρία τη Μνηστηροφονί α από την οµηρική 

«Οδύσσεια». Ο Γιώργος Παπαγεωργίου, γιος της Φιλαρέτης Κοµνηνού, είναι ο Αντίνοος 
και µας µιλάει για τις µεγάλες επιστροφές.

Μιλήστε µας για την παράσταση…
Η παράσταση πραγµατεύεται την επιστροφή του Οδυσσέα στο σπίτι του. Την επιστροφή 
του ξένου στον τόπο του. Την ανάγκη του ήρωα να ξαναθυµηθεί, να ξαναντικρίσει, να ξα-
ναγκαλιάσει αυτά που άφησε πίσω. Εγώ παίζω τον Αντίνοο, το πρωτοπαλίκαρο των µνη-
στήρων που, όσο καιρό έλειπε ο Οδυσσέας, διεκδικούσε µαζί µε τους άλλους µνηστήρες 
τη θέση του και φυσικά την Πηνελόπη. ∆εν είναι και αυτό που λέµε «ηρωικός» χαρα-
κτήρας, αλλά τον έχω αγαπήσει.

Η δράση ξεκινά πέρα από τα όρια του θεατρικού χώρου, µε ένα δεκάλεπτο δρώ-
µενο στο λιµάνι της Παλαιάς Επιδαύρου. Κατόπιν το κοινό ακολουθεί τους ηθοποι-
ούς προς το Μικρό Θέατρο, µε αφηγήσεις από την «Οδύσσεια». Πείτε µας γι’ αυτό το 
σκηνοθετικό εύρηµα. Τι εξυπηρετεί;
Την είσοδο των θεατών µε έναν µαλακό τρόπο σε ένα σκληρό έργο. Μην ξεχνάµε ότι σε 
λίγη ώρα θα συµβούν 108 φονικά. Από την άλλη, είναι µια καλή ευκαιρία να ανοίξουµε 
λίγο τα όρια της θεατρικής πράξης και να περπατήσουµε µαζί µε τους θεατές προς το θέ-
ατρο της Μικρής Επιδαύρου, µέσα από τις πορτοκαλιές, λέγοντας ιστορίες από την «Ο-
δύσσεια». Έχει κάτι βαθιά διασκεδαστικό όλο αυτό, που µου αρέσει.

Ο Οδυσσέας επιστρέφει στην Ιθάκη µετά από 20 χρόνια περιπλάνησης. ∆εν είναι 
µόνο ο ίδιος διαφορετικός αλλά και όσα βρίσκει στο βασίλειό του. Θυµίζει τους Έλ-
ληνες της διασποράς που έφυγαν µαζικά στα µετεµφυλιακά χρόνια και επέστρεψαν 

στα χωριά τους όταν βγήκαν στη σύνταξη, σε µια άλλη Ελλάδα. Τι είναι αυτό που µας 
γυρίζει πίσω στη «δική» µας πατρίδα;
«Πατρίδα µου είναι εκεί που µίσησα και µε µισήσαν περισσότερο απ’ οπουδήποτε 
αλλού». Είναι ένας στίχος του Αγγελάκα αυτός. Έτσι καταλαβαίνω εγώ την πατρίδα. Σαν 
κάτι που πονάει.

Ο Οδυσσέας σε τι επιστρέφει;
Στο παρελθόν του. Με τη διαφορά ότι πλέον αυτό έχει το δικό του παρόν, που δεν το συ-
µπεριλαµβάνει. Και έρχεται για να βάλει σε όλα φωτιά και να φτιάξει ξανά το δικό του 
µέλλον.

Πώς είναι να συνεργάζεστε µε γυναίκα σκηνοθέτη; Υπάρχουν διαφορές µε έναν 
άντρα;
Καµία. Ο σκηνοθέτης είναι πάντα ο υπ’ αριθµόν ένα συνεργάτης. ∆εν µε επηρεάζει αν 
είναι άντρας ή γυναίκα. Με επηρεάζει αν είναι άξιος εµπιστοσύνης ή όχι. Θεωρώ τον 
εαυτό µου τυχερό, έχω πέσει σε καλά χέρια τόσα χρόνια. Και η Ιώ είναι µία σκηνοθέτις 
που εµπιστεύοµαι.

Ουσιαστικά µεγαλώσατε στο θέατρο. Ήταν ωραία παιδικά χρόνια; Ήταν αυτά που 
καθόρισαν την επιλογή σας να γίνετε ηθοποιός;
Ούτε καταλάβαινα τι µου γινότανε. Στην ουσία, έχω εικόνες από κουίντες, υποσκήνια 
(το µέρος κάτω από την ιταλική σκηνή), καµαρίνια. Σε αυτά µου άρεσε να χώνοµαι µι-
κρός. Και τώρα, αν µε αφήσεις σε καµαρίνι, µπορεί να βγω σε τρεις µέρες.

Στα καλοκαιρινά σας σχέδια τι άλλο υπάρχει;
Συναυλίες µε την µπάντα µου, τους Polkar, στα πλαίσια του δίσκου µας «Όλα Αρχίζουν». 
Και προετοιµασία για τον «Αρίστο» που θα σκηνοθετήσω µετά την «Ωραία του Πέραν» 
στο Θέατρο του Νέου Κόσµου.

Γιώργος Παπαγεωργίου

«Θεωρώ τον εαυτό µου 
τυχερό»

  ΣΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ
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Κ
όρη του Τέλη Σαβάλας και της Τζούλι Χό-
βλαντ, η Αριάνα Σαβάλας γεννήθηκε στο Λος 
Άντζελες, σπούδασε θέατρο στην περίφημη 
RADA (Royal Academy of Dramatic Art) στο 
Λονδίνο, ενώ είναι μέλος του Playhouse West, 
θεατρικού οργανισμού που διευθύνει ο διά-

σημος ηθοποιός Τζεφ Γκόλντμπλουμ. H αγάπη της για την τζαζ 
και το μπουρλέσκ την κέρδισε οριστικά και το πρώτο της τζαζ EP, 
«Sophisticated Lady», έγινε πραγματικότητα το 2012. Με έδρα το 
Λος Άντζελες, συνεχίζει τις εμφανίσεις της στα μεγαλύτερα κλαμπ 
του δυτικού κόσμου, ενώ συμμετέχει ως ηθοποιός σε ταινίες και 
τηλεοπτικά σίριαλ. Η Αριάνα Σαβάλας θα βρεθεί στην Αθήνα 
στις 28 Ιουνίου για μία μοναδική συναυλία με τους Postmodern 
Jukebox στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και στη Θεσσαλο-
νίκη, στη Μονή Λαζαριστών, στις 29 Ιουνίου. Λίγο πριν προσγειω-
θεί στο «Ελ. Βενιζέλος» μας εξηγεί τι θα δούμε.

Πώς θα περιέγραφες τη μουσική σου;
Είμαστε ένα σύγχρονο Moulin Rouge.

Ποια είναι η μουσική σου φιλοσοφία;
Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεις για τη μουσική θα το βρεις στους 
Beatles.

Τι είναι αυτό που σε συγκινεί στην μπουρλέσκ ατμόσφαιρα;
Τα καμπαρέ και τα μπουρλέσκ ξεκίνησαν στην Ευρώπη (Παρίσι 
και Γερμανία, κυρίως) σατιρίζοντας την πολιτική και κοινωνική 
ζωή. Είχαν αυτό που οι Αμερικανοί ονομάζουν «gallows humor», 
βιτριολικό χιούμορ δηλαδή. Ήταν ο δικός τους, μοναδικός τρό-
πος να βρουν την κωμωδία μια πολύ σκοτεινή εποχή. Πάντα αγα-
πούσα αυτή την ιδέα, της δημιουργίας γέλιου και ομορφιάς μέσα 
από πράγματα που φαίνονται in. Οπότε αυτό κάνω. Παίρνω ιστο-
ρίες μέσα από τη ζωή και τους δίνω glamorous διαστάσεις.

Τι να περιμένουμε στην Τεχνόπολη;
Το σόου των Postmodern Jukebox είναι ένα από τα πιο όμορφα 
και διασκεδαστικά που θα δείτε ποτέ. Τα φωνητικά είναι υπέροχα 
και η ενέργεια των συναυλιών τους μοναδική. Ετοιμαστείτε για μια 
νύχτα καθαρής διασκέδασης!

Ποια ήταν η πιο ενδιαφέρουσα περίοδος της ζωής σου;

Νομίζω, αυτή που ζω αυτή τη στιγμή.

Και ποιο ήταν το highlight της καριέρας σου;
Η συναυλία στο Radio City Music Hall με τους Postmodern 
Jukebox. Αξέχαστη βραδιά! Μέσα σε δύο χρόνια μεταμορφωθή-
καμε από μια μπάντα που έφτιαχνε βίντεο στο δυάρι του Σκοτ 
Μπράντλι (σ.σ.: μουσικός του συγκροτήματος), στην Αστόρια, 
σε συγκρότημα που έδινε συναυλίες σε θρυλικούς χώρους σε 
όλο τον κόσμο. Τελικά, τα όνειρα βγαίνουν αληθινά.

Τι σου λείπει σήμερα από την τζαζ του παρελθόντος;
Η καθαρή διασκέδαση που πρόσφερε η Rat Pack των Φρανκ 
Σινάτρα, Ντιν Μάρτιν και Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ. Αυτοί οι άν-
θρωποι ήταν οι καλύτεροι διασκεδαστές του κόσμου. Δεν ήταν 
απλώς καλοί τραγουδιστές, ήταν ξεκαρδιστικοί. Βλέποντάς τους 
είναι σαν να παρακολουθείς masterclasses στη διασκέδαση και 
στην κωμωδία. Οι φωνές τους ήταν αγγελικές και η διάδραση 
μεταξύ τους πραγματικό σόου. Ήταν showmen, όχι απλώς ό-
μορφοι.

Στο οσκαρικό «La La Land» ο Σεμπάστιαν (τον ερμηνεύει ο 
Ράιαν Γκόσλινγκ) αγωνιά πως η τζαζ θα σβήσει…
Ελπίζω να μην έρθει ποτέ η στιγμή που τα παιδιά δεν θα γνωρί-
ζουν τον Πολ Μακάρτνεϊ.

Πότε επισκέφτηκες πρώτη φορά την Ελλάδα;
Πριν από πέντε χρόνια. Ήταν η ομορφότερη εμπειρία της ζωής 
μου, όχι μόνο εξαιτίας της εκθαμβωτικής ομορφιάς της Ελλάδας 
αλλά και για την επαφή που είχα με συγγενείς και με την ελλη-
νική κληρονομιά μου. Είναι πολύ μεγάλη τιμή και πολύ μεγάλος 
ο ενθουσιασμός μου που θα τραγουδήσω για πρώτη φορά στην 
πατρίδα μου.

Ποια είναι η πιο ζωηρή σου ανάμνηση από τον πατέρα σου, 
τον Τέλη Σαβάλας (σ.σ.: τον έχασε όταν ήταν 7 ετών);
Το μεγάλο, υπέροχο χαμόγελό του. Είχε το τελειότερο χαμό-
γελο στον κόσμο. Ήταν ακόμα πιο μεγάλο όταν ήταν με τα παι-
διά του. Ήταν καταπληκτικός πατέρας.

Ως παιδάκι, είχες συνείδηση πως ήταν σταρ;
Όχι, καμία. Για μένα ήταν ο «μπαμπάς».

INFO
Αριάνα Σαβάλας
Με τους Postmodern 
Jukebox
28 Ιουνίου στην 
Τεχνόπολη στην Αθήνα
29 Ιουνίου στη Μονή 
Λαζαριστών στη 
Θεσσαλονίκη

Αριάνα Σαβάλας

«O πατέρας μου 
είχε το τελειότερο 
χαμόγελο»

  ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ



www.freesunday.gr
18.06.201738 FREETIME

FE
ST

IVA
L

Το Σάββατο 17 Ιουνίου το Colour Day Festival έρχεται για 3η συνεχή χρονιά στο ΟΑΚΑ και 
σου υπόσχεται µια µοναδική εµπειρία. Το µεγαλύτερο και πιο πολύχρωµο φεστιβάλ της 
Ελλάδας επιστρέφει ανανεωµένο και σε καλεί να δώσεις χρώµα στα… όνειρά σου!

Το νέο εντυπωσιακό stage
Φέτος το stage του Colour Day Festival αναβαθµίζεται και µεταµορφώνεται σε ένα µοναδικό εργοστάσιο 
χρώµατος. Εντυπωσιακά video walls, µαγικά εφέ και special acts ετοιµάζονται να «γεµίσουν» το πιο χρω-
µατιστό και διαδραστικό stage της χώρας.

Ετοιµάσου για ατέλειωτες ρίψεις χρωµάτων, µοναδικά DJ sets, ανεπανάληπτα special acts από καλλι-
τέχνες, αµέτρητες colour-εµπειρίες, αλλά και πολλές εκπλήξεις, όπως το πρωτοποριακό βραχιόλι εισόδου 
«Payband», µε το οποίο πραγµατοποιείς την είσοδό σου και γρήγορα και ανέπαφα τις συναλλαγές σου 
στον χώρο του φεστιβάλ.

Ο παρουσιαστής
Ο Πάνος Μουζουράκης, ένας από τους πιο ανατρεπτικούς καλλιτέχνες της γενιάς του και ένα από τα πιο 
πολυσυζητηµένα πρόσωπα της χρονιάς που πέρασε, θα παρουσιάσει το 3ο Colour Day Festival.
Με το ταλέντο και το χιούµορ του, ετοιµάζεται να δώσει στο Colour Day Festival τη δική του πολύχρωµη 
πινελιά, αναλαµβάνοντας για πρώτη φορά τον ρόλο του παρουσιαστή του φεστιβάλ.

Line-up (σειρά εµφάνισης)
Μοναδικά DJ sets και special live acts θα γεµίσουν µε χρώµα τη σκηνή του Colour Day Festival. Μερικοί 
από τους καλλιτέχνες που θα εµφανιστούν φέτος στη σκηνή του φεστιβάλ είναι οι Sia Bou, Nikko Sunset, 
Instamix, Έλενα Παπαρίζου, X-Factor Team, House Twins, Onirama, Μιχάλης Τσαουσόπουλος.

Εισιτήρια & βραχιόλι εισόδου
Εισιτήρια θα προµηθευτείς από τα καταστήµατα Public και ηλεκτρονικά στα www.public.gr 
και www.ticketservices.gr. Περισσότερες πληροφορίες στο www.colourdayfestival.com.
Μην ξεχνάς: Το βραχιόλι εισόδου είναι απαραίτητο για την είσοδό σου στο φεστιβάλ.

COLOUR DAY FESTIVAL 2017

Ο Ντέµης Σιδεράκης, 
διοργανωτής του Colour Day 
Festival, µας εξηγεί όσα πρέπει 
να ξέρουµε για το φεστιβάλ.

Τι είναι το Colour Day Festival; Πώς ήρθε 
στην Ελλάδα; Πώς διαφέρει από τα άλλα 
φεστιβάλ;
Το Colour Day Festival είναι το µεγαλύτερο 
µουσικό φεστιβάλ στην Ελλάδα, το οποίο 
συνδυάζει τη µουσική µε το χρώµα και τη 
διασκέδαση. Ξεκίνησε το 2015, συγκεντρώνο-
ντας 32.000 άτοµα, πέρυσι συγκέντρωσε πάνω 
από 40.000 θεατές και φέτος, το Σάββατο 17 
Ιουνίου, έχουµε τη χαρά να πραγµατοποιούµε 
το φεστιβάλ για 3η συνεχόµενη χρονιά στο 
ΟΑΚΑ. Στο Colour Day Festival µπορείς να 
παίξεις µε την ειδική πολύχρωµη σκόνη του 
φεστιβάλ, βάφοντας τόσο τον εαυτό σου όσο και 
τους φίλους σου, και να απολαύσεις το line-up, 
που περιλαµβάνει DJs και live acts.Το Colour 
Day Festival 2017 αναλαµβάνει επίσης µία ση-
µαντική πρ ωτοβουλία, αφού µέρος των εσόδων 
του θα διατεθεί για τους σκοπούς της δράσης 
του «Όλοι Μαζί Μπορούµε».

Τι διαφορετικό υπάρχει φέτος;
Στο Colour Day Festival 2017 εγκαινιάζεται η 
χρήση του Payband, του βραχιολιού εισόδου 
του φεστιβάλ, µε το οποίο οι θεατές θα εξασφα-
λίσουν την είσοδό τους στον χώρο της συναυ-
λίας, αλλά και θα πραγµατοποιήσουν γρήγορες 
και ανέπαφες συναλλαγές, φορτίζοντάς το µε 
χρήµατα. Επιπλέον, το stage φέτος αναβαθµί-
ζεται και µεταµορφώνεται σε ένα εντυπωσιακό 
εργοστάσιο χρώµατος, που όµοιό του δεν έχετε 
ξαναδεί στην Ελλάδα.

Πού µπορούµε να βρούµε χρώµατα και πώς τα 
χρησιµοποιούµε;
Μαζί µε το εισιτήριό του ο θεατής παραλαµ-
βάνει το βραχιόλι εισόδου, καθώς και ένα 
σακουλάκι µε χρώµα. Αλλά και στον χώρο του 
φεστιβάλ θα υπάρχουν χιλιάδες σακουλάκια µε 
χρώµα προς πώληση.

Μοιραστείτε µαζί µας ένα «µυστικό» για να 
περάσουν καλύτερα οι αναγνώστες µας που 
θα έρθουν στο φεστιβάλ.
Να φορέσουν το χαµόγελό τους, να απολαύσουν 
το χρώµα και τη µουσική και να µην ξεχάσουν 
να ενεργοποιήσουν από πριν το βραχιόλι 
εισόδου.
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Έχει κολλήσει η ζυγαριά σου και δεν πέφτει, ό,τι κι αν 
κάνεις; Γυμνάζεσαι και δεν βλέπεις κανένα αποτέλε-
σμα στο σώμα σου; Τόλμησε να συνδυάσεις ισομε-
τρική και πλειομετρική άσκηση σε μία προπόνηση 

και θα δεις θεαματικά αποτελέσματα, τόσο στην εμφάνιση και στα 
ρούχα σου όσο και στην αντοχή και στη φυσική σου κατάσταση! Το 
παρακάτω πρόγραμμα θα σε βοηθήσει να πετύχεις τον στόχο σου.
• Τι είναι: Μια γρήγορη προπόνηση, βασισμένη στους χρόνους, 
στην οποία εναλλάσσεις μία ισομετρική (όπως σανίδα) και μία 
πλειομετρική άσκηση (όπως burpees).
• Γιατί αποδίδει: Πρώτον, ενισχύεις την αντοχή σου κρατώντας 
μια μυϊκή σύσπαση για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο 
αυξάνεται σε κάθε σετ, ξεκινώντας από τα 20 δευτερόλεπτα με 
στόχο το ένα λεπτό (αυτό είναι η ισομετρική, όταν δηλαδή οι μύες 
παραμένουν στο ίδιο μήκος), και μετά βελτιώνεις την ταχύτητα 
και τη δύναμή σου και βάζεις στο παιχνίδι το καρδιοαναπνευστικό 
σου σύστημα με μεγάλες και γρήγορες κινήσεις. Θέλεις φυσική 

κατάσταση και επιδόσεις; Συνδύασε ισομετρικές και πλειομετρι-
κές ασκήσεις και θα πετύχεις και τα δύο με έξτρα απώλεια βάρους!
• Πώς θα το κάνεις: Επικεντρώσου σε μια περιοχή, όπως οι ώμοι, 
το στήθος και οι κοιλιακοί, και κάνε ασκήσεις όπως σανίδα και 
push-up με άγγιγμα του ώμου (κάνε 1 push-up και άγγιξε τη μία 
παλάμη στον αντίθετο ώμο. Άλλαξε πλευρές και επανάλαβε). Ε-
πίσης, μπορείς να διαλέξεις ασκήσεις που πιάνουν διαφορετι-
κούς μυς, όπως κοιλιακούς hollow hold (ξάπλωσε ανάσκελα, τέ-
ντωσε τα χέρια πίσω από το κεφάλι και εκπνέοντας ανασήκωσε τα 
χέρια, το κεφάλι, τους ώμους και τα πόδια μερικά εκατοστά) και 
καθίσματα με αναπήδηση, για να σφίξεις τα πόδια και τους γλου-
τούς σου. Κράτησε την ισομετρική άσκηση για 20 δευτερόλεπτα 
και μετά κάνε όσο πιο γρήγορα μπορείς την πλειομετρική για 20 
δευτερόλεπτα. Συνέχισε εναλλάσσοντας για 3-8 λεπτά. Ξεκουρά-
σου για 1 λεπτό. Για μια προπόνηση για όλο το σώμα, διάλεξε δύο 
ακόμη ζευγάρια ασκήσεων που στοχεύουν διαφορετικούς μυς για 
τον δεύτερο και τον τρίτο γύρο.

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

Συνδύασε ισομετρική 
και πλειομετρική άσκηση 
και χάσε κιλά σε χρόνο dt

  ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΜΑΥΡΙΔΟΥ

Christy’s Tip
Κατά την ισομετρική 
άσκηση μην κρατάς 
την αναπνοή σου, γιατί 
υπάρχει πιθανότητα να 
αυξήσεις την αρτηριακή 
σου πίεση. Ανάπνεε 
φυσιολογικά, εισπνέοντας 

από τη μύτη και 
εκπνέοντας από το στόμα, 

χωρίς να κρατάς αέρα 
μέσα σου.
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