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ΣΚΙΑΘΟΣ
Το νησί του Παπαδιαµάντη 

και του… Ντάνου

σελ. 35

WINE FILES 
Στου Αιγαίου 

το ποτήρι

σελ. 34

Αλκοόλ, βία και σεξ: 
Οι «άλλες» διακοπές 

στην Ελλάδα 

σελ. 20-21

Θ. Παφίλης
«Ο καβγάς είναι ποιος 
θα εξυπηρετήσει 
καλύτερα τα συµφέροντα 
των µονοπωλίων»

σελ. 6 σελ. 10-11 σελ. 13

Ο ΣΥΡΙΖΑ συνέχεια 
της «συνιστώσας 
Άκη» µετά το ΠΑΣΟΚ

Γ. Τζογόπουλος 
«Αθήνα και Λευκωσία 
χειρίστηκαν τις διαπραγ-
µατεύσεις µε γνώµονα 
το εθνικό συµφέρον»

σελ. 8-9

ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΑΜΠ 
ΣΤΗ ΜΕΡΚΕΛ;

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ PEW, 
ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ 37 ΧΩΡΩΝ ∆ΕΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ 
ΤΟΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΚΑΙ ΑΡΧΙΖΟΥΝ 

ΝΑ ΕΛΠΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΟ ΟΤΙ Η Ε.Ε. ΚΑΙ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΟΥΝ 

ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Η ΕΛΛΑ∆Α ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΤΑΙ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΟΝ NT. ΤΡΑΜΠ ΑΠΟ ΤΗΝ A. ΜΕΡΚΕΛ



ΘΕΜΑΤΑ

04 // ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ∆. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Ψάχνοντας καλές ειδήσεις
06 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Θ. ΠΑΦΙΛΗΣ 
«Ο καβγάς είναι ποιος θα εξυπηρετήσει 
καλύτερα τα συµφέροντα των 
µονοπωλίων»
08 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Μέρκελ αντί 
για Τραµπ;
10 // ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Ο ΣΥΡΙΖΑ 
συνέχεια της «συνιστώσας Άκη» µετά 
το ΠΑΣΟΚ
12 // ΕΥΡΩΠΗ Γ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ Λιτότητα 
σε πενταετή παρένθεση!
13 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ. ΤΖΟΓΟΠΟΥΛΟΣ 
«Αθήνα και Λευκωσία χειρίστηκαν 
τις διαπραγµατεύσεις µε γνώµονα 
το εθνικό συµφέρον»
14 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Το ΕΣΡ µίλησε: 
Επτά οι τηλεοπτικές άδειες
15 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Το χρηµατιστήριο ψήφων 
του ΟΑΣΘ και η πολιτική παρακαταθήκη 
του Χρήστου Σπίρτζη
16 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ «Πόλεµος» 
για το νοµοσχέδιο για τα ΑΕΙ
18 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Υποχωρεί ο καύσωνας, 
πιο δροσερή η επόµενη εβδοµάδα
19 // TWITTER  Ένα βρασµένο, 
ευλογηµένο κάστανο
20 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Αλκοόλ, βία και σεξ: 
Οι «άλλες» διακοπές στην Ελλάδα
22 // ΕΥΡΩΠΗ Οι πύργοι της ντροπής
23 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Πάρτι φοροδιαφυγής 
στα νησιά
24 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Cube RM: Η startup 

02 περιεχόµενα

που µεγιστοποιεί αποδόσεις και παράγει 
χρήµα
25 // BUSINESS Τα σηµαντικότερα νέα 
του επιχειρηµατικού κόσµου
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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.

SPORTS
28 // «ΑΙΩΝΙΟΙ» Ουσιαστική ενίσχυση 
σε δύσκολο περιβάλλον 
29 // ΣΤΟΙΧΗΜΑ  Έγκυρες προτάσεις 
από το Betarades.gr

FREE TIME
31 // CALENDAR Τα πολιτιστικά 
δρώµενα της εβδοµάδας
32 // CINEMA Τι θα δούµε 
στις κινηµατογραφικές αίθουσες
33 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΑ 
«Είναι πολύ ξεκάθαρος ο δρόµος 
που έχω επιλέξει»
34 // WINE FILES Στου Αιγαίου 
το ποτήρι
35 // TRAVEL Σκιάθος: Το νησί 
του Παπαδιαµάντη και του… Ντάνου
36 // EDITORIAL The Handmaid’s Tale: 
Είναι αυτή η κοινωνία του Ντόναλντ 
Τραµπ;
37 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΠΥΡΟΣ 
ΑΡΑΒΑΝΗΣ «∆ύσκολα µπορεί 
να υπάρξει σε µεγάλη ποσότητα 
ουσιαστικός πολιτικός στίχος»
38 // CELEBRITIES Στιγµιότυπα 
από τον κόσµο των διασήµων
39 // ΕΥΕΞΙΑ Γυµναστική 
στην εγκυµοσύνη

Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!

AUTO

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

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 12

AUTO
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 10

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

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

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

 Seat Ateca  Seat Ateca  Seat Ateca ››››››  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
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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
• Skoda Kodiaq

SUZUKI 
IGNIS

AUTO
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AUTO
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La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

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

ΝΕΟ 
CITROEN C3



www.alpha.gr
210 326 0000

Το μόνο τερματικό που δέχεται τις κάρτες Visa, Mastercard και China Union Pay, αλλά και
τις American Express® και Diners Club.
Τώρα, χαρίζει 5πλάσιους Bonus πόντους στην επιχείρησή σας για κάθε Ευρώ συναλλαγής
με κάρτες American Express και Diners Club.

Εξαργυρώστε τους σε είδη τεχνολογίας, ταξίδια, καύσιμα, τηλεφωνία
ή όπως εσείς επιθυμείτε στους Συνεργάτες του Προγράμματος Bonus.

My Alpha POS. Η πιο ολοκληρωμένη λύση για την επιχείρησή σας.

ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΩ ΟΛΟΥΣ,
ΟΠΟΙΑ ΚΑΡΤΑ ΚΙ ΑΝ ΕΧΟΥΝ

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΑΙΡΝΩ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ

My Alpha POS

My Alpha POS.
Αποδοχή όλων των

καρτών και επιπλέον
Bonus πόντοι

στην επιχείρησή σας.

Ισχύει έως 31.8.2017. Μάθετε περισσότερα στο www.myalphapos.gr

Σε συνεργασία
με την

1€=5 Bonus πόντοι για
την επιχείρηση με

ία
ην

KX_POS-Kartes_265x325-News.indd   1 13/07/2017   11:50 AM
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πολιτική

Ή
ταν μια καλή είδηση. Το Κολέγιο των 
Επιτρόπων αποφάσισε την έξοδο της 
Ελλάδας από τη διαδικασία υπερβολι-
κού ελλείμματος, μια διαδικασία στην 
οποία η χώρα βρισκόταν από το 2009, 
όταν και είχε ξεπεράσει κατά πολύ το 

όριο του 3% του ΑΕΠ που ορίζει το Σύμφωνο Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης.

Την απόφαση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μία ημέρα 
προτού ο πρόεδρός της Ζαν Κλοντ Γιούνκερ μεταβεί στην Ελ-
λάδα για να ανακηρυχθεί επίτιμος διδάκτορας του ΑΠΘ, αξι-
οποίησε κατά τα δέοντα η κυβέρνηση, προσαρμόζοντάς την 
στο νέο της αφήγημα, σύμφωνα με το οποίο η χώρα ετοιμά-
ζεται να βγει στις αγορές και να βάλει τέλος στην εξάρτηση 
από τους εταίρους-δανειστές και την επιτροπεία.

«Ιδιαίτερος συμβολισμός»
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσί-
πρας αναφέρθηκε εκτενώς στην απόφαση αυτή της Επιτρο-
πής, κατά την ομιλία του στο συνέδριο για την παραγωγική α-
νασυγκρότηση στην Κοζάνη, λέγοντας ότι «πρόκειται για μια 
είδηση με έναν εξαιρετικά σημαντικό συμβολισμό. Ιδίως αν 
αναλογιστεί κανείς ότι στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμ-
ματος η χώρα μας μπήκε το 2009, δηλαδή λίγο πριν μπει στα 
μνημόνια, με έλλειμμα τότε 15,1% του ΑΕΠ. Και σήμερα κα-
ταφέρνουμε να επιστρέψουμε, καταφέρνουμε να γυρίσουμε 
στην ευρωπαϊκή κανονικότητα με έλλειμμα μόλις 1,2% για 
το 2017 και με πρόβλεψη για πλεόνασμα 0,6% το 2018». Ο κ. 
Τσίπρας είπε ότι η έξοδος από τη διαδικασία υπερβολικού 
ελλείμματος αποτελεί «ένα καθοριστικό βήμα για την ορι-
στική μας έξοδο από την κρίση και την επιτροπεία. Για ένα 

ακόμη καθοριστικό βήμα. Ένα ακόμη καθοριστικό βήμα, που 
επιβεβαιώνει τη σταθερή μας πορεία και την επιστροφή της 
χώρας στην κανονικότητα. Διότι, μετά από μια μακρά περί-
οδο καταστροφικής ύφεσης, η ελληνική οικονομία μεταβαί-
νει στην περίοδο της δυναμικής ανάκαμψης, της ανάπτυξης 
και της ανάκτησης της εμπιστοσύνης», προσθέτοντας ότι το 
σημαντικότερο είναι ότι δεν ξεπερνάμε μόνο τους δημοσιο-
νομικούς στόχους αλλά αναβαθμίζουμε και το θεσμικό πλαί-
σιο δημοσιονομικής διαχείρισης, ενισχύοντας τη διαφάνεια 
και τη λογοδοσία στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος».

 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΌΠΌΥΛΌΣ

Ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης 
Στουρνάρας εμφανίστηκε πιο 
επιφυλακτικός ως προς τον χρόνο εξόδου 
στις αγορές ομολόγων. Συγκεκριμένα, 
μιλώντας στη WSJ και ερωτηθείς για 
το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας 
στις αγορές, σημείωσε χαρακτηριστικά 
«νομίζω πως είναι λίγο νωρίς».

ΨΆΧΝΌΝΤΆΣ ΚΆΛΈΣ ΈΙΔΗΣΈΙΣ

Πυρά κατά καταστροφολόγων
Φυσικά από τη ρητορική του πρωθυπουργού δεν θα μπορούσε 
να λείπει η κριτική προς την αντιπολίτευση, με τον κ. Τσίπρα 
να αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «αφήνουμε πίσω τους κατα-
στροφολόγους και τους κινδυνολόγους και κοιτάμε μπροστά. 
Και μάλιστα, τους καταστροφολόγους και τους κινδυνολόγους 
που είναι αυτοί οι ίδιοι που έκαναν κάποτε πολιτική με ελ-
λείμματα της τάξης του 15% και παρ’ όλα αυτά κατάφερναν, 
γιατί περί κατορθώματος πρόκειται, να τα σπαταλάνε, δίχως να 
αφήνουν πίσω τους τίποτα στο κοινωνικό κράτος, τίποτα στις 
δημόσιες υποδομές, καμία στοιχειώδη αναπτυξιακή ραχοκο-
καλιά για την ελληνική οικονομία». Παράλληλα, στη συνά-
ντησή του με τον κ. Γιούνκερ, πριν από την τελετή στο ΑΠΘ, 
ο πρωθυπουργός τον ευχαρίστησε προσωπικά για την από-
φαση για τερματισμό της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμ-
ματος, σημειώνοντας ότι αυτή οφείλεται «στις τεράστιες προ-
σπάθειες που έχει καταβάλει ο ελληνικός λαός, στις θυσίες 
του ελληνικού λαού. Είναι μοναδική η συγκυρία για την Ελ-
λάδα. Βρισκόμαστε πολύ κοντά στην ανάκαμψη πλέον. Είμα-
στε αποφασισμένοι να ανακάμψουμε. Αυτό είναι το μήνυμα».

Το δίλημμα των αγορών
Μπορεί η ικανοποίηση της κυβέρνησης από την απόφαση 
της Επιτροπής για τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος 
–και την εκταμίευση της δόσης μετά το κλείσιμο της δεύτε-
ρης αξιολόγησης, αλλά και τα καλά λόγια του επιτρόπου Πιερ 
Μοσκοβισί, ο οποίος εμφανίστηκε ικανοποιημένος που στο 
τελευταίο Eurogroup η Ελλάδα δεν αποτέλεσε αντικείμενο 
της παραμικρής συζήτησης– να είναι εμφανής, ωστόσο η α-
ξιοποίηση της συγκυρίας κάθε άλλο παρά εύκολη είναι. Και 
αυτό διότι ακόμη δεν είναι καθόλου σίγουρος ο χρόνος κατά 
τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η πρώτη –δοκιμαστική– έξο-
δος στις αγορές, δηλαδή το πρώτο βήμα για την υλοποίηση 
του αφηγήματος της κυβέρνησης περί τέλους της επιτροπείας 
από το 2018 και εντεύθεν. Πληροφορίες αναφέρουν ότι για το 
ζήτημα υπάρχουν δύο «σχολές σκέψης». Η πρώτη υποστηρί-
ζει ότι η κυβέρνηση πρέπει να «καβαλήσει το κύμα» της ευ-
νοϊκής συγκυρίας (σημειώνεται ότι και τα επιτόκια δανεισμού 
καταγράφουν πτώση το τελευταίο διάστημα) και να πραγμα-
τοποιήσει την έξοδο στις αγορές μέσα στις επόμενες εβδο-
μάδες, ισχυριζόμενη ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο θα σταλεί μή-
νυμα και προς τους επενδυτές ότι η χώρα είναι έτοιμη να ε-
πιστρέψει στην κανονικότητα. Παράλληλα, η κυβέρνηση θα 
ήθελε να προλάβει την έκθεση βιωσιμότητας του ελληνικού 
χρέους από το ΔΝΤ, η οποία αναμένεται να είναι αρνητική.

Φρένο από Στουρνάρα
Εκπροσωπώντας τη δεύτερη «σχολή σκέψης», ο διοικητής της 
ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός ως 
προς τον χρόνο εξόδου στις αγορές ομολόγων. Συγκεκριμένα, 
μιλώντας στη «Wall Street Journal» και ερωτηθείς για το εν-
δεχόμενο εξόδου της Ελλάδας στις αγορές, σημείωσε χαρα-
κτηριστικά «νομίζω πως είναι λίγο νωρίς», προσθέτοντας ότι 
«θεωρώ ότι θα ήταν ακόμη καλύτερο εάν, για παράδειγμα, η 
Ελλάδα δρομολογούσε δύο ή τρεις εμβληματικές ιδιωτικο-
ποιήσεις στο επόμενο διάστημα. Αυτό θα βοηθούσε περισσό-
τερο για την έξοδο στις αγορές αργότερα», με το «αργότερα» 
να προσδιορίζεται για μετά το τέλος του 2017. Απάντηση στον 
κ. Στουρνάρα ανέλαβε να δώσει αξιωματούχος της κυβέρνη-
σης, ο οποίος υπογράμμισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «η κυβέρνηση 
ακούει όλες τις απόψεις και “συμβουλές” και έχει σχέδιο και 
υπομονή, με απώτερο στόχο τη δυνατότητα σταθερής και δι-
ατηρήσιμης πρόσβασης των ελληνικών ομολόγων στις αγορές 
το καλοκαίρι του 2018», σημειώνοντας με νόημα ότι «αυτός 
ο στόχος καθορίζει τις επιλογές μας και όχι τα ρεπορτάζ των 
τελευταίων ημερών». Ως προς τις λεπτομέρειες του πιο βρα-
χυπρόθεσμου στόχου, δηλαδή της δοκιμαστικής εξόδου στις 
αγορές, επιδίωξη είναι να επιτευχθεί επιτόκιο χαμηλότερο 
από το 4,95% που είχε λάβει για πενταετές ομόλογο η κυ-
βέρνηση Σαμαρά τον Απρίλιο του 2014.
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«Μ
ηδέν εις το πη-
λίκον» για τον 
λαό αποτελεί 
το κλείσιμο της 
δεύτερης αξιο-
λόγησης και η 
εκταμίευση της 

δόσης, σύμφωνα με τον κοινοβουλευτικό εκ-
πρόσωπο του ΚΚΕ Θανάση Παφίλη, ο οποίος 
τονίζει ότι οι συγκρούσεις κυβέρνησης-ΝΔ α-
ποτελούν «καβγά» για το ποιος θα εξυπηρετή-
σει καλύτερα τα συμφέροντα των μονοπωλίων.

Τελικά, η δεύτερη αξιολόγηση έκλεισε και η 
δόση εκταμιεύεται. Θεωρείτε ότι αυτό είναι 
μια θετική εξέλιξη για τη χώρα;
Η δόση εκταμιεύεται, ωστόσο πάει –στο μεγα-
λύτερό της μέρος– πίσω, από εκεί που ήρθε, 
δηλαδή στους «δανειστές», ενώ το υπόλοιπο 
μέρος θα κατευθυνθεί με πολύπλευρους τρό-
πους προς το κεφάλαιο. Από αυτή την άποψη, 
αποτελεί θετική εξέλιξη μόνο για τους λίγους, 
τους καπιταλιστές, ενώ για τον λαό οι περικο-
πές σε μισθούς και συντάξεις, οι ανατροπές 
στα εργασιακά δικαιώματα και όλο το φάσμα 
των αντιλαϊκών μέτρων, συν όλα όσα έρχο-
νται το 2018, ισχύουν στο ακέραιο. Άρα μηδέν 
εις το πηλίκον.

Όσον αφορά ειδικά το ζήτημα του δημόσιου 
χρέους, τι πέτυχε κατά τη γνώμη σας η κυ-
βέρνηση;
Όχι μόνο κατά τη γνώμη μας αλλά και κατά το 
γράμμα της συμφωνίας, η κυβέρνηση πέτυχε τη 
διατήρηση υψηλών ματωμένων πλεονασμάτων 
και διατήρηση της επιτροπείας μέχρι το 2060, με 
αντάλλαγμα κάποιες γενικόλογες δεσμεύσεις, 
ένα ευχολόγιο για το αν, πότε, ίσως κάτι αλλά-
ξει σε σχέση με το χρέος, το οποίο δεν είναι του 
λαού. Και η όποια διευθέτησή του θα συνδυα-
στεί πάλι με μέτρα και προαπαιτούμενα. Εδώ 
είμαστε να το δούμε.

Από δω και πέρα, τι περιμένετε να συμβεί; 
Μπορεί η κυβέρνηση, όπως λέει, να ασχο-
ληθεί με τη βελτίωση της καθημερινότητας 
των πολιτών;
Δεν μπορεί, όχι επειδή δεν θέλει –εμείς δεν 
δικάζουμε προθέσεις– αλλά επειδή είναι α-
συμβίβαστο να ευημερούν τα κέρδη και η α-
νταγωνιστικότητα των μονοπωλίων, αυτά δη-
λαδή που υπηρετεί η κυβέρνηση, με τα εργα-
τικά-λαϊκά δικαιώματα. Αυτό είναι νόμος. Ούτε 
τα προηγούμενα χρόνια γινόταν, απλώς το σύ-
στημα είχε τότε κάποια περιθώρια ελιγμών, 
τώρα εξαφανίστηκαν κι αυτά. Η κρίση το απέ-
δειξε περίτρανα. Το τέρμα στον κατήφορο και 
τη «βελτίωση της καθημερινότητας» μπορούν 
να το κατακτήσουν οι εργαζόμενοι σε ρήξη με 
αυτή την πολιτική.

Θεωρείτε ότι το κλείσιμο της δεύτερης αξι-
ολόγησης, αλλά και η έναρξη της τρίτης αξι-
ολόγησης από το φθινόπωρο, μπορεί να πυ-
ροδοτήσουν πολιτικές εξελίξεις;
Αν εννοείτε εκλογές, τι να σας πω, δεν είμαστε 
στο μυαλό του πρωθυπουργού… Μέχρι τώρα, 
πάντως, οι βουλευτές των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ψη-
φίζουν και με τα δυο χέρια όλα τα προαπαιτού-
μενα όλων των αξιολογήσεων. Και μια και α-

Κατά το γράμμα της 
συμφωνίας, η κυβέρνηση 
πέτυχε τη διατήρηση υψηλών 
ματωμένων πλεονασμάτων 
και διατήρηση της επιτροπείας 
μέχρι το 2060, με αντάλλαγμα 
κάποιες γενικόλογες 
δεσμεύσεις.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Θανάσης Παφίλης, βουλευτής Β΄ Αθηνών, κοινοβουλευτικός 
εκπρόσωπος του ΚΚΕ

ναφερθήκατε στην τρίτη αξιολόγηση, πρέπει να 
θυμίσουμε ότι περιέχει εξίσου αντιλαϊκά προα-
παιτούμενα, μεταξύ των οποίων η αλλαγή του 
συνδικαλιστικού νόμου, που στοχεύει στο χτύ-
πημα του δικαιώματος στην απεργία. Βέβαια, 
τα πράγματα έχουν και τη δική τους δυναμική 
και εξαρτώνται πρωτίστως από την πορεία των 
εξελίξεων στην Ευρωζώνη, την Ε.Ε., τις επικίν-
δυνες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας. 
Αυτά πρέπει να παρακολουθεί ο λαός και να ε-
παγρυπνά. Και νομίζουμε ότι αποκούμπι σε όλα 
τα παραπάνω είναι ένα πολύ πιο ισχυρό ΚΚΕ.

Όσον αφορά τη ΝΔ, πώς κρίνετε τη στάση 
της όλο αυτό το διάστημα των διαπραγμα-
τεύσεων;
Πολύ βολική για την κυβέρνηση, καθώς η όποια 
κριτική της αφορούσε το ταχύτερο κλείσιμο της 
αξιολόγησης και την απαρέγκλιτη εφαρμογή 
των μέτρων. Και τα δύο αυτά κόμματα έχουν, 
άλλωστε, εδώ και καιρό κοινή στρατηγική και 
πρόγραμμα: τους «εθνικούς στόχους» της κα-
πιταλιστικής ανάπτυξης και την «πάση θυσία 
παραμονή της χώρας στην Ε.Ε.». Και δεν είναι 
μικρό πράγμα να βλέπει η ΝΔ τον ΣΥΡΙΖΑ να 
της παίρνει την μπουκιά απ’ το στόμα…

Το ΚΚΕ απορρίπτει συνολικά την ακολου-
θούμενη πολιτική. Ποια είναι η πρότασή του 
όμως;
Από την ίδια την πραγματικότητα που ζει ο ελ-
ληνικός λαός και όλοι οι λαοί του κόσμου απο-
δεικνύεται με τον πιο δραματικό τρόπο ότι το 
καπιταλιστικό σύστημα είναι ιστορικά ξεπερα-

πανηγύριζαν τότε για το ευρώ και έταζαν στον 
λαό «αειφόρο ανάπτυξη», χωρίς κρίσεις. Εμείς 
δεν καλούμε τον λαό να επιλέξει τη χρεοκο-
πία του στην καπιταλιστική Ελλάδα του ευρώ 
ή άλλου νομίσματος. Τον καλούμε να ανατρέ-
ψει την πηγή των δεινών του. Να πάρει στα 
χέρια του τον πλούτο που ο ίδιος παράγει και 
φυσικά αυτή η οικονομία θα έχει και το νόμι-
σμα που θα την υπηρετεί. Άρα ο λαός πρέπει 
να εξετάσει το ενδεχόμενο εξόδου από το βάρ-
βαρο και σάπιο καπιταλιστικό σύστημα, της εκ-
μετάλλευσης, της φτώχειας, των κρίσεων και 
των πολέμων.

Το τελευταίο διάστημα κυβέρνηση και αντι-
πολίτευση δείχνουν να πολώνουν το πολι-
τικό κλίμα. Πώς ερμηνεύετε εσείς αυτή τη 
στάση;
Το έργο είναι γνωστό. Το ζήσαμε με το ΠΑΣΟΚ 
και τη ΝΔ. Όσο συνέκλιναν και οι δύο στη στρα-
τηγική, τόσο οξυνόταν η αντιπαράθεση. Ο κα-
βγάς είναι ποιος θα εξυπηρετήσει καλύτερα τα 
συμφέροντα των μονοπωλίων για να ανακάμ-
ψουν τα κέρδη τους μετά την κρίση. Δίνουν τη 
μάχη στα δευτερεύοντα για να εγκλωβίσουν 
τον λαό σε έναν νέο δικομματισμό-διπολισμό. 
Κάποτε όμως θα ισχύσει το «μια του κλέφτη, 
δυο του κλέφτη, τρεις και η κακή του μέρα». 
Όσο πιο γρήγορα το κάνει ο λαός μας, τόσο θα 
δημιουργήσει προϋποθέσεις για αλλαγές και 
ανατροπές.

Και όσον αφορά την αντιπαράθεσή τους γύρω 
από τη δικαιοσύνη ποιο είναι το σχόλιό σας;
Επιβεβαιώνει το παραπάνω. Είναι μια αντιπαρά-
θεση αποπροσανατολιστική και βολική και για τους 
δύο. Δίνει τη δυνατότητα από τη μια στον ΣΥΡΙΖΑ 
να εμφανίζεται ότι δήθεν τον πολεμούν «κέντρα 
του κατεστημένου» και από την άλλη στη ΝΔ να 
καταγγέλλει τώρα ως απαράδεκτες πρακτικές, 
που όμως και η ίδια ακολούθησε κατά κόρον 
στο παρελθόν.

Η αλήθεια είναι ότι η «δικαιοσύνη» ούτε είναι 
ούτε ποτέ ήταν πραγματικά ανεξάρτητη. Και μόνο 
το ότι η ηγεσία της επιλέγεται από την εκάστοτε 
κυβέρνηση φτάνει για να το καταλάβει ο καθέ-
νας αυτό, καθώς και την υποκρισία των άλλων 
κομμάτων, όταν κόπτονται δήθεν για την ανεξαρ-
τησία της.

«Ο καβγάς είναι ποιος θα εξυπηρετήσει 
καλύτερα τα συμφέροντα 

των μονοπωλίων»

σμένο, έχει σαπίσει, εμποδίζει την πρόοδο της 
κοινωνίας. Όποιες πολιτικές δυνάμεις και κυ-
βερνήσεις το διαχειρίζονται εφαρμόζουν την 
ίδια πολιτική. Η ανατροπή του είναι κοινωνική 
αναγκαιότητα. Ο σοσιαλισμός είναι αναγκαίος, 
επίκαιρος και ρεαλιστικός. Υπάρχουν όλες οι 
υλικές προϋποθέσεις (επιστήμη, πρόοδος, τε-
χνολογία, μορφωμένο εργατικό και επιστημο-
νικό δυναμικό) ώστε οι λαοί να απολαύσουν τον 
πλούτο που παράγουν. Γι’ αυτό χρειάζεται να 
πάρουν τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής 
στα χέρια τους, να υπάρξει σχεδιασμός της οι-
κονομίας με γνώμονα την κάλυψη των ανθρώ-
πινων αναγκών και όχι το κέρδος και φυσικά 
άμεσος λαϊκός έλεγχος. Με αυτή την εργατική 
και λαϊκή εξουσία οι παραγωγικές δυνατότητες 
της χώρας μας, που είναι μια πλούσια για το 
μέγεθός της χώρα, θα απογειωθούν, θα δημι-
ουργήσουν προϋποθέσεις για να απολαύσουν 
οι παραγωγοί του πλούτου αυτό που ονομάζε-
ται ανθρώπινος πολιτισμός.

Υπάρχει ήδη η θετική εμπειρία του σοσια-
λισμού που γνωρίσαμε και είχε τεράστιες κα-
τακτήσεις. Το ΚΚΕ έχει μελετήσει και τα αρνη-
τικά, είναι πιο έμπειρο και θα είναι πρωτοπόρο 
στην οικοδόμηση της νέας κοινωνίας.

Ειδικά για το θέμα του νομίσματος, θα ήθελα 
να μου πείτε αν το ΚΚΕ θεωρεί ότι η χώρα 
θα έπρεπε να εξετάσει το ενδεχόμενο εξό-
δου από το ευρώ.
Το ΚΚΕ, ξέρετε, είχε διαφωνήσει εξαρχής με 
την ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ και δικαιώ-
θηκε. Ορισμένοι –όψιμοι τώρα– «δραχμιστές» 
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ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα δημοσκόπησης που 
έκανε το αμερικανικό ερευνητικό κέντρο Pew (Pew 
Research Centre) σε 37 χώρες του κόσμου, μεταξύ των 
οποίων και η Ελλάδα, παρατηρείται εντυπωσιακή με-

τατόπιση της διεθνούς κοινής γνώμης σε βάρος του Προέδρου 
των ΗΠΑ κ. Τραμπ και υπέρ της καγκελαρίου της Γερμανίας κ. 
Μέρκελ. Η τελευταία αναδεικνύεται, με μεγάλη διαφορά, η πιο α-
ξιόπιστη πολιτικός με παγκόσμιο ρόλο.

Αν κρίνουμε από τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης του 
αμερικανικού ερευνητικού κέντρου Pew, από το ρεκόρ αξιοπι-
στίας του Ομπάμα περάσαμε στην έλλειψη αξιοπιστίας του Προέ-
δρου Τραμπ. Η κατάρρευση της δημόσιας εικόνας του Προέδρου 
Τραμπ πραγματοποιήθηκε κυρίως στις ευρωπαϊκές χώρες και 
προβλέπεται να έχει συνέχεια, εφόσον οι πολίτες των 37 χωρών 
που πήραν μέρος στην έρευνα διαφωνούν με τις περισσότερες βα-
σικές επιλογές του. Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει κερδίσει σε δημοτι-
κότητα σε σχέση με τον Πρόεδρο Ομπάμα μόνο σε δύο χώρες, στο 
Ισραήλ και στη Ρωσία, ενώ έχει ισχυρή επιρροή μεταξύ των Ευ-
ρωπαίων που προτιμούν τα λαϊκιστικά κόμματα της άκρας Δεξιάς.

Τη διεθνή τάση υπέρ της κ. Μέρκελ και σε βάρος του κ. Τραμπ 
δεν φαίνεται να ακολουθεί η ελληνική κοινή γνώμη, η οποία δια-
φοροποιείται εξαιτίας της εφαρμογής της λιτότητας και των μνη-
μονίων, που πολλοί συμπολίτες μας αποδίδουν, καλώς ή κακώς, 
σε γερμανικές επιλογές. Πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι το γεγο-
νός ότι η διεθνής κοινή γνώμη στρέφεται υπέρ της Μέρκελ και σε 
βάρος του Τραμπ δεν σημαίνει ότι η καγκελάριος της Γερμανίας 
θέλει και μπορεί να καλύψει το τεράστιο κενό που δημιούργησε η 
εκλογή του κ. Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ.

Από τον Ομπάμα στον Τραμπ
Οι περισσότεροι πολίτες των 37 χωρών που πήραν μέρος στη 
δημοσκόπηση του ερευνητικού κέντρου Pew έδειχναν μεγάλο 
βαθμό εμπιστοσύνης στον Πρόεδρο Ομπάμα (για να κάνει το 
σωστό σε σχέση με τα παγκόσμιου ενδιαφέροντος ζητήματα), ενώ 
κρατάνε αποστάσεις ασφαλείας από τον Πρόεδρο Τραμπ.

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι Σουηδοί, οι ο-
ποίοι εμπιστεύονταν σε ποσοστό 93% τον Πρόεδρο Ομπάμα και 
εμπιστεύονται σε ποσοστό μόλις 10% τον Πρόεδρο Τραμπ. Πρό-
κειται για μία εντυπωσιακή διαφορά 83 μονάδων στον δείκτη αξι-
οπιστίας των δύο Αμερικανών Προέδρων. Σε ό,τι αφορά τους Γερ-
μανούς, 86% των ερωτηθέντων έδειχναν εμπιστοσύνη στον Πρόε-
δρο Ομπάμα και μόλις 11% δείχνουν εμπιστοσύνη στον Πρόεδρο 
Τραμπ. Στη Σουηδία, στην Ολλανδία, στη Γερμανία, στη Γαλλία, 
στην Ισπανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο παρατηρείται η μεγαλύ-
τερη πτώση αξιοπιστίας του Αμερικανού Προέδρου στο πέρασμα 
από τον Ομπάμα στον Τραμπ. Εντυπωσιακά είναι και τα ποσοστά 
που αναδεικνύουν την πτώση αξιοπιστίας του Αμερικανού Προ-
έδρου στη Νότια Κορέα, η οποία έχει το πρόβλημα με τη Βόρεια 
Κορέα, στον Καναδά, που κινδυνεύει να υποστεί τον προστατευ-
τισμό της κυβέρνησης Τραμπ, και στην Αυστραλία και στην Ιαπω-
νία, οι οποίες παρατηρούν με ανησυχία τη σταδιακή αποχώρηση 
των ΗΠΑ από την ευρύτερη περιοχή τους σε όφελος της Κίνας.

Στην Ελλάδα το ποσοστό αξιοπιστίας του Αμερικανού Προ-
έδρου, για να κάνει το σωστό σε ό,τι αφορά τα παγκόσμιου ενδι-
αφέροντος ζητήματα, ήταν 41% και έπεσε στο 19% επί προεδρίας 
Τραμπ. Πρόκειται για μία διαφορά 22 μονάδων, η οποία είναι η 
χαμηλότερη μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. που συμπεριλήφθηκαν 
στην έρευνα της Pew.

Εντελώς διαφορετική είναι η δυναμική που καταγράφεται 
στην κοινή γνώμη του Ισραήλ και της Ρωσίας. Στο Ισραήλ το πο-

κές επιλογές του προετοιμάζει μια δύσκολη πορεία για τις σχέ-
σεις του Προέδρου Τραμπ με τη διεθνή κοινή γνώμη. Πρέπει να 
σημειωθεί ότι η αρνητική άποψη για τον Πρόεδρο Τραμπ επηρε-
άζει αρνητικά και τη διεθνή εικόνα των ΗΠΑ, όπως και την εκτί-
μηση για την προοπτική των σχέσεων των διαφόρων χωρών με 
τις ΗΠΑ.

Η διεθνής εικόνα των ΗΠΑ δεν είναι τόσο καλή όσο ήταν επί 
Ομπάμα, εξακολουθεί όμως να είναι ισχυρή, με 58% των ερωτηθέ-
ντων να δηλώνουν ότι έχουν θετική γνώμη για τους Αμερικανούς 
και 26% αρνητική. Επίσης, 54% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι η 
κυβέρνηση των ΗΠΑ σέβεται τις ατομικές ελευθερίες, ενώ 39% 
έχουν την αντίθετη άποψη.

Σε ό,τι αφορά τους Ευρωπαίους, 8% των ερωτηθέντων θεω-
ρούν ότι η επικράτηση του κ. Τραμπ μπορεί να βελτιώσει τις σχέ-
σεις με τις ΗΠΑ, 51% ότι θα τις διατηρήσει στα ίδια επίπεδα και 
37% ότι θα οδηγήσει στην επιδείνωση των σχέσεων με τις ΗΠΑ.

Ο αγαπημένος της άκρας Δεξιάς
Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της έρευνας είναι η ανά-
δειξη του Ντόναλντ Τραμπ στον «αγαπημένο» της ευρωπαϊκής 

Εντυπωσιακή μετατόπιση της διεθνούς κοινής γνώμης.
  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Οι πολίτες των χωρών της Δύσης δείχνουν 
εντυπωσιακή εμπιστοσύνη στην καγκελάριο 
Μέρκελ.

Η ελληνική κοινή γνώμη αποτελεί την 
εξαίρεση, γιατί διαμορφώθηκε τα τελευταία 
χρόνια σε αντιγερμανική, αντιμερκελική 
βάση.

σοστό αξιοπιστίας του Ομπάμα ήταν της τάξης του 49%, ενώ του 
Προέδρου Τραμπ, ο οποίος είναι δυναμικά υπέρ του Ισραήλ, κα-
ταγράφεται στο 56%, αυξημένο κατά 7 μονάδες. Στη Ρωσία το πο-
σοστό αξιοπιστίας του Ομπάμα ήταν μόλις 11%, επειδή είχε υπο-
στεί τις συνέπειες από τη ρήξη των ΗΠΑ με τη Ρωσία για το θέμα 
της Κριμαίας και της Ανατολικής Ουκρανίας. Ο Πρόεδρος Τραμπ, 
ο οποίος κατηγορείται στις ΗΠΑ για αξιοποίηση του ρωσικού πα-
ράγοντα προκειμένου να υπονομευτεί η προεδρική υποψηφι-
ότητα της κ. Κλίντον, καταγράφει εντυπωσιακό ποσοστό αξιοπι-
στίας 53%, σημειώνοντας άνοδο 42 μονάδων σε σχέση με τον προ-
κάτοχό του.

Όχι σε όλα
Η διεθνής πτώση της αξιοπιστίας του Προέδρου Τραμπ προβλέ-
πεται να συνεχιστεί, γιατί έχουν σχηματιστεί, στις 37 χώρες όπου 
έγινε η έρευνα, πλειοψηφίες σε βάρος βασικών επιλογών του.

49% των ερωτηθέντων εναντιώνονται στη θέση του Προέ-
δρου Τραμπ σύμφωνα με την οποία οι ΗΠΑ πρέπει να αποσυρ-
θούν από τη συμφωνία με το Ιράν για τα πυρηνικά όπλα, ενώ 34% 
την υποστηρίζουν. 62% των ερωτηθέντων είναι αντίθετοι στην α-
πόφαση του Προέδρου Τραμπ να επιβάλει αυστηρότερους πε-
ριορισμούς στην είσοδο στις ΗΠΑ πολιτών από ορισμένες μου-
σουλμανικές χώρες, ενώ 32% την υποστηρίζουν. Και ενώ στα δύο 
θέματα οι επιλογές Τραμπ υποστηρίζονται από το 1/3 των ερωτη-
θέντων, στα άλλα βασικά ζητήματα της πολιτικής του η υποστή-
ριξη, σε διεθνές επίπεδο, πέφτει κάτω από το 1/5 των ερωτηθέ-
ντων.

71% των ερωτηθέντων διαφωνούν με την απόφαση του Προ-
έδρου Τραμπ να αποσυρθεί από τη διεθνή συμφωνία για την α-
ποτροπή της κλιματικής αλλαγής και μόλις 19% των ερωτηθέντων 
συμφωνούν.

72% των ερωτηθέντων διαφωνούν με την απόφαση του Προ-
έδρου Τραμπ να αποσύρει τις ΗΠΑ από τις διεθνείς εμπορικές 
συμφωνίες, ενώ 18% συμφωνούν. Τέλος, 76% των ερωτηθέντων 
στις 37 χώρες που πήραν μέρος στην έρευνα διαφωνούν με την α-
πόφασή του να φράξει με τείχος τα σύνορα των ΗΠΑ με το Με-
ξικό για να αποτρέψει την είσοδο Μεξικανών μεταναστών στις 
ΗΠΑ και μόλις 16% των ερωτηθέντων συμφωνούν.

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας της διεθνούς κοινής 
γνώμης, ο κ. Τραμπ θεωρείται σε ποσοστό 75% αλαζονικός, σε πο-
σοστό 65% ότι δεν είναι ανεκτικός και σε ποσοστό 62% ότι είναι 
επικίνδυνος. Παρ’ όλα αυτά, 55% των ερωτηθέντων τον θεωρούν 
ισχυρό ηγέτη. Ο συνδυασμός χαμηλού ποσοστού αξιοπιστίας, αρ-
νητικών προσωπικών χαρακτηριστικών και διαφωνίας με βασι-

ΜΕΡΚΕΛ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΤΡΑΜΠ;
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άκρας Δεξιάς. Στη Γαλλία το ποσοστό αξιοπιστίας του Προέδρου 
Τραμπ μεταξύ εκείνων που διάκεινται φιλικά προς το ακροδεξιό 
Εθνικό Μέτωπο είναι της τάξης του 39%, ενώ μεταξύ εκείνων που 
είναι αντίθετοι προς το Εθνικό Μέτωπο είναι μόλις 6%.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτοί που βρίσκονται κοντά στο 
Κόμμα Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο αναπτύ-
χθηκε από τον Νάιτζελ Φάρατζ και επέβαλε τελικά το Brexit, ε-
μπιστεύονται τον Πρόεδρο Τραμπ σε ποσοστό 44%, ενώ αυτοί 
που διαφωνούν με το Κόμμα Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασι-
λείου τον εμπιστεύονται σε ποσοστό 13%.

Υπάρχει μια γενική τάση στήριξης του Προέδρου Τραμπ από 
τους αντιευρωπαίους λαϊκιστές της άκρας Δεξιάς η οποία κατα-
γράφεται στην Ιταλία, στην Ολλανδία, στη Σουηδία, στη Γερμανία 
και σε άλλες χώρες, με το σκεπτικό ότι είναι ένας ισχυρός εθνι-
κιστής ηγέτης ο οποίος αντιτίθεται στην ευρωπαϊκή ενοποίηση.

Το άστρο της Μέρκελ
Η έλλειψη εμπιστοσύνης που εκδηλώνεται σε βάρος του κ. Τραμπ 

οδηγεί στην άνοδο της αξιοπιστίας των άλλων ηγετών που πρω-
ταγωνιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο και ιδιαίτερα της κ. Μέρκελ.

Με βάση τη δημοσκόπηση του αμερικανικού ερευνητικού 
κέντρου Pew που πραγματοποιήθηκε σε 37 χώρες, 42% των ε-
ρωτηθέντων έχουν εμπιστοσύνη στην καγκελάριο της Γερμα-
νίας κ. Μέρκελ, 31% δεν της έχουν εμπιστοσύνη και 18% δεν 
παίρνουν θέση.

Δεύτερος έρχεται ο Κινέζος Πρόεδρος κ. Σι, τον οποίον ε-
μπιστεύονται 28% των ερωτηθέντων, ενώ δεν τον εμπιστεύονται 
53% των ερωτηθέντων.

Τον Πρόεδρο της Ρωσίας κ. Πούτιν εμπιστεύονται 27% των 
ερωτηθέντων, ενώ δεν τον εμπιστεύονται 59%, με 11% να μην 
παίρνουν θέση. Τέταρτος και καταϊδρωμένος έρχεται ο Πρόε-
δρος Τραμπ, τον οποίον εμπιστεύονται 22% των ερωτηθέντων, 
ενώ δεν τον εμπιστεύονται 74% των ερωτηθέντων. Στο ξεκίνημα 
της προεδρίας του ο κ. Τραμπ βλέπει το διεθνές πολιτικό του 
κεφάλαιο να περιορίζεται εξαιρετικά, ενώ η δυναμική που ανα-
πτύσσεται είναι σε βάρος του. Για παράδειγμα, αυτά που είπε και 
αυτά που δεν είπε στη σύνοδο κορυφής της G20 στο Αμβούργο, 
αλλά και η διαμάχη που έχει ξεσπάσει στις ΗΠΑ γύρω από την 
ενδεχόμενη προεκλογική συνεργασία του με τη Ρωσία, αναμέ-
νεται να του προκαλέσουν μεγαλύτερη επικοινωνιακή και πολι-
τική φθορά σε διεθνές επίπεδο.

Γερμανική συσπείρωση
Πριν από έναν χρόνο ήταν αδιανόητη η σύγκριση, σε διεθνές ε-
πίπεδο, της αξιοπρεπούς εικόνας της καγκελαρίου κ. Μέρκελ με 
την κυρίαρχη εικόνα του Προέδρου Ομπάμα. Σήμερα η κατάρ-
ρευση της δημόσιας εικόνας του Προέδρου Τραμπ σε διεθνές ε-
πίπεδο προκαλεί την αναβάθμιση της διεθνούς εικόνας της κα-
γκελαρίου κ. Μέρκελ, εφόσον έχει δημιουργηθεί ένα διεθνοπο-
λιτικό κενό το οποίο πρέπει να καλυφθεί.

Η κυριαρχία της δημόσιας εικόνας της καγκελαρίου κ. Μέρ-
κελ είναι εντυπωσιακή μεταξύ των δυτικών χωρών. Στη Σουηδία 
την εμπιστεύονται 89% των ερωτηθέντων έναντι 10% που εμπι-
στεύονται τον Πρόεδρο Τραμπ. Στην Ολλανδία τα αντίστοιχα 
ποσοστά είναι 89% και 17% και στη Γαλλία 79% και 14%. Ακόμη 
και στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο έχει τη λεγόμενη ειδική 
σχέση με τις ΗΠΑ και προετοιμάζεται για το Brexit, 68% των ε-
ρωτηθέντων εμπιστεύονται την κ. Μέρκελ και μόλις 22% τον κ. 
Τραμπ.

Στον Καναδά, τον βόρειο γείτονα των ΗΠΑ, 66% εμπιστεύο-
νται την καγκελάριο Μέρκελ και μόλις 22% τον Πρόεδρο Τραμπ. 
Στην Ιαπωνία 67% των ερωτηθέντων εμπιστεύονται την κ. Μέρ-
κελ και 24% τον κ. Τραμπ. Τα αντίστοιχα ποσοστά για την Αυ-
στραλία είναι 70% και 29% και για τη Νότια Κορέα 74% και 17%. 
Ακόμη και στο Ισραήλ, όπου η αξιοπιστία του Προέδρου Τραμπ 
ξεπερνάει την αξιοπιστία του Προέδρου Ομπάμα, 57% των ερω-
τηθέντων έχουν θετική γνώμη για την κ. Μέρκελ και 56% –μία 
μονάδα λιγότερο– εμπιστεύονται τον κ. Τραμπ.

Η Δύση κρατάει αποστάσεις ασφαλείας από τον Πρόεδρο 

Τραμπ, ο οποίος αν συνέχιζε τη μεταπολεμική παράδοση των 
Προέδρων των ΗΠΑ θα ήταν ο φυσικός της ηγέτης, και αναζη-
τεί την αναπληρώτριά του στο πρόσωπο της κ. Μέρκελ, χωρίς να 
είναι βέβαιο ότι η τελευταία θέλει και μπορεί να αναλάβει αυτόν 
τον ρόλο.

Οι βασικές προϋποθέσεις
Για να περάσουμε από τον Τραμπ στη Μέρκελ δεν αρκεί η θέ-
ληση των πολιτών, κυρίως των Ευρωπαίων, αλλά πρέπει να υπάρ-
ξουν μεγάλες πολιτικές και οικονομικές ανατροπές.

Πρώτον, η Γερμανία πρέπει να αναλάβει πρόσθετα βάρη στο 
πλαίσιο της υπό διαμόρφωση κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής ά-
μυνας και να πρωταγωνιστήσει σε θετικές οικονομικές εξελίξεις 
σε σχέση με την Ευρωζώνη και τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Δεύτερον, επειδή η Γερμανία δεν μπορεί να συγκριθεί στη 
στρατιωτική ισχύ και στην οικονομική επιρροή με τις ΗΠΑ, θα 
πρέπει να υπάρξουν θετικές εξελίξεις στη Γαλλία προς την κα-
τεύθυνση του εκσυγχρονισμού της οικονομίας και της ενίσχυ-
σης της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της, για να δραστηριοποι-
ηθεί στη συνέχεια ο γερμανογαλλικός άξονας στο πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής επανεκκίνησης.

Τρίτον, θα πρέπει και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, από τις 
πιο αναπτυγμένες μέχρι τις πιο προβληματικές, να δείξουν τον 
καλό εαυτό τους, για να υπάρξει θετική ευρωπαϊκή δυναμική, η 
οποία θα συμβάλει στην ανάδειξη του ρόλου των Ευρωπαίων η-
γετών και ειδικά της καγκελαρίου κ. Μέρκελ.

Η ελληνική εξαίρεση
Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες η δημόσια εικόνα της κ. Μέρκελ 
είναι πολύ ισχυρότερη της δημόσιας εικόνας του κ. Τραμπ, γι’ 
αυτό καταγράφονται εντυπωσιακά ποσοστά εμπιστοσύνης στο 
πρόσωπό της.

Η εξαίρεση στον ευρωπαϊκό κανόνα είναι η Ελλάδα, όπου 
αυτοί που δηλώνουν ότι εμπιστεύονται τον Πρόεδρο Τραμπ 
είναι μόλις 19%, αλλά αυτοί που δηλώνουν ότι εμπιστεύονται 
την κ. Mέρκελ είναι… 16%.

Η ελληνική κοινή γνώμη κρατάει μεγαλύτερες πολιτικές α-
ποστάσεις από την καγκελάριο της Γερμανίας απ’ ό,τι από τον 
νέο Πρόεδρο των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την επιχειρηματολογία 
που έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια, η λιτότητα και τα 
μνημόνια μπορεί να έχουν σχέση με τις επιλογές του Βερολί-
νου και οι θυσίες των Ελλήνων μπορεί να μετατρέπονται σε πρό-
σθετα οφέλη για τους Γερμανούς.

Η ελληνική εξαίρεση είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για τα 
καλώς εννοούμενα συμφέροντά μας, επειδή μπορεί να σταθεί 
εμπόδιο στην πρωταγωνιστική συμμετοχή μας στην επόμενη 
φάση της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Αν υποθέσουμε ότι η Γερμα-
νία θα αναλάβει ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες μετά τις εκλογές του 
Σεπτεμβρίου, η Γαλλία θα αναβαθμίσει τον ευρωπαϊκό της ρόλο 
και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες θα αναλάβουν τις υποχρεώσεις 
που τους αναλογούν σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές πε-
ριβάλλον, η Ελλάδα μπορεί να βρεθεί για μία ακόμη φορά στο 
περιθώριο των εξελίξεων.

Τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας παραμένουν τε-
ράστια και οδηγούν εκατομμύρια συμπολίτες μας σε μια μίζερη 
οικονομική και κοινωνική καθημερινότητα, η ελληνική κοινή 
γνώμη έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια σε αντιγερμανική, 
αντιμερκελική βάση και οι πολιτικοί ανταγωνισμοί μπορεί να ο-
δηγήσουν στις γνωστές υπερβολές, κυρίως από την πλευρά της 
ριζοσπαστικής Αριστεράς και της λαϊκιστικής Δεξιάς και άκρας 
Δεξιάς. Αν κρίνουμε από τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης 
του αμερικανικού ερευνητικού κέντρου Pew σε 37 χώρες του 
κόσμου, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, δεν είμαστε καλά το-
ποθετημένοι για να κατανοήσουμε τις διεργασίες που συντελού-
νται σε επίπεδο διεθνούς κοινής γνώμης και να πρωταγωνιστή-
σουμε σε ενδεχόμενες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που θα έχουν 
ως βασικό στόχο να καλύψουν ένα σημαντικό μέρος του οικο-
νομικού και πολιτικού κενού που δημιουργούν η εσωστρεφής 
στρατηγική του Προέδρου Τραμπ και η κατάρρευση της αξιοπι-
στίας του σε διεθνές επίπεδο.

Δεν είναι βέβαιο ότι η καγκελάριος 
Μέρκελ θέλει και μπορεί να καλύψει το 
κενό που δημιουργεί η κατάρρευση της 
αξιοπιστίας του Προέδρου Τραμπ.

Η εικόνα του Τραμπ είναι ισχυρή μόνο 
στο Ισραήλ, στη Ρωσία και μεταξύ των 
υποστηρικτών της ευρωπαϊκής άκρας 
Δεξιάς.



KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

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

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

Λ. Κηφισίας 53, Αμπελόκηποι 
τηλ. 210-69.93.527

www.gethealthier.gr
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Ήταν 17 Μαρτίου 2017 όταν 
στη Βουλή ο πρωθυπουρ-
γός για πρώτη φορά προ-
σωποποίησε κάποιον από 

τους εµπλεκόµενους σε σκανδαλολογία 
των τελευταίων δεκαετιών, οι οποίες α-
ποτελούν το ισχυρό επιχείρηµα του γιατί 
ο ΣΥΡΙΖΑ είναι διαφορετικός από τα 
«παλιά κόµµατα».

«Μόνο ο Τσοχατζόπουλος τα έχει 
κάνει όλα σε αυτή τη χώρα;» αναρωτή-
θηκε από βήµατος Βουλής ο κ. Τσίπρας 
και λίγη ώρα αργότερα ένας πρώην υ-
πουργός του ΠΑΣΟΚ εµφανίστηκε διατε-
θειµένος να βάλει στοίχηµα ότι επίκειται 
η «αποφυλάκιση του Άκη».

∆εν είναι γνωστό αν κάποιος ανταπο-
κρίθηκε στην πρόκληση, η οποία εκείνον 
τον καιρό ήταν αντίστοιχη του να κλέβεις 
από εκκλησία. ∆ιότι µπορεί να µην είχε 
πει µια φράση αντίστοιχη µε το «όταν 
λέµε ισόβια, εννοούµε ισόβια», µε την 
οποία ο Κωνσταντίνος Καραµανλής είχε 
επισφραγίσει τη δίκη των πρωταιτίων της 
χούντας, αλλά ήταν προφανές ότι ο συµ-
βολισµός της παρουσίας του Άκη µέσα 
στη φυλακή ήταν ισχυρός.

Η σύµπτωση Άκη-κυβέρνησης 
στα δικαστήρια
Αναλύοντας τον υπαινιγµό της αναφοράς 
του πρωθυπουργού, η αναζήτηση του κα-
θοδηγητή πίσω από τη λογική των επιθέ-
σεων του αναπληρωτή υπουργού Υγείας 

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
ΤΗΣ «ΣΥΝΙΣΤΩΣΑΣ ΑΚΗ» 
ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΣΟΚ

Παύλου Πολάκη κατά των δικαστών απο-
κτά ένα σαφές περίγραµµα. Ο κ. Πολάκης 
κατηγορεί τους δικαστές για επιλεκτική 
εφαρµογή των νόµων, η οποία, εξαιτίας 
της επιλεκτικότητας, καθίσταται άδικη.

Ο κ. Τσίπρας δεν αµφισβήτησε την 
ενοχή του κ. Τσοχατζόπουλου, αλλά α-
νέδειξε τη στοχοποίησή του. ∆εν ήταν 
ο µόνος που το έκανε, ήταν ο µόνος που 
πλήρωσε. Αυτό ήταν που είπε µε µεγαλύ-
τερη σαφήνεια ο αναπληρωτής υπουργός 
∆ικαιοσύνης ∆ηµήτρης Παπαγγελόπου-
λος: «Όταν η λάµψη και ο θόρυβος των 
σκανδάλων διαπέρασαν το µαντίλι στα 
µάτια της και τις ωτοασπίδες στα αυτιά 
της, (η δικαιοσύνη) προσπάθησε –και 
προς στιγµήν το πέτυχε– να περιορίσει τις 
έρευνες στον κ. Τσοχατζόπουλο και στον 
κ. Σµπώκο και τους έριξε στην πυρά µιας 
όχι µόνο ελεγχόµενης αλλά και δήθεν κά-
θαρσης. Σαν να µην υπήρχαν άλλοι υπεύ-
θυνοι, σαν να µην υπήρχε ΚΥΣΕΑ, πρω-
θυπουργός, Υπουργικό Συµβούλιο».

Αυτό το οποίο είπε ο κ. Παπαγγελό-
πουλος είχε αποτελέσει και τον πυρήνα 
της υπερασπιστικής γραµµής του κ. Τσο-
χατζόπουλου στο δικαστήριο. Η απόφαση 
για τις αγορές των εξοπλιστικών δεν ήταν 
δική του, αλλά του ΚΥΣΕΑ, στο οποίο 
συµµετείχαν ο πρωθυπουργός και το µισό 
Υπουργικό Συµβούλιο.

Ουσιαστικά ο Άκης και η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συµπίπτουν στο ότι άλλοι 
ήταν οι υπεύθυνοι.
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Το τέλος της σχέσης με το 
ΠΑΣΟΚ
Ο ίδιος ο κ. Τσοχατζόπουλος έχει την πε-
ποίθηση ότι η εμπλοκή του στην όλη υπό-
θεση ήταν μια σκευωρία εξαιτίας του γε-
γονότος ότι τον στοχοποίησαν.

Λίγο πριν από τη σύλληψή του, τον Α-
πρίλιο του 2012, σε επικοινωνίες που είχε 
με προσωπικούς του φίλους στη Θεσσα-
λονίκη ζητούσε τη βοήθειά τους για να α-
ποκαλυφθεί η πλεκτάνη που «εξύφανε 
κάποιος εκεί πάνω».

Όνομα δεν έλεγε αλλά όλοι καταλάβαι-
ναν ότι ο «κάποιος εκεί πάνω» ήταν σαφής 
αναφορά χωρίς όνομα στον Ευάγγελο Βε-
νιζέλο. Ο Άκης θεωρούσε ότι η πολιτική 
ισχύς που είχε ο κ. Βενιζέλος ως αντιπρό-
εδρος στην κυβέρνηση Παπαδήμου, σε 
συνδυασμό με την ανάγκη του ΠΑΣΟΚ να 
δείξει ότι αυτοκαθαίρεται, οδήγησε στη 
σύλληψη και στην προφυλάκισή του.

Ουσιαστικά από τότε είχε αναγάγει σε 
πολιτικό του αντίπαλο τον Βαγγέλη Βε-
νιζέλο, οι σχέσεις του με τον οποίο, ε-
ξαιρουμένης της στήριξης που δικοί του 
άνθρωποι έδωσαν στον κ. Βενιζέλο όταν 
ήταν υποψήφιος πρόεδρος, ποτέ δεν ήταν 
καλές. Το κακό ήταν ότι πολλοί από αυ-
τούς τους ανθρώπους προτίμησαν τη σι-
γουριά που στα κομματικά στελέχη έδινε 
η συμμετοχή του κ. Βενιζέλου στην πολι-
τική ζωή όταν ο κ. Τσοχατζόπουλος ήταν 
εκτός ΠΑΣΟΚ.

Από το 2009 και μετά ουσιαστικά στο 
ΠΑΣΟΚ δεν υπήρχε θέση για τον Άκη, 
διότι ο μεν Γιώργος τον έκοψε από τα ψη-
φοδέλτια, και στη συνέχεια, το 2011, τον 
διέγραψε, όταν δημοσιοποιήθηκαν στοι-
χεία που κατηγορήθηκε ότι είχε αποκρύ-
ψει, ενώ ο Βαγγέλης Βενιζέλος δεν τον 
στήριξε.

Ταυτόχρονα, η αριστερή του πολιτική 
οπτική καθιστούσε αδύνατη οποιαδήποτε 
σκέψη στροφής προς τη ΝΔ, την οποία και 
να έκανε, θα ήταν απίθανο να βρει αντα-
πόκριση. Άλλωστε λίγο αργότερα ο Αντώ-
νης Σαμαράς, ως πρόεδρος της ΝΔ, είχε 
μια στενή προσωπική σχέση με τον κ. Βε-
νιζέλο, την οποία δεν θα διαρρήγνυε για 
χάρη κανενός και πολύ περισσότερο του 
Άκη.

Όταν οι φίλοι ανακάλυψαν τον 
ΣΥΡΙΖΑ
Περίπου την ίδια περίοδο που ο Άκης δι-
αγραφόταν από το ΠΑΣΟΚ, ένας από τους 
πιο στενούς του συνεργάτες, ο Αντώνης 
Κοτσακάς, αποχωρούσε από το κόμμα, 
καταγγέλλοντας την υποχώρηση από τις 
αρχές του με την υπογραφή του μνημο-
νίου.

Ο κ. Κοτσακάς είχε επανειλημμένα δι-
ευκρινίσει ότι με τον κ. Τσοχατζόπουλο 
τον συνέδεε πολιτική σχέση και δεν είχε 
συμμετάσχει ποτέ στη διαχείριση κυβερ-
νητικών θέσεων. Για τη διαχείριση αυτών 
των θέσεων από τον Άκη είχε αποφύγει να 
πάρει θέση.

Ο κ. Κοτσακάς είχε κατακτήσει τα κομ-
ματικά παράσημα από την εξαιρετική δι-

αχείριση του οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ 
την περίοδο 1989-1993, ενώ είχε διαχει-
ριστεί οργανωτικά και την υποψηφιό-
τητα του κ. Τσοχατζόπουλου για την ηγε-
σία του κόμματος το 1996 χωρίς ανάλογη 
επιτυχία. Από τον Δεκέμβριο του 2016 
είναι επικεφαλής του πολιτικού σχεδι-
ασμού του ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας εκλεγεί το 
2012 στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή 
του ΣΥΡΙΖΑ και το 2015 στην Πολιτική 
Γραμματεία.

Την ίδια περίοδο στους συνομιλη-
τές και στους άτυπους συνεργάτες του 
κ. Τσίπρα, ως προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ε-
ντάχθηκαν δύο ακόμη συνεργάτες του 
κ. Τσοχατζόπουλου, οι οποίοι είχαν α-
ναλάβει τις κρίσιμες πολιτικές θέσεις 
όταν ήταν υπουργός, ο κ. Βαγγέλης Χω-
ραφάς και ο κ. Γιώργος Αγραφιώτης, με 
τον οποίο όμως στις καταγεγραμμένες 
τηλεφωνικές συνομιλίες που είχε με τον 
Γιάννη Σμπώκο, πριν από την προφυλά-
κισή του, λέει ότι δεν έχει καμία σχέση.

Ανάμεσα στους ανθρώπους από τους 
οποίους ο κ. Σμπώκος προτείνει στον κ. 
Τσοχατζόπουλο να ζητήσει χρήματα πριν 
από την προφυλάκισή του είναι και κά-
ποιος Τζιόκας – λογικά πρόκειται για 
τον πρώην βουλευτή και γενικό γραμμα-
τέα του υπουργείου Μεταφορών Χάρη 
Τσιόκα. Ο κ. Τσιόκας την περίοδο της κυ-
βέρνησης Σαμαρά είχε αρχίσει να βλέπει 
θετικά τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Σεπτέμβριο 
του 2015 έκανε δημόσια δήλωση στήρι-
ξής του. Λίγο αργότερα, τον Δεκέμβριο 
του 2015, διέρρευσε ότι αναλαμβάνει κα-
θήκοντα ως επικεφαλής της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, 
αλλά το διέψευσε, λέγοντας ότι τον ενδι-
αφέρει η διαμόρφωση των όρων για πο-
λιτική συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ και 
όχι μια δημόσια θέση. Άλλοι συνεργάτες 
του κ. Τσοχατζόπουλου, που συμμετέ-
χουν μαζί με τον κ. Κοτσακά στη Σοσια-
λιστική Τάση του ΣΥΡΙΖΑ, αποδέχτηκαν 
προτάσεις να βοηθήσουν στη διαχείριση 
της εξουσίας. Ανάμεσα σε αυτούς, ο Γιάν-
νης Παπαϊωάννου, που ανέλαβε την κρί-
σιμη πολιτικά θέση του αντιπροέδρου 
και εκτελεστικού μέλους στην Εταιρεία 
Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονί-
κης, η ιδιωτικοποίηση της οποίας από 
τη μια είναι μνημονιακή υποχρέωση και 
από την άλλη αντιμνημονιακή ιδεολο-
γική σημαία για τη Θεσσαλονίκη.

Ουσιαστικά οι άνθρωποι με τους ο-
ποίους ο Άκης σήμερα θα μπορούσε να 
έχει πολιτικές συμφωνίες είναι όλοι τους 
στον ΣΥΡΙΖΑ, όπως στον ΣΥΡΙΖΑ είναι 
και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέ-
ρονται να αναπαράγουν την εκδοχή του 
κ. Τσοχατζόπουλου για την εμπλοκή του 
σε σκάνδαλα: «Πίσω απ’ όλα ήταν ο Ση-
μίτης και ο Παπανδρέου, όλα τα έστησε 
ο Βενιζέλος».

Γι’ αυτό και η απάντησή του στο ερώ-
τημα του Αντώνη Σρόιτερ τι θα ψήφιζε 
ήταν τόσο κατηγορηματική, χωρίς καν να 
έχει αποφυλακιστεί με τον νόμο Παρα-
σκευόπουλου: «ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει τί-
ποτε άλλο».
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Ο 
ηγέτης του ∆ηµοκρατικού Κόµ-
µατος και πρώην πρωθυπουρ-
γός Ματέο Ρέντσι προχώρησε 
την Κυριακή σε έναν ελιγµό που 
αιφνιδίασε τους πάντες εντός και 
εκτός συνόρων. Πρότεινε να πα-
γώσει το ∆ηµοσιονοµικό Σύµ-
φωνο που προβλέπει σταδιακή 
µείωση και εκµηδένιση των δη-

µοσιονοµικών ελλειµµάτων στην Ιταλία για µία πενταετία 
στο σταθερό ποσοστό του 2,9%!

Προσέξτε το ποσοστό, γιατί ο διάβολος κρύβεται στις λε-
πτοµέρειες, καθώς σχεδόν ταυτίζεται µε το πλαφόν 3% για τα 
δηµοσιονοµικά ελλείµµατα που θέτει το Σύµφωνο Σταθερό-
τητας, άρα διευκολύνει τη διόρθωση, το µακιγιάρισµα σε πε-
ρίπτωση υπέρβασής του…

Το µήνυµα του Ρέντσι
Ο Ρέντσι προφανώς ετοιµάζεται από τώρα για τις βουλευτι-
κές εκλογές που θα γίνουν κανονικά τον Μάιο του 2018 και σε 
περίπτωση πολιτικού ατυχήµατος νωρίτερα. Αν οι αντίπαλοί 
του φλερτάρουν µε την επιστροφή στη λιρέτα και παράλληλα 
νοµίσµατα, ο πρώην και φιλοδοξών να είναι και ο επόµενος 
πρωθυπουργός κρατά τη χώρα στην Ευρωζώνη, αφού όµως 
παγώσει τους δηµοσιονοµικούς καταναγκασµούς για µία πε-
νταετία, όσο δηλαδή διαρκεί η θητεία της Βουλής.

Τα παραπάνω δεν πρέπει να υποτιµηθούν ως ψηφοθηρικά 
τεχνάσµατα και µόνο, καθώς αν, όπως είναι το πιθανότερο, ο 
Ρέντσι επιµείνει και εµβαθύνει στην πρότασή του για χειρα-
φέτηση της Ιταλίας από τη δηµοσιονοµική πειθαρχία, τότε 
στην κεντρική πολιτική σκηνή της Ρώµης δεν θα υπάρχει 
καµία πολιτική δύναµη που να µην αµφισβητεί µε τον έναν 
ή τον άλλον τρόπο τους σηµερινούς κανόνες λειτουργίας της 
Ευρωζώνης.

Άλλωστε µικρή σηµασία έχει αν τα πυροτεχνήµατα Ρέ-
ντσι δεν πρόκειται σε καµία περίπτωση να γίνουν δεκτά ως 
βάση συζήτησης στο Βερολίνο και στις Βρυξέλλες. Το µή-
νυµα του Ρέντσι επί της ουσίας είναι να υιοθετηθεί η προ-
σέγγιση της ελαστικής ερµηνείας ή παρερµηνείας των συν-
θηκών, όπως ακριβώς έγινε µε την πρόσφατη διάσωση από 
το ιταλικό κράτος τριών τραπεζών µε µεθόδευση που παρα-
βίαζε και το πνεύµα και το γράµµα των σχετικών κανονισµών 
που διέπουν τη λειτουργία του τραπεζικού συστήµατος στην 
Ευρωζώνη.

Ιταλική ανταρσία
Η σηµασία και βαρύτητα της ανταρσίας Ρέντσι είναι κυρίως 
πολιτική: Στην πορεία για τις εκλογές του Μαΐου 2018 να 
µην υπάρχει κανένα κόµµα που να υπερασπίζεται το σηµε-
ρινό στάτους κβο στην Ευρωζώνη και να εντάσσει τις όποιες 
προτάσεις, µεταρρυθµίσεις και εµβαθύνσεις µε δεδοµένη ως 
προϋπόθεση εκ των ων ουκ άνευ την τήρηση όσων προβλέπο-
νται από τις συνθήκες.

Εκ των πραγµάτων η πρωτοβουλία Ρέντσι ήρθε να σκιάσει 
το µήνυµα µιας απαρχής ρεαλιστικής στροφής του Κινήµατος 
Πέντε Αστέρων του Μπέπε Γκρίλο, καθώς ηγετικό του στέ-
λεχος είχε πρόσφατα δηλώσει ότι η δέσµευση για δηµοψή-
φισµα αποχώρησης από την Ε.Ε. και την Ευρωζώνη δεν είναι 
δέσµευση που θα υλοποιηθεί αυτόµατα την εποµένη εκλο-
γικής νίκης αλλά απλώς ένα σχέδιο Β που θα τεθεί σε εφαρ-
µογή µόνο στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγµατεύ-
σεις της Ρώµης µε το Βερολίνο και τις Βρυξέλλες.

Για τη Λέγκα του Βορρά του Σαλβίνι δεν υπάρχουν οι πα-
ραπάνω αποχρώσεις, καθώς η αποχώρηση από την Ε.Ε.-Ευ-
ρωζώνη δεν είναι µόνο προϋπόθεση για τον τερµατισµό της 
δηµοσιονοµικής λιτότητας και της επιστροφής στην ανά-
πτυξη αλλά και απαραίτητη κίνηση για να κλείσουν τα σύ-
νορα της χώρας σε πρόσφυγες-µετανάστες.

Τέλος, ο Μπερλουσκόνι και η Φόρτσα Ιτάλια είναι ανοι-
χτοί σε κάθε ευρωσκεπτικιστική πλειοδοσία, αν αυτό επιφέ-

Η προσαρµογή του Ρέντσι στη 
ρεαλπολιτίκ της πολιτικής επιβίωσης 
µετά την ήττα του στο δηµοψήφισµα 
και την αποχώρησή του από την 
πρωθυπουργία υπήρξε ταχύτατη.

Αν ο Ρέντσι επιµείνει και εµβαθύνει 
στην πρότασή του για χειραφέτηση 
της Ιταλίας από τη δηµοσιονοµική 
πειθαρχία, τότε στην κεντρική 
πολιτική σκηνή της Ρώµης δεν θα 
υπάρχει καµία πολιτική δύναµη που 
να µην αµφισβητεί µε τον έναν ή 
τον άλλον τρόπο τους σηµερινούς 
κανόνες λειτουργίας της Ευρωζώνης.

ΛΙΤΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ 
ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ!

 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

ρει κέρδη και επιτρέπει αξιοπρεπή πολιτική επιβίωση στο 
σκηνικό διπολικής σύγκρουσης ∆ηµοκρατικού Κόµµατος και 
Κινήµατος Πέντε Αστέρων. Κατά καιρούς ο Καβαλιέρε έχει 
κάνει αναφορές σε επιστροφή στη λιρέτα, σε παράλληλο νό-
µισµα, και µάλιστα έχει φτάσει στο σηµείο να προτείνει στη 
Γερµανία να εγκαταλείψει την Ευρωζώνη! Επιπλέον, θυµίζει 
συνεχώς ότι τον Νοέµβριο του 2011 ανετράπη µε παρέµβαση 
των Μέρκελ-Σαρκοζί, κατά συνέπεια από τότε µέχρι και σή-
µερα είναι ο τελευταίος εκλεγµένος πρωθυπουργός της Ιτα-
λίας.

Όµως η πανεθνική αυτή σύγκλιση στην αµφισβήτηση των 
όρων και των κανόνων συµµετοχής της χώρας στην Ευρωζώνη 
δεν περιορίζεται στην πολιτική σκηνή της Ρώµης, δεν απο-
τελεί κλασική ιταλική ρητορική πλειοδοσία και υπερβολή.

Η Confindustria, η εργοδοτική συνοµοσπονδία της Ιτα-
λίας, ένα σχήµα αντίστοιχο του ΣΕΒ, έχει µια µειοψηφική 
µεν, αλλά βαρύνουσα πτέρυγα –που αγγίζει σχεδόν το 40% 
και αποτελείται κυρίως από µικροµεσαίες επιχειρήσεις–, η 
οποία τάσσεται υπέρ της επιστροφής στη λιρέτα ως µονόδρο-
µης επιλογής που µπορεί να διασφαλίσει την ανταγωνιστι-
κότητα της βιοµηχανικής παραγωγής και να τονώσει τις εξα-
γωγές.

Ταχύτατη προσαρµογή
Η προσαρµογή του Ρέντσι στη ρεαλπολιτίκ της πολιτικής ε-
πιβίωσης µετά την ήττα του στο δηµοψήφισµα και την απο-
χώρησή του από την πρωθυπουργία υπήρξε ταχύτατη. Αν στα 
τέλη Αυγούστου του 2016 ήταν ο οικοδεσπότης της Μέρκελ 
και του Ολάντ σε µια τριµερή συνάντηση κορυφής για το µέλ-
λον της Ευρώπης µε το επικοινωνιακό υπονοούµενο ότι οι 
τρεις χώρες –Ιταλία, Γερµανία, Γαλλία– είναι το ηγετικό δι-
ευθυντήριο της Ευρώπης, σχεδόν έναν χρόνο µετά διαµηνύει 
ότι δεν θα είναι ο αφελής ηγέτης που θα αυτοκτονήσει εκλο-
γικά, αφήνοντας στους αντιπάλους του την αµφισβήτηση µιας 
παρατεταµένης δηµοσιονοµικής λιτότητας που ανέδειξε το ε-
τερόκλητο και αντισυστηµικό µόρφωµα του Μπέπε Γκρίλο 
πρώτη δύναµη στις δηµοσκοπήσεις.
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συνέντευξη

Τους λόγους για τους οποίους η διάσκεψη για το Κυπριακό 
στην Ελβετία κατέληξε σε αποτυχία εξηγεί ο δρ. Γιώρ-
γος Τζογόπουλος, αναλύοντας παράλληλα τις εξελίξεις 
μετά την έναρξη των γεωτρήσεων στην κυπριακή ΑΟΖ.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να μου πείτε γιατί θεωρείτε εσείς ότι η 
τελευταία διάσκεψη για το Κυπριακό κατέληξε σε ναυάγιο.
O ενθουσιασμός που είχε καλλιεργηθεί ήταν υπερβολικός. Από 
τη στιγμή που οι διαφορετικές θέσεις των δύο πλευρών είναι πά-
γιες, δεν θα μπορούσε να βρεθεί λύση, παρά τις συζητήσεις σε 
ουδέτερο έδαφος. Δεν νομίζω πως πρόκειται για ναυάγιο. Πρό-
κειται απλώς για επιβεβαίωση της αδυναμίας των δύο πλευρών 
να βρουν κοινό τόπο και της διεθνούς κοινότητας να συμβάλει 
σε έναν βιώσιμο συμβιβασμό, όπως είχε συμβεί σε αντίστοιχες 
περιπτώσεις στο παρελθόν, ανεξαρτήτως πολιτικών προσώπων.

Έχουμε καταλήξει ποιες είναι οι επιδιώξεις της Άγκυρας σχε-
τικά με το Κυπριακό;
Η Κύπρος είναι στρατηγικά εξαιρετικά σημαντική για την Τουρκία. 
Συνεπώς η αδιάλλακτη στάση της τουρκικής πλευράς δεν εκπλήσ-
σει. Η συνέχιση των εγγυήσεων και η παρουσία του τουρκικού 
στρατού, σε συνδυασμό με το αίτημα για εκ περιτροπής προεδρία, 
αποτέλεσαν και αποτελούν βασικές επιδιώξεις της Άγκυρας, που 
εξαρχής θα έπρεπε να «απαγορεύουν» την αισιοδοξία για εξεύ-
ρεση λύσης στην ελληνική και ελληνοκυπριακή πλευρά.

Θεωρείτε ότι Αθήνα και Λευκωσία χειρίστηκαν σωστά τις δι-
απραγματεύσεις;
Αθήνα και Λευκωσία χειρίστηκαν τις διαπραγματεύσεις με γνώ-
μονα το εθνικό συμφέρον. Σε καμία περίπτωση δεν έπρεπε να 
υποχωρήσουν βλέποντας την τουρκική αδιαλλαξία, η οποία διέ-
λυε τα όρια ανοχής και ρεαλιστικής διαπραγμάτευσης. Παρ’ όλα 
αυτά, η αποτυχία των διαπραγματεύσεων δεν εξυπηρετεί γενικά 
τα συμφέροντα Ελλάδας και Κύπρου. Όσο ο χρόνος περνά και 
λύση δεν βρίσκεται, τόσο οι ελληνικές και ελληνοκυπριακές θέ-
σεις αποδυναμώνονται πολιτικά, παρόλο που συμβαδίζουν με 
το διεθνές δίκαιο.

Ποιο είναι το σχόλιό σας σχετικά με τη στάση του ειδικού α-
ντιπροσώπου του ΟΗΕ πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της  

Η αποτυχία των διαπραγματεύσεων 
δεν εξυπηρετεί γενικά τα 
συμφέροντα Ελλάδας και Κύπρου. 
Όσο ο χρόνος περνά και λύση 
δεν βρίσκεται, τόσο οι ελληνικές 
και ελληνοκυπριακές θέσεις 
αποδυναμώνονται πολιτικά, παρόλο 
που συμβαδίζουν με το διεθνές 
δίκαιο.

«Αθήνα και Λευκωσία 
χειρίστηκαν  
τις διαπραγματεύσεις 
με γνώμονα το εθνικό 
συμφέρον»

Γιώργος Τζογόπουλος,  
ειδικός συνεργάτης στον 
Τομέα Διεθνών Σπουδών του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης

διάσκεψης;
Δεν νομίζω πως το συγκεκριμένο πρόσωπο ευθύνεται για την α-
ποτυχία, αν και συχνά εξέφραζε αισιοδοξία, αν όχι βεβαιότητα, για 
λύση. Αντιθέτως, ο ΟΗΕ είναι αυτός που πρέπει να προβληματι-
στεί. Το ίδιο ισχύει για τη διεθνή κοινότητα γενικότερα. Το Κυπρι-
ακό είναι απλώς ένα από τα πολλά διεθνή προβλήματα τα οποία 
δεν έχουν επιλυθεί με διεθνή μεσολάβηση.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε τις ελληνο-
κυπριακές θέσεις «ανόητες». Μπορείτε να εξηγήσετε τους 
λόγους για μια τόσο «βαριά» έκφραση;
Πολύ συχνά τέτοιες εκφράσεις χρησιμοποιούνται για λόγους ε-
σωτερικής πολιτικής κατανάλωσης. Μπορεί η τουρκική κοινή 
γνώμη να μην ασχολείται ιδιαίτερα με το Κυπριακό, αλλά δεν ι-
σχύει το ίδιο για την κεμαλική αντιπολίτευση και εξωκοινοβου-
λευτικά πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, η πολιτική στάση της Ά-
γκυρας έχει μεγαλύτερη σημασία από τις εκφράσεις, οι οποίες ναι 
μεν καταγράφονται, αλλά δεν έχουν κομβική σημασία.

Από δω και πέρα πώς περιμένετε να εξελιχθούν τα πράγματα 
σχετικά με το Κυπριακό;
Το πιθανότερο σενάριο είναι πλέον η συνέχιση της υφιστάμενης 
κατάστασης. Η σταδιακή διολίσθηση προς οριστική διχοτόμηση 
δεν μπορεί να αποκλειστεί. Τα περασμένα χρόνια πολλοί θεωρού-
σαν πως ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων Μουσταφά Ακιντζί μπο-
ρούσε να δράσει αυτόνομα. Επρόκειτο για εσφαλμένη εκτίμηση. 
Η Άγκυρα κινεί τα νήματα και η πολιτική ελίτ –είτε ισλαμιστές είτε 
κεμαλιστές– ακολουθεί σε γενικές γραμμές την ίδια πολιτική ως 
προς το Κυπριακό. Άρα δεν μπορεί να υπάρχει αισιοδοξία.

Η Κύπρος άρχισε τη γεώτρηση στο οικόπεδο 11 της ΑΟΖ της. 
Σας ανησυχεί πιθανή κλιμάκωση από πλευράς Τουρκίας;
Προφανώς, πόσο μάλλον όταν η Τουρκία θεωρεί τις έρευνες «μο-
νομερείς ενέργειες» και ακολούθως στέλνει φρεγάτες της να πα-
ρακολουθούν τις γεωτρήσεις. Πάντως, το διεθνές σκηνικό και η 
εμπλοκή μεγάλων εταιρειών δεν διευκολύνουν τους τουρκικούς 
σχεδιασμούς στην κυπριακή ΑΟΖ. Θετικό, επίσης, για την Ελλάδα 
είναι το γεγονός πως τους τελευταίους μήνες η ελληνοαμερικα-
νική στρατιωτική συνεργασία ενισχύεται. Η Άγκυρα δεν μπορεί 
εύκολα να παραγνωρίσει την εξέλιξη αυτή, παρόλο που η νέα α-

μερικανική εξωτερική πολιτική υπό τον Ντόναλντ Τραμπ στη ΝΑ 
Μεσόγειο δεν έχει διαμορφωθεί πλήρως.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει να συνερ-
γάζεται στενά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και με το Ισραήλ, 
ώστε η Τουρκία να αισθανθεί περισσότερο απομονωμένη στην 
περιοχή. Με δεδομένο ότι λόγω της οικονομικής κρίσης δεν υ-
πάρχουν δυνατότητες για πρακτική ενδυνάμωση της ελληνικής 
εξωτερικής πολιτικής, το ζήτημα της ενέργειας αποτελεί εξαιρε-
τική ευκαιρία. Η αποτυχία επίλυσης του Κυπριακού μπορεί να 
ανοίξει τον δρόμο για την κατασκευή του αγωγού EastMed, που 
θα συνδέει τα κοιτάσματα της ΝΑ Μεσογείου με το Ισραήλ, την 
Κύπρο και την Ελλάδα, υπό τις αμερικανικές ευλογίες. Το σενά-
ριο κατασκευής τουρκοϊσραηλινού αγωγού μέσα από την ΑΟΖ 
των Κατεχομένων χάνει έδαφος.

Όσον αφορά τις σχέσεις Αθήνας-Άγκυρας, πόσο θεωρείτε ότι 
θα επηρεαστούν από την αποτυχία της διάσκεψης;
Ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν είναι απρόβλεπτος, 
έτσι ο αντίκτυπος της αποτυχίας των συνομιλιών δεν είναι προ-
διαγεγραμμένος. Παρά το απρόβλεπτο του χαρακτήρα του, πά-
ντως, το επίπεδο των ελληνοτουρκικών σχέσεων είναι κατά κά-
ποιον τρόπο περισσότερο ελεγχόμενο σε σχέση με την περίοδο 
προ Ερντογάν ή με μια πιθανή κατάσταση πολιτικής αστάθειας στη 
γειτονική χώρα. Πρέπει να δημιουργηθούν περισσότεροι δίαυλοι 
επικοινωνίας μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, που σίγουρα θα διευ-
κολύνουν την καλύτερη συνεργασία παρά τις κομβικές διαφορές.

Επίσης, πόσο θα επιδράσει στις σχέσεις της με την Ε.Ε. η άρ-
νηση της Τουρκίας να συμβάλει στην επίλυση του Κυπρια-
κού;
Η συνεργασία Ε.Ε.-Τουρκίας είναι δύσκολη. Η αδιαλλαξία της 
Τουρκίας σε διάφορα θέματα δεν βοηθάει, όπως στην τρέχουσα 
περίπτωση με το Κυπριακό. Ωστόσο, πάρα τις εκατέρωθεν επι-
θετικές δηλώσεις που γίνονται κατά καιρούς, έχει διαμορφωθεί 
ένα πλαίσιο συμβίωσης, για παράδειγμα για τη διαχείριση της 
προσφυγικής κρίσης. Αντί να παρακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, 
η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει την αποτυχία επίλυσης των συ-
νομιλιών, ώστε να πιέσει τις Βρυξέλλες για την κατασκευή του 
EastMed, που έτσι κι αλλιώς αποτελεί έργο ευρωπαϊκού ενδια-
φέροντος και πρόκειται να συγχρηματοδοτηθεί.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ
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ρεπορτάζ

«Είναι πλέον σαφές ότι 
το καθεστωτικό σχέδιο της 
κυβέρνησης για τον έλεγχο 
των μέσων ενημέρωσης και τον 
περιορισμό του πλουραλισμού έχει 
πέσει στο κενό. Σε κάθε περίπτωση, 
“έχουν γνώση οι φύλακες…”» 
Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου

Ε
πτά θα είναι τελικά οι τηλεοπτικές ά-
δειες εθνικής εμβέλειας που θα δο-
θούν. Σε αυτόν τον αριθμό κατέληξε 
το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρα-
σης (ΕΣΡ) μετά από μια μακρά συνεδρί-
αση, ανατρέποντας τον αρχικό σχεδιασμό 
της κυβέρνησης, η οποία με βάση το γνω-

στό «νομοσχέδιο Παππά» και τον διαβόητο περσινό διαγωνι-
σμό προτίθετο να δώσει μόνο τέσσερις άδειες πανελλαδικής 
εμβέλειας. Έτσι, μένει πια να καθοριστεί πότε θα πραγματο-
ποιηθεί ο διαγωνισμός για τις άδειες αυτές.

Ν. Παππάς: «Στο καλάθι των αχρήστων τα περί α-
περιόριστου αριθμού αδειών»
Σημαντικό βήμα στον δρόμο για την αδειοδότηση των τηλεο-
πτικών σταθμών χαρακτήρισε την απόφαση του ΕΣΡ για την 
έκδοση επτά αδειών ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλε-
πικοινωνιών και Ενημέρωσης Νίκος Παππάς. «Η σημερινή α-
πόφαση του ΕΣΡ είναι ένα πρώτο σημαντικό βήμα στον δρόμο 
για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών, η οποία έχει 
καθυστερήσει δεκαετίες, στερώντας από το Δημόσιο χρήματα 
τα οποία έπρεπε να έχουν εισπραχθεί» τόνισε σε δήλωσή του 
ο κ. Παππάς.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «τα επιχειρήματα της αντιπολί-
τευσης περί απεριόριστου αριθμού αδειών ανήκουν πλέον στο 
καλάθι των αχρήστων, οριστικά».

Σύμφωνα με τον κ. Παππά, «η ανεξάρτητη αρχή μπορεί 
και οφείλει, πλέον, να προχωρήσει τάχιστα τη διαδικασία και 
να εξασφαλίσει το τίμημα, το οποίο το Δημόσιο δικαιούται να 
εισπράξει. Ο τρόπος είναι γνωστός».

Είχε προηγηθεί η τροπολογία
Σημειώνεται ότι στα τέλη Ιουνίου ψηφίστηκε η τροπολογία 
για την κατάργηση του άρθρου 2Α του νόμου 4339/2015 περί 
αδειοδότησης των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών. Όπως 
είχε επισημάνει το υπουργείο με προηγούμενη τροπολογία, 
που ψηφίστηκε τον Νοέμβριο του 2016, η εφαρμογή του συ-
γκεκριμένου άρθρου είχε ανασταλεί μέχρι τη δημοσίευση της 

απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, κάτι που έγινε 
τον Ιανουάριο του 2017, και ενόψει των προσπαθειών συγκρό-
τησης νέου ΕΣΡ, με τη σύμφωνη γνώμη των κομμάτων της 
Βουλής.

Μάλιστα, τον Μάρτιο ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της 
Βουλής η τροπολογία με την οποία ετίθεντο οι προϋποθέσεις 
επιστροφής των ποσών που καταβλήθηκαν από τους υπερθε-
ματιστές στον διαγωνισμό για τη χορήγηση των τηλεοπτικών 
αδειών μετά την ανάκληση της προκήρυξης του διαγωνισμού.

Επιπλέον, «με την κατατεθείσα τροπολογία του Ιουνίου ο-
ρίζεται ότι το πρόγραμμα των παρόχων περιεχομένου επίγειας 
ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης όλων 
των κατηγοριών θα μεταδίδεται υποχρεωτικά σε υψηλή ευκρί-
νεια (high definition) καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας 
και ταυτόχρονα σε τυπική ευκρίνεια (standard definition) 
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021» αναφερόταν στην ανακοίνωση.

«Ταφόπλακα στη μελέτη της Φλωρεντίας»
«Ταφόπλακα στη μελέτη της Φλωρεντίας», που προέβλεπε 
τέσσερις τηλεοπτικές άδειες, χαρακτήρισε την απόφαση του 
ΕΣΡ η τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής της ΝΔ Άννα-Μισέλ 
Ασημακοπούλου, κάνοντας λόγο για «ενταφιασμό του αντισυ-
νταγματικού νόμου του αποτυχημένου υπουργού-καναλάρχη 
κ. Παππά από το ΣτΕ».

«Είναι πλέον σαφές ότι το καθεστωτικό σχέδιο της κυβέρ-
νησης για τον έλεγχο των μέσων ενημέρωσης και τον περιο-
ρισμό του πλουραλισμού έχει πέσει στο κενό. Σε κάθε περί-
πτωση, “έχουν γνώση οι φύλακες…”» ανέφερε η κ. Ασημακο-
πούλου.

«Κόλαφο για την κυβέρνηση» χαρακτήρισε το Ποτάμι την 
απόφαση του ΕΣΡ για τον αριθμό των τηλεοπτικών αδειών. Ο 
εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Δημήτρης Τσιόδρας υπεν-
θύμισε πως «το Ποτάμι από την αρχή της διαδικασίας είχε μι-
λήσει για οκτώ άδειες».

«Ας ελπίσουμε ότι η κυβέρνηση, που έχει αλλεργία στις 
ανεξάρτητες αρχές, δεν θα κινηθεί ξανά αντισυνταγματικά, ε-
πιχειρώντας με διάφορα τερτίπια να υπονομεύσει την από-
φαση» πρόσθεσε ο κ. Τσιόδρας.

Σύγκρουση Digea-κυβέρνησης
Εν τω μεταξύ, νέους πονοκεφάλους στην κυβέρνηση προκα-
λεί η ανακοίνωση του παρόχου ψηφιακού σήματος Digea ότι 
δεν πρόκειται να ανανεώσει τη σύμβαση με την ΕΡΤ, η οποία 
λήγει τον επόμενο Οκτώβριο, ισχυριζόμενη ότι υπάρχουν ευ-
θύνες της διοίκησης της ΕΡΤ για τη μη διεξαγωγή διαγωνι-
σμού για την προμήθεια πομπών επίγειας ψηφιακής εκπο-
μπής.

Παράλληλα, η Digea διά στόματος του συνόλου της διοί-
κησής της χαρακτήρισε «μονόδρομο» τη μετάβαση στην τε-
χνολογία DVB-T2, η οποία, όπως τονίστηκε, αποτελεί πρα-
κτική όλων των ευρωπαϊκών χωρών αλλά και προτροπή της 
Ε.Ε. για τη βέλτιστη αξιοποίηση του τηλεοπτικού φάσματος. 
Οι εκπρόσωποι της Digea υπογράμμισαν ότι ο πάροχος καλύ-
πτει στο 100% αυτό που η πολιτεία καθόρισε ότι πρέπει να κα-
λύπτεται μέσω του Χάρτη Συχνοτήτων και βάσει μετρήσεων 
της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
(ΕΕΤΤ) το 97% του πληθυσμού έχει πρόσβαση στο ψηφιακό 
σήμα, ενώ σημείωσαν ότι η αδειοδότηση των τηλεοπτικών 
σταθμών πρέπει να γίνει με τις σωστές προδιαγραφές, «για 
να μη βρεθούμε και πάλι σε αδιέξοδο», υποστηρίζοντας ότι το 
ΕΣΡ με την απόφασή του για τις επτά άδειες γενικού περιεχο-
μένου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο και για θεματικές.

Απαντώντας σε όσα είπαν οι εκπρόσωποι του παρόχου, 
o γενικός γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Λευ-
τέρης Κρέτσος υποστήριξε ότι η Digea «αφενός επιβεβαιώ-
νει την ορθότητα υιοθέτησης του simulcast (ταυτόχρονη με-
τάδοση τηλεοπτικού προγράμματος σε HD και SD) έως το 
τέλος του 2021, δεδομένης της αναγνώρισης από την Digea ότι 
1.800.000 συμπολίτες μας δεν έχουν κατάλληλο εξοπλισμό 
για τη λήψη τηλεοπτικού σήματος υψηλής ευκρίνειας. Αφε-
τέρου τα στοιχεία της Digea καταδεικνύουν πως οποιαδήποτε 
συζήτηση για μετάβαση σε νέο τεχνολογικό πρότυπο (DVB-
T2) είναι πρόωρη, δεδομένου πως μια τέτοια απόφαση θα συ-
νεπαγόταν σημαντικό κόστος αγοράς νέου αποκωδικοποιητή 
για τη συντριπτική πλειονότητα των συμπολιτών μας».

Παράλληλα, ο κ. Κρέτσος σημείωσε με νόημα ότι «είναι υ-
ποχρέωση της πολιτείας να εξασφαλίζει το δικαίωμα στην ε-
νημέρωση και στην ποιοτική ψυχαγωγία σε κάθε νοικοκυριό 
της χώρας, ιδίως με δεδομένο ότι οι συμπολίτες μας που κα-
τέχουν παλαιάς τεχνολογίας συσκευές ανήκουν κατά τεκμή-
ριο στα πλέον αδύναμα κοινωνικά στρώματα», προσθέτοντας 
ότι «όσοι ονειρεύονται ότι εμμέσως θα ρίξουν εκ νέου μαύρο 
στην ΕΡΤ τους υπενθυμίζουμε ότι η εσχάτη πλάνη χείρων της 
πρώτης».

ΤΟ ΕΣΡ ΜΊΛΗΣΕ: 
ΕΠΤΆ ΟΊ ΤΗΛΕΟΠΤΊΚΕΣ ΆΔΕΊΕΣ

 ΆΦΡΟΔΊΤΗ ΠΆΠΆΚΆΛΟΎ
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Το νοµοσχέδιο για τον ΟΑΣΘ, που κατέθεσε την προ-
ηγούµενη Παρασκευή στη Βουλή ο υπουργός Με-
ταφορών και Υποδοµών Χρήστος Σπίρτζης, είναι ένα 
νοµοσχέδιο από το οποίο δεν λείπει τίποτα. Προ-

βλέπει την κατάργηση του ΟΑΣΘ, την εξαγορά του από το ∆η-
µόσιο, τις διαδικασίες κρατικοποίησης, τον διορισµό του νέου 
διοικητικού συµβουλίου µε… ανατριχιαστικές λεπτοµέρειες, 
αλλά έχει και διατάξεις που δεν αφορούν τον ΟΑΣΘ και φαντά-
ζουν περίπου σαν τροπολογίες, οι οποίες ρυθµίζουν τις εκού-
σιες «µετατάξεις δικηγόρων που υπηρετούν στο υπουργείο και 
αποδεδειγµένα έχουν σοβαρό πρόβληµα υγείας». Λογικά, δεν 
µπορεί να είναι πολλοί όσοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία, 
αλλά, σε κάθε περίπτωση, το συµβούλιο που θα κρίνει την περί-
πτωσή τους θα είναι πενταµελές.

Ο ΣΥΡΙΖΑ στα βήµατα του Άκη
Βεβαίως αυτή δεν ήταν η πρώτη κατάθεση νοµοσχεδίου µε 
στόχο την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ΟΑΣΘ. 
Είχε προηγηθεί, το 1985, η κατάθεση νοµοσχεδίου το οποίο 
προέβλεπε τη δηµοτικοποίηση των αστικών συγκοινωνιών 
της Θεσσαλονίκης, να περάσουν δηλαδή στην ιδιοκτησία των 
δήµων, όπως ήταν το αίτηµα της εποχής, προσπάθεια που στη 
συνέχεια, διακριτικά, όχι απλώς εγκαταλείφθηκε αλλά εξαφα-
νίστηκε.

Είχε κατατεθεί από τον τότε υπουργό Εσωτερικών Άκη Τσο-
χατζόπουλο κατά την προεκλογική περίοδο, αλλά για… αδιευ-
κρίνιστους λόγους ξεχάστηκε αµέσως µετά τις εκλογές. Η κατά-
θεση, αλλά πολύ περισσότερο η απόσυρση, είχαν δώσει έκτοτε 
λαβές ότι ο κ. Τσοχατζόπουλος ήταν εκ των µετόχων του ΟΑΣΘ.

Όπως διευκρίνισε το 2014 ο τότε πρόεδρος της Ένωσης Α-
στικών Λεωφορειούχων Μετόχων ΟΑΣΘ «Ο Μέγας Αλέξαν-
δρος» Γιώργος Χατζηβαλάσης, ο κ. Τσοχατζόπουλος κατέχει το 
2,5% µιας µετοχής του ΟΑΣΘ. Προσπαθώντας να καταρρίψει 
τον µύθο των πολιτικών που είναι µέτοχοι του οργανισµού, α-
ποκάλυψε ότι, εκτός από τον κ. Τσοχατζόπουλο, ανάλογο ποσο-
στό 2,5% κατέχει από κληρονοµιά και ο τέως βουλευτής Θ. Ρο-
µπόπουλος. Η σύζυγος του βουλευτή Σ. Αναστασιάδη κατέχει, 
επίσης από κληρονοµιά, ένα µικρό ποσοστό, όπως τα 3/4 των 
µετόχων του ΟΑΣΘ, λογικά δηλαδή 1/8 µετοχής.

Αν τα στοιχεία είναι σωστά, το ετήσιο µέρισµα για τις 424 α-
κέραιες µετοχές του οργανισµού είναι 16.964.000 ευρώ, ποσό 
το οποίο σηµαίνει ότι σε κάθε µετοχή αντιστοιχεί ποσό 40.000 
ευρώ, άρα τα 3/4 των µετόχων, οι οποίοι έχουν το 12,5% µιας µε-
τοχής, παίρνουν περίπου 5.000 ευρώ τον χρόνο, δηλαδή 400 
ευρώ τον µήνα, και στον κ. Τσοχατζόπουλο, αν έχει το 2,5% της 

Το νοµοσχέδιο Σπίρτζη για τον 
ΟΑΣΘ έρχεται 32 χρόνια µετά το 
αντίστοιχο που είχε καταθέσει την 
προεκλογική περίοδο του 1985 
ο τότε υπουργός Εσωτερικών Άκης 
Τσοχατζόπουλος και το οποίο 
προέβλεπε τη δηµοτικοποίηση 
των αστικών συγκοινωνιών της 
Θεσσαλονίκης, όπως ήταν το 
αίτηµα της εποχής, αλλά για… 
αδιευκρίνιστους λόγους ξεχάστηκε 
αµέσως µετά τις εκλογές.

µετοχής, αντιστοιχεί ποσό της τάξης των 1.000 ευρώ τον χρόνο 
ή 83,3 ευρώ τον µήνα.

Και ο Σπίρτζης στα βήµατα του Λένιν
Η κατάθεση του νοµοσχεδίου του κ. Σπίρτζη στη Βουλή ήρθε 
µετά από µια µακρά πορεία συγκρούσεων µε τον ΟΑΣΘ, οι ο-
ποίες είχαν ως αποτέλεσµα πολυήµερες επισχέσεις εργασίας 
από τους εργαζόµενους που οδήγησαν µια ολόκληρη πόλη στα 
πρόθυρα νευρικής κρίσης. Άνθρωποι πλήρωναν τον µισθό τους 
σε ταξί ή πορεύονταν µε τα πόδια, γιατί δεν είχαν χρήµατα να 
πάρουν ταξί.

Ο κ. Σπίρτζης, εφαρµόζοντας τη λενινιστική τακτική «ένα 
βήµα µπρος, δύο βήµατα πίσω», δεν κατέβαλλε τους µισθούς, οι 
εργαζόµενοι έκαναν επίσχεση, εκείνος κατήγγελλε τον ΟΑΣΘ 
και µετά πλήρωνε.

Η επιλογή του να καταθέσει το νοµοσχέδιο ήταν µια κίνηση 
η οποία µπορεί να δώσει διέξοδο και να διασφαλίσει εργασιακή 
ειρήνη στις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης, καθώς αν 
τελικά εισαχθεί στην Ολοµέλεια και ψηφιστεί το νοµοσχέδιο, το 
θέµα θα εµπλακεί σε µια νοµική διελκυστίνδα.

Μόλις την εποµένη της κατάθεσης ο πρόεδρος του οργανι-
σµού Χρήστος Στεφανίδης προανήγγειλε ότι η διοίκηση του 
ΟΑΣΘ προτίθεται να προχωρήσει «σε κάθε νόµιµη ενέργεια για 
την αποκατάσταση της νοµιµότητας». «∆εν θα µείνουµε άπρα-
γοι» είπε ο κ. Στεφανίδης.

Τα πολλαπλά πρόσωπα της νοµιµότητας
Η νοµιµότητα έχει πολλές διαστάσεις βέβαια. Σύµφωνα µε τον 
κ. Σπίρτζη, «η σύµβαση µεταξύ ∆ηµοσίου και ΟΑΣΘ έχει λήξει 
βάσει του άρθρου 8 παρ. 3 περ. δ΄ του ευρωπαϊκού κανονισµού 
1370/2007». ∆ηλαδή ο υπουργός επικαλείται για την κρατικο-
ποίηση του ΟΑΣΘ τον κανονισµό µε τον οποίο γίνεται υποχρε-
ωτική η ανάθεση µε διαγωνισµό.

Σύµφωνα µε τον ΟΑΣΘ, η γνωµοδότηση του Γ΄ Τµήµατος 
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους λέει ότι η τρέχουσα οι-
κονοµική συµφωνία είναι σε ισχύ και λήγει τον ∆εκέµβριο του 
2019, ασχέτως πότε ολοκληρώνεται το έργο του µετρό.

Το καλό είναι ότι αµφότεροι συµφωνούν στον ∆εκέµβριο 
του 2019, ηµεροµηνία που θέτει και ο ευρωπαϊκός κανονισµός 
ως υποχρεωτική για το τέλος των απευθείας αναθέσεων των α-
στικών συγκοινωνιών στις χώρες-µέλη της Ε.Ε.

Το περιεχόµενο της αντιδικίας είναι τέτοιο που δεν δείχνει 
ιδιαίτερα πιθανό να έχει ολοκληρωθεί µέχρι τότε. Τουλάχιστον 
η παραποµπή του θέµατος στη δικαστική οδό ενδέχεται να κα-
ταστήσει απίθανη την αναζήτηση νίκης επί του αντιπάλου σε 

άλλα, πλην των δικαστηρίων, επίπεδα, δηλαδή µη καταβολή δε-
δουλευµένων, επισχέσεις κ.λπ.

3 ∆εκεµβρίου 2019: Η µεγάλη µέρα
Βέβαια για τον κ. Σπίρτζη και την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ η 3η 
∆εκεµβρίου του 2019 δεν είναι µία ηµεροµηνία κατά την οποία, 
µε τα σηµερινά πολιτικά δεδοµένα, δείχνει λογικό ότι θα είναι 
στην κυβέρνηση. Αυτό σηµαίνει πρακτικά ότι δεν θα διαχειρι-
στεί αυτή την εφαρµογή του ευρωπαϊκού κανονισµού για την α-
πελευθέρωση των αστικών συγκοινωνιών. Άρα έχει µια άνεση να 
διατηρήσει στο πολιτικό θησαυροφυλάκιο την προσπάθεια να 
απαλλάξει τη Θεσσαλονίκη από έναν κρατικοδίαιτο οργανισµό. 
Για τον ίδιο, θα ήταν καλύτερα αν η απαλλαγή συνοδευόταν από 
τη µεταφορά κονδυλίων στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, 
κάτι που, αν το καταφέρει, θα ενισχύσει και την υποψηφιότητά 
του στη Β΄ Αθήνας. Όπως έχει επανειληµµένα πει, ο ΟΑΣΘ κο-
στίζει αναλογικά πολύ περισσότερο από τις αστικές συγκοινω-
νίες της πρωτεύουσας.

Το βασικό θέµα των συγκοινωνιών της Αθήνας δεν είναι η 
κρατικοποίηση αλλά η υποχρεωτική αποκρατικοποίηση, στην 
οποία οδεύουν µέσω της ένταξης στο υπερταµείο της διαχείρι-
σης της δηµόσιας περιουσίας, όσο κι αν διάφοροι υπουργοί της 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ισχυρίζονται ότι για έναν φορέα 
η ένταξη στο υπερταµείο διασφαλίζει τον δηµόσιο χαρακτήρα 
του.

Αν η υπόθεση της ιδιωτικοποίησης προχωρήσει γρήγορα, 
ενδέχεται ο κ. Σπίρτζης να µείνει χωρίς τον στρατό που προσ-
δοκά να έχει από ορκισµένους οδηγούς λεωφορείων, που θα του 
αναγνωρίζουν ότι διατήρησε τον δηµόσιο χαρακτήρα του ΟΑΣΑ.

Ενδεχόµενο να είναι υποψήφιος στη Θεσσαλονίκη, έτσι 
ώστε να του αναγνωριστεί η συµβολή στην αποµάκρυνση του 
ΟΑΣΘ, δεν θα πρέπει να θεωρείται εξαιρετικά πιθανό. Όπως 
έλεγε πρόσφατα πρώην υπουργός των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, η 
πλειοψηφία των περίπου 4.000 –κατά τους δικούς τους υπολο-
γισµούς– µετόχων του ΟΑΣΘ ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 
Σεπτεµβρίου του 2015 διότι µέλος της τότε κυβέρνησης Τσίπρα 
τους είχε διαβεβαιώσει ότι η σύµβαση του ελληνικού ∆ηµοσίου 
µε τον ΟΑΣΘ θα ανανεωθεί.

Μετά εκείνος έπαψε να είναι υπουργός και η κυβέρνηση α-
πειλεί να µην είναι εκείνοι µέτοχοι. Τέσσερις χιλιάδες µέτοχοι 
µε τις οικογένειές τους και τους εργαζόµενους και τους προµη-
θευτές του οργανισµού δηµιουργούν ένα εκλογικό σώµα περί-
που 30.000. Όποιος πει ψέµατα ότι µπορεί να εξασφαλίσει πως 
θα συνεχίσουν ως ΟΑΣΘ και µετά το 2019, θα το βρει µπροστά 
του.

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ

ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΩΝ ΤΟΥ ΟΑΣΘ 
ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ 
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠΙΡΤΖΗ
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Ε
ντείνονται οι αντιδράσεις για το σχέδιο του 
νόµου του υπουργείου Παιδείας που αφορά 
την ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα. Μετά 
την πανεπιστηµιακή κοινότητα σειρά είχαν 
πολιτικοί, επιχειρηµατίες, αλλά και φοιτητές, 
οι οποίοι εκφράζουν την αντίθεσή τους µε τις 

προωθούµενες αλλαγές. Χαρακτηριστικά είναι τα όσα ειπώθη-
καν την περασµένη εβδοµάδα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της 
Πρωτοβουλίας για την Παιδεία και την Ανάπτυξη (ΠΡΩ.ΠΑΙ-
∆ΕΙ.Α.), που διοργανώθηκε µε αφορµή την κατάθεση του νοµο-
σχεδίου στη Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής.

Γαβρόγλου: «Για εµάς η παιδεία 
δεν είναι σαµπουάν»
Την ώρα που στο υπουργείο Παιδείας προσπαθούν να βρουν 
τη χρυσή τοµή προκειµένου να πετύχουν τη µεγαλύτερη δυ-
νατή συναίνεση –πληροφορίες της FS αναφέρουν ότι σβήνουν 
και γράφουν–, ο πρόεδρος της Ν∆ Κυριάκος Μητσοτάκης δια-
βεβαιώνει ότι ως κυβέρνηση θα αλλάξει το νοµικό πλαίσιο που 
διέπει την τριτοβάθµια εκπαίδευση, χαρακτηρίζοντας «οπισθο-
δροµικό» το νοµοσχέδιο Γαβρόγλου. Αυτός άλλωστε ήταν και ο 
τίτλος της εκδήλωσης της ΠΡΩ.ΠΑΙ∆ΕΙ.Α.: «Κατά της οπισθο-
δρόµησης που επιχειρείται για την Ανώτατη Εκπαίδευση και την 
Έρευνα».

Ο κ. Μητσοτάκης στην οµιλία του εξέφρασε την ελπίδα ότι 
«ο επόµενος µήνας θα αυξήσει τα αντανακλαστικά της ακαδηµα-
ϊκής, αλλά και της φοιτητικής κοινότητας. Θα ήθελα να δω µεγα-
λύτερη αντίδραση και από τους φοιτητές γι’ αυτό το οποίο συµ-
βαίνει σήµερα, µε το νοµοσχέδιο αυτό», µε τον υπουργό Παι-
δείας να απαντά ότι «δεν χρειάζεται κανένα απολύτως σχόλιο 
η προαναγγελλόµενη κατεδάφιση των ανώτατων ιδρυµάτων. Ο 
στόχος µας είναι η αναβάθµιση της δηµόσιας εκπαίδευσης και 
θα τον πετύχουµε όσο κι αν επιχειρούν να τη συκοφαντήσουν 
ώστε να ανοίξουν την κερκόπορτα των ιδιωτικών πανεπιστηµίων. 
Αυτός είναι ο δικός τους στόχος. Ας µην επικαλούνται, λοιπόν, ε-
ντελώς προσχηµατικά επιχειρήµατα για να αποκρύψουν από την 
ελληνική κοινωνία τον πραγµατικό στόχο τους: να καταστήσουν 
τη µόρφωση των παιδιών ένα ακόµη προϊόν της αγοράς και τους 
µαθητές και φοιτητές “πελάτες”. Ας το καταλάβουν. Για εµάς η 
εκπαίδευση δεν πρέπει να υπακούει στους νόµους της αγοράς. 
Αν γι’ αυτούς η παιδεία είναι σαµπουάν, για εµάς δεν είναι».

«Στρατηγική, όραµα και αποτέλεσµα 
για τα ΑΕΙ»
«Η κυβέρνηση προσπαθεί για δεύτερη φορά να περάσει από την 
ελληνική Βουλή ένα νοµοσχέδιο που αναχαιτίζει όλες τις κινή-
σεις προόδου των ανώτατων ιδρυµάτων που έγιναν τα τελευταία 
χρόνια, ένα νοµοσχέδιο που τα “δένει” ακόµη περισσότερο στο 
κράτος, τα εξαναγκάζει να κινούνται µόνο εσωστρεφώς και να 
σέρνονται εγκλωβισµένα σε διοικητικές και πολιτικές παθογέ-

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

«ΠΟΛΕΜΟΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΕΙ

νειες». Αυτό τόνισαν µεταξύ άλλων ακαδηµαϊκοί, φοιτητές, επι-
χειρηµατίες και πολιτικοί στην εκδήλωση της ΠΡΩ.ΠΑΙ∆ΕΙ.Α., 
ζητώντας ταυτόχρονα «στρατηγική, όραµα και αποτέλεσµα για τα 
ελληνικά ΑΕΙ».

«Θα πρέπει οι κοµµατικές παρατάξεις να αποσυρθούν από 
τα πανεπιστήµια, και αυτό δεν είναι απόφαση των ΣΥΡΙΖΑ-
ΝΕΛ, µπορεί να είναι απόφαση των κοµµάτων του δηµοκρατι-
κού τόξου. Πρέπει να σεβαστούµε τους φοιτητές και να τους α-
φήσουµε να συµµετέχουν σε ανεξάρτητα ψηφοδέλτια και όχι σε 
κοµµατικά» δήλωσε ο Σταύρος Θεοδωράκης, ενώ σε παρέµβασή 
του ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Βαγγέλης Βενιζέλος χαρα-
κτήρισε τον νόµο Γαβρόγλου «αντιπερισπασµό του παρελθόντος 
σε βάρος του µέλλοντος».

Οι αντιδράσεις της πανεπιστηµιακής 
κοινότητας
Την ανάγκη σύνδεσης του πανεπιστηµίου µε την αγορά εργα-
σίας, αλλά και τη δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για πρακτική ά-
σκηση µέσα στο πανεπιστήµιο, τόνισε ο καθηγητής του Οικονο-
µικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Γιώργος ∆ουκίδης. Ο κ. ∆ουκίδης 
αναφερόµενος στους Ειδικούς Λογαριασµούς Έρευνας (ΕΛΚΕ) 
των ΑΕΙ είπε ότι «πρέπει να γίνουν Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού 
∆ικαίου, αλλιώς το πανεπιστήµιο κλείνει». «Μπορούν επιτέλους 
τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας µας να πάψουν να 
είναι, σε µεγάλο βαθµό, εργοστάσια παραγωγής ανέργων;» Αυτό 
αναρωτήθηκε ο πρόεδρος του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχα-
νιών Γαλακτοκοµικών Προϊόντων (ΣΕΒΓΑΠ) και µέλος του Συµ-
βουλίου Ιδρύµατος του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών 
Χρήστος Αποστολόπουλος.

Από την πλευρά του, ο καθηγητής του Πανεπιστηµίου Πει-
ραιώς και πρόεδρος της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Προγράµ-
µατος Αξιολόγησης Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων της Ένωσης 

Ο πρόεδρος της Ν∆ Κυριάκος Μητσοτάκης 
διαβεβαιώνει ότι ως κυβέρνηση θα 
αλλάξει το νοµικό πλαίσιο που διέπει την 
τριτοβάθµια εκπαίδευση, χαρακτηρίζοντας 
«οπισθοδροµικό» το νοµοσχέδιο 
Γαβρόγλου.

Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων Σωκράτης Κάτσικας είπε ότι οι 
βασικές προτεραιότητες που πρέπει να ικανοποιηθούν είναι η 
«δηµοκρατική νοµιµοποίηση», η «αντιπροσωπευτικότητα», η 
«κοινωνική συναίνεση» στη διοίκηση και στη διακυβέρνηση. 
«Παράλληλα, ο υπουργός ορίζεται τελικός κριτής σωρείας επι-
χειρησιακών επιλογών των πανεπιστηµίων, καταφέροντας σο-
βαρά πλήγµατα στο ήδη µειωµένο –σε σχέση µε τα διεθνή πρό-
τυπα– επίπεδο αυτοδιοίκησης του πανεπιστηµίου» πρόσθεσε ο 
κ. Κάτσικας.

Εν τω µεταξύ, η Σύνοδος των Πρυτάνεων σε ανακοίνωσή της 
αναφέρει ότι «µετά τη συνάντηση που είχε µε τον υπουργό Παι-
δείας διαπιστώνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαφωνίες σε 
σηµαντικά θέµατα του σχεδίου νόµου. Η συζήτηση µε το υπουρ-
γείο θα συνεχιστεί, ώστε να διαµορφωθεί ένα σχέδιο νόµου που 
να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ανώτατης εκπαίδευσης».

Την απόσυρση του νοµοσχεδίου και «την έναρξη περαιτέρω 
ειλικρινούς διαλόγου µε τα ΑΕΙ, µε στόχο την κατάθεση ενός 
σχεδίου νόµου που να απαντά στις πραγµατικές ανάγκες των πα-
νεπιστηµίων και γενικότερα της ελληνικής κοινωνίας και οικο-
νοµίας» ζητά, µε οµόφωνο ψήφισµά της, η Σύγκλητος του Πανε-
πιστηµίου Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ).

Τι προβλέπεται στο νοµοσχέδιο
Στο νοµοσχέδιο προβλέπεται µεταξύ άλλων η δηµιουργία του 
θεσµού των περιφερειακών Ακαδηµαϊκών Συµβουλίων Ανώτα-
της Εκπαίδευσης και Έρευνας και η συγκρότηση Κέντρου Επι-
µόρφωσης και ∆ιά Βίου Μάθησης σε κάθε ΑΕΙ.

Παράλληλα, ενισχύεται η ακαδηµαϊκή λειτουργία των κο-
σµητειών και των κοσµητόρων και η µεταλυκειακή εκπαίδευση, 
µε τη δυνατότητα δηµιουργίας διετών δοµών στα ΑΕΙ που θα πα-
ρέχουν πιστοποιηµένα διπλώµατα επαγγελµατικής εκπαίδευ-
σης και κατάρτισης µε βάση το ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων.

Επιπλέον, επανέρχεται το Πρυτανικό Συµβούλιο, όλα τα 
µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας θα συµµετέχουν στα όργανα 
διοίκησης, ενώ η εκλογή αντιπρυτάνεων θα γίνεται µε ξεχωρι-
στό ψηφοδέλτιο και µονοσταυρία.

Γαβρόγλου: «Σύντοµα παρελθόν 
το καθεστώς των Πανελλαδικών»
Το σηµερινό καθεστώς των πανελλαδικών εξετάσεων θα είναι 
σύντοµα παρελθόν, δήλωσε ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γα-
βρόγλου αναφερόµενος στην επικείµενη ρύθµιση για το Νέο 
Λύκειο. Μιλώντας στην εφηµερίδα «Αυγή» διαβεβαίωσε ότι σύ-
ντοµα θα κατατεθεί πρόταση βάσει της οποίας από τη δοµή του 
Λυκείου και την ενίσχυση του εθνικού απολυτηρίου θα µπορούν 
οι µαθητές να έχουν πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.

Στόχος, όπως επανέλαβε ο κ. Γαβρόγλου, είναι η σχετική νο-
µοθέτηση να γίνει στα µέσα Σεπτεµβρίου, ώστε οι µαθητές της 
Α΄ Λυκείου να γνωρίζουν τον τρόπο εισαγωγής τους στα πανεπι-
στήµια.
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Σ
τη δύσκολη και απαιτητική αγορά εργασίας 
του σήμερα η εξειδίκευση αποτελεί ένα από 
τα βασικά «όπλα» κάθε ανθρώπου που διεκ-
δικεί μια καλή θέση εργασίας, με προοπτι-
κές και δυναμική. Δεν είναι τυχαίο, άλλω-
στε, ότι πλέον οι μεταπτυχιακές σπουδές, 
δηλαδή οι σπουδές που δίνουν την προα-

ναφερθείσα εξειδίκευση, αποτελούν εκ των ων ουκ άνευ για ό-
ποιον επιθυμεί να έχει ένα ισχυρό εφόδιο για την επαγγελμα-
τική του σταδιοδρομία.

Από την άλλη, πάλι, αν κάποιος νέος έχει ήδη αρχίσει να ερ-
γάζεται, δεδομένων των δυσκολιών που υπάρχουν στην αγορά 
εργασίας της Ελλάδας, δύσκολα θα αφήσει τη θέση του για να 
πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές, ειδικά αν αυτές γίνο-
νται εκτός χώρας.

Μεταπτυχιακό στο Δίκαιο 
των Επιχειρήσεων
Στο πλαίσιο αυτό, για τους κατόχους διπλώματος Νομικής α-
ποτελεί μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση το εξ αποστάσεως με-
ταπτυχιακό πρόγραμμα που παρέχει το Γαλλικό Κολέγιο IdEF 
(Institution d’ Etudes Francophones) σε συνεργασία με το Γαλ-
λικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης και τη Γαλλική Λαϊκή Αποστολή.

Το πρόγραμμα αφορά μεταπτυχιακό δίπλωμα με ειδίκευση 
στο Δίκαιο των Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Paris 13 – 
Sorbonne Paris Cité.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Εμπορικού Δικαίου του Πανε-
πιστημίου Paris 13 παραμένει ένας γενικός μεταπτυχιακός τίτ-
λος σπουδών Νομικής, παρ’ όλη την εξειδίκευσή του. Είναι ιδα-
νικός τίτλος και συνιστάται για την ενασχόληση με τα πιο αξι-
οζήλευτα νομικά επαγγέλματα (δικηγόρος εμπορικού δικαίου, 
νομικός σύμβουλος εταιρειών, δικαστής, συμβολαιογράφος κ.ά.).

Απευθύνεται σε όσους δεν επιθυμούν να περιορίσουν τις ε-
παγγελματικές τους φιλοδοξίες στα στενά όρια της ελληνικής α-
γοράς εργασίας αλλά δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν 
άμεσα τη μετάβασή τους στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπου-
δές και αναζήτηση εργασίας.

Αναγνωρισμένο δίπλωμα του γαλλικού 
υπουργείου Παιδείας
Όπως ανέφερε κατά την παρουσίαση του μεταπτυχιακού δι-
πλώματος ο γενικός διευθυντής του IdEF Στυλιανός Αμαργιανά-
κης, πρόκειται για ένα εθνικό δίπλωμα του γαλλικού υπουργείου 
Παιδείας που αναγνωρίζεται σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο.

ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΟΛΈΓΙΟ iDEF ΠΡΟΣΦΈΡΈΙ ΜΑΣΤΈΡ ΝΟΜΙΚΉΣ  
ΣΈ ΣΥΝΈΡΓΑΣΙΑ ΜΈ ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΉΣ

Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόξενος στη Θεσσαλονίκη 
Φιλίπ Ρέι υπογράμμισε ότι η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε 
μια σειρά ενεργειών που έχουν προγραμματιστεί για την ανα-
βάθμιση και τον εμπλουτισμό των εκπαιδευτικών προγραμμά-
των τόσο του Γαλλικού Ινστιτούτου όσο και του Γαλλικού Σχο-
λείου.

«Είναι μια ενέργεια που ακουμπάει και στη βούληση του δη-
μάρχου Γιάννη Μπουτάρη να δημιουργηθούν περισσότερα ξε-
νόγλωσσα τμήματα, προκειμένου να προσελκύσουν φοιτητές και 
από το εξωτερικό» σημείωσε ο κ. Ρέι, προσθέτοντας ότι θα προ-
χωρήσει άμεσα σε δύο ακόμη σημαντικές αλλαγές, τη δημιουρ-
γία γαλλικής μπρασερί στο ισόγειο του κτιρίου όπου στεγάζε-
ται το Γαλλικό Ινστιτούτο και τη δημιουργία γαλλικού βιβλιο-
πωλείου.

Οργανωμένα μεταπτυχιακά προγράμματα
H συνεργασία του IdEF με το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονί-
κης για το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα αποτελεί μία 
ακόμη καινοτομία του IdEF, το οποίο εδώ και χρόνια παρέχει με-
ταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους φοιτητές του.

Η επιλογή των υποψηφίων για εγγραφή στο μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα γίνεται κατόπιν υποβολής φακέλου και πραγματο-
ποίησης συνέντευξης και με την προϋπόθεση επιτυχούς περά-
τωσης τεσσάρων ετών σπουδών Νομικής ή με κύρια κατεύθυνση 

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Εμπορικού 
Δικαίου του Πανεπιστημίου Paris 13 
απευθύνεται σε όσους δεν επιθυμούν να 
περιορίσουν τις επαγγελματικές τους φιλοδοξίες 
στα στενά όρια της ελληνικής αγοράς εργασίας 
αλλά δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν 
άμεσα τη μετάβασή τους στο εξωτερικό 
για μεταπτυχιακές σπουδές και αναζήτηση 
εργασίας.

τη νομική επιστήμη, ή Οικονομίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
με ειδίκευση στο Δίκαιο των Επιχειρήσεων.

Τα πτυχία που γίνονται δεκτά είναι τα πτυχία τετραετούς 
φοίτησης ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και όσων πανεπιστημίων 
εκτός Ε.Ε. αναγνωρίζονται από το γαλλικό υπουργείο Παιδείας.

Όσον αφορά την υλοποίηση των μεταπτυχιακών προγραμμά-
των, η διδασκαλία των μαθημάτων και των σεμιναρίων πραγμα-
τοποιείται το απόγευμα, τρεις ή τέσσερις φορές την εβδομάδα, 
για δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα στη γαλλική γλώσσα από τους κα-
θηγητές έδρας του Πανεπιστημίου Paris 13 – Sorbonne Paris 
Cité που μεταβαίνουν ειδικά είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλο-
νίκη για διδασκαλίες, καθώς και από τους εγκεκριμένους καθη-
γητές του πανεπιστημίου που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

Στην Ελλάδα, τα πτυχία και μεταπτυχιακά του Πανεπιστη-
μίου Paris 13 – Sorbonne Paris Cité έχουν αναγνωριστεί από το 
Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων του ελ-
ληνικού υπουργείου Παιδείας και τους ελληνικούς δικηγορι-
κούς συλλόγους.

Υποτροφίες Αριστείας
Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι το IdEF για το ακαδημαϊκό 
έτος 2017-2018 καθιερώνει για τους νέους δικηγόρους - μέλη της 
Ε.Α.Ν.Δ.Α. και αντίστοιχα της Ε.Α.Ν.Δι.Θ. πέντε υποτροφίες αρι-
στείας. Συγκεκριμένα, καθιερώνει:
• Μία υποτροφία αριστείας που αντιστοιχεί στο 100% των δι-
δάκτρων. Η συνολική οικονομική υποχρέωση των υπότροφων 
αυτής της κατηγορίας θα περιοριστεί στο ποσό των 900 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένων εξόδων εγγραφής, συγγραμμάτων, εξε-
τάστρων και ενισχυτικών μαθημάτων γλώσσας και ορολογίας 
που πιθανώς θα χρειαστούν.
• Τέσσερις υποτροφίες αριστείας που αντιστοιχούν στο 50% 
των διδάκτρων. Η συνολική οικονομική υποχρέωση των υπό-
τροφων αυτής της κατηγορίας θα περιοριστεί στο ποσό των 4.900 
ευρώ, συμπεριλαμβανομένων εξόδων εγγραφής, συγγραμμάτων, 
εξετάστρων και ενισχυτικών μαθημάτων γλώσσας και ορολογίας 
που πιθανώς θα χρειαστούν.

Η επιλογή των υποψηφίων στους οποίους θα χορηγηθούν οι 
υποτροφίες θα πραγματοποιηθεί βάσει τριών κριτηρίων:
1) Τον βαθμό πτυχίου με συντελεστή 40%.
2) Το επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας με συντελεστή 
40%.
3) Επιπρόσθετα προσόντα (επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσ-
σας, δεύτερο πτυχίο, εξάμηνο σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού, 
εξειδικευμένα επαγγελματικά σεμινάρια) με συντελεστή 20%.
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Γ
εµάτες ήταν και την προηγούµενη εβδοµάδα οι 
παραλίες από τον κόσµο που προσπαθούσε να 
ξεφύγει έστω και λίγο από τον καύσωνα. Πα-
ράλληλα, εννέα λέσχες φιλίας του ∆ήµου Αθη-
ναίων παρέµειναν ανοιχτές από τις 8 το πρωί 
έως τις 8 το βράδυ, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια 

του 24ώρου λειτουργούσε ο τηλεφωνικός αριθµός του δήµου 
1595 ως ανοιχτή γραµµή επικοινωνίας για περιπτώσεις έκτα-
κτης ανάγκης. Και µπορεί οι θερµοκρασίες να ήταν πιο ανε-
κτές από αυτές του καύσωνα του Ιουνίου λόγω των µελτεµιών 
που έδιναν ανάσες δροσιάς, σε κάποιες περιοχές ωστόσο άγγι-
ξαν ακόµα και τους 40 βαθµούς Κελσίου.

∆ροσίζει τις επόµενες µέρες
Ο µίνι καύσωνας φαίνεται να υποχωρεί και η ερχόµενη εβδο-
µάδα αναµένεται να είναι λίγο πιο δροσερή. Ήδη από την 
Παρασκευή η πτώση της θερµοκρασίας άρχισε να γίνεται αι-
σθητή. Η πρώτη αλλαγή, σύµφωνα µε τους µετεωρολόγους, α-
φορούσε το µελτέµι, που ενισχύθηκε στα 4-5 µποφόρ και το-
πικά στα 6 µποφόρ. Η πτώση της θερµοκρασίας θα συνεχιστεί 
κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ενώ τη ∆ευτέρα θα 
πέσει κι άλλο, φτάνοντας τους 31-32 βαθµούς Κελσίου.

Κλειστοί και οι αρχαιολογικοί χώροι
Χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατούσε λόγω των 
υψηλών θερµοκρασιών ήταν ότι ακόµη και οι αρχαιολογικοί 
χώροι άλλαξαν ωράριο λειτουργίας. Με ανακοίνωση του υ-
πουργείου Πολιτισµού, τις ηµέρες που η θερµοκρασία θα ξε-
περνούσε τους 39 βαθµούς Κελσίου όλοι οι αρχαιολογικοί 
χώροι της Ελλάδας που λειτουργούν µε διευρυµένο ωράριο 
θα παρέµεναν κλειστοί από τη 1 το µεσηµέρι έως τις 5 το α-
πόγευµα.

Αφρικανικός καύσωνας στην Ισπανία
Σε αντίθεση µε την Ελλάδα, στην Ισπανία αφρικανικός καύσω-
νας έκανε τα θερµόµετρα να δείξουν ακόµα και τους 45 βαθ-
µούς Κελσίου, κυρίως στις νότιες περιοχές της χώρας.

Η θερµοκρασία είχε αρχίσει να ανεβαίνει από την περα-
σµένη ∆ευτέρα. Η µετεωρολογική υπηρεσία Aemet προέ-
βλεπε θερµοκρασίες άνω των 35 βαθµών σε 27 περιοχές, ενώ 
για τις ζώνες της Κόρδοβας και της Χαέν στην Ανδαλουσία 
προειδοποιούσε για 45 βαθµούς Κελσίου. Μάλιστα, για τον 
λόγο αυτόν Κόρδοβα και Χαέν βρέθηκαν σε κόκκινο συνα-
γερµό, σε αντίθεση µε τον πορτοκαλί συναγερµό στη Γρανάδα 
και στο Κάδιθ. 

Η Aemet τόνιζε πως το κύµα καύσωνα, σε αντίθεση µε ε-
κείνο του Ιουνίου, δεν αποτελούσε πρωτόγνωρο φαινόµενο 

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

ΥΠΟΧΩΡΕΙ Ο ΚΑΥΣΩΝΑΣ, 
ΠΙΟ ∆ΡΟΣΕΡΗ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α

αλλά µια τυπική κατάσταση για τα µέσα Ιουλίου στην Ιβηρική 
χερσόνησο.

Η Γη περνά έναν ακόµη θερµό χρόνο
Τον περασµένο µήνα ο Παγκόσµιος Μετεωρολογικός Οργανι-
σµός ανακοίνωσε, µε βάση την εξέλιξη της θερµοκρασίας τους 
τελευταίους δύο µήνες, ότι η Γη περνά έναν ακόµη εξαιρετικά 
θερµό χρόνο και ότι τα κύµατα καύσωνα είναι πολύ πρόωρα.

«Τµήµατα της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας 
Αφρικής και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής έζησαν υ-
περβολικά υψηλές θερµοκρασίες τον Μάιο και τον Ιούνιο, µε 
κατάρριψη σειράς ρεκόρ» ανέφερε ο οργανισµός.

Η τάση που καταγράφηκε το τελευταίο διάστηµα θέτει τις 
µέσες παγκόσµιες θερµοκρασίες µεταξύ των υψηλότερων που 
έχουν καταγραφεί από τότε που κρατούνται στοιχεία, δηλαδή 
από το 1880.

Υπενθυµίζεται ότι την ηµέρα που άρχισε το θερινό ηλι-
οστάσιο ο υδράργυρος άγγιξε θερµοκρασίες-ρεκόρ για την 
εποχή σε Παρίσι, Μαδρίτη, Λονδίνο και άλλες πόλεις. Σηµει-
ώνεται ότι σύµφωνα µε βρετανικά µέσα ενηµέρωσης σε αρκε-
τές περιοχές της Βρετανίας έλιωσε µέχρι και η άσφαλτος.

Βάσει στοιχείων της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Α-
τµόσφαιρας των ΗΠΑ, η Ευρώπη, οι Ηνωµένες Πολιτείες και 
η ΝΑ Ασία, ανάµεσά τους η Κίνα, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, 
είχαν ασυνήθιστα ζεστό καιρό από τον Μάρτιο έως τον Μάιο.

Την ίδια ώρα µελέτη του Πανεπιστηµίου της Μανόα 
(Χαβάη), που δηµοσιοποιήθηκε στο επιστηµονικό περιοδικό 
«Nature», ανέφερε µεταξύ άλλων ότι «αν η ραγδαία κλιµατική 
αλλαγή δεν επιβραδυνθεί στα επόµενα χρόνια, έως το 2100 το 

Σε αντίθεση µε την Ελλάδα, στην 
Ισπανία αφρικανικός καύσωνας έκανε τα 
θερµόµετρα να δείξουν ακόµα και τους 
45 βαθµούς Κελσίου, κυρίως στις νότιες 
περιοχές της χώρας.

Το υπουργείο Υγείας συστήνει για τις ηµέρες του καύ-
σωνα στο κοινό και ιδιαίτερα στα άτοµα που ανήκουν 
στις οµάδες υψηλού κινδύνου να αποφεύγουν την έκ-

θεση στο ηλιακό φως και να αναζητούν σκιερά και δροσερά 
σηµεία. Επίσης, συνιστά ανοιχτόχρωµα και ελαφριά ρούχα µε 
ανοιχτό λαιµό, κάλυψη κεφαλής και αποφυγή βαριάς σωµα-
τικής εργασίας, ιδιαίτερα σε µέρη όπου συνυπάρχουν υψηλή 
θερµοκρασία και υγρασία, καθώς και κάτω από τον ήλιο.

Ιδιαίτερη σηµασία πρέπει να δίνεται και στη διατροφή, µε 
την πρόσληψη άφθονων υγρών, κατά προτίµηση νερού και 
φυσικών χυµών. Τα οινοπνευµατώδη ποτά πρέπει να αποφεύ-
γονται, ενώ η διατροφή πρέπει να περιλαµβάνει κυρίως λαχα-
νικά και φρούτα πάσης φύσεως, µε περιορισµό των λιπαρών.

Τα βρέφη και τα παιδιά να ντύνονται όσο γίνεται πιο ελα-
φρά. Ειδικά για τα βρέφη είναι προτιµότερο τα χέρια και τα 
πόδια τους να είναι ελεύθερα και να µην τυλίγονται σε πάνες. 
Όταν κάνει ζέστη, να προσφέρονται συχνά εκτός από το γάλα 
(µητρικό ή άλλο) και υγρά όπως νερό. Συνιστάται ακόµη η πα-
ραµονή σε χώρους που διαθέτουν κλιµατιστικά µηχανήµατα ή 
απλούς ανεµιστήρες, κατά προτίµηση οροφής.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν οι υψηλές θερµοκρασίες 
συνδυάζονται µε φαινόµενα αυξηµένων επιπέδων ατµοσφαι-
ρικής ρύπανσης. Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων του ό-
ζοντος στον ατµοσφαιρικό αέρα, θα πρέπει τα άτοµα µε ανα-
πνευστικές και καρδιαγγειακές παθήσεις και γενικότερα άτοµα 
ευαίσθητα στην ατµοσφαιρική ρύπανση να παραµένουν σε ε-
σωτερικούς χώρους και να αποφεύγουν την κυκλοφορία στο 
εξωτερικό περιβάλλον. Επίσης, συνιστάται στα παραπάνω 
άτοµα, καθώς και στα παιδιά, να αποφεύγουν την έντονη σω-
µατική άσκηση, η οποία µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της α-
ναπνευστικής οδού και να οδηγήσει σε αναπνευστικά προβλή-
µατα.

Σε κάθε περίπτωση, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνε-
ται στις ευαίσθητες ηλικιακές οµάδες, όπως τα άτοµα άνω των 
65 ετών, η φροντίδα των οποίων αποτελεί δείγµα κοινωνικής 
ευαισθησίας και ενδεχοµένως σωτήρια ζωτική ενέργεια.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ποσοστό των εκτεθειµένων σε φονικούς καύσωνες θα φτάσει 
το 74% του συνολικού πληθυσµού της Γης, που ενδεχοµένως 
να ξεπερνά τα 11 δισεκατοµµύρια».
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πολιτική

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

Την ώρα που η κυβέρνηση αναθαρρεύει μετά τις 
ενθαρρυντικές εξελίξεις και δηλώσεις Ευρωπαίων 
αξιωματούχων για την προοπτική της ελληνικής οικο-
νομίας, στη χώρα συμβαίνουν πραγματάκια.

Αυτό που συνέβη ήταν το εξής:

Ναι, ένα κάστανο, περίεργο σας φαίνεται; Δεν ήταν 
όποιο κι όποιο αυτό το κάστανο. Σύμφωνα με την 
ανακοίνωση του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, ο 
οποίος τέλεσε την αγρυπνία, «τον Οκτώβριο του 1990, ο 
Γέροντας Παΐσιος είχε δώσει ως ευλογία βρασμένα κά-
στανα σε μια ομάδα φοιτητών που τον είχε επισκεφθεί. 
Ένας εκ των φοιτητών, ο οποίος τυγχάνει να είναι και 
ο ένας εκ των δύο Ιερέων που τέλεσαν την Αγρυπνία, 
φύλαξε το βρασμένο κάστανο που πήρε, το οποίο έως 
σήμερα, 27 χρόνια μετά, παραμένει, κατά θαυμαστό 
τρόπο, αναλλοίωτο, ενώ ακούγεται ακόμη και ο καρπός 
μέσα σε αυτό».

Και βρασμένο το κάστανο, λοιπόν, και εξακολουθεί 
να ακούγεται ο καρπός μέσα σε αυτό. Μετά και από 
αυτό μπορούμε πλέον να ατενίζουμε με μεγαλύτερη 
αισιοδοξία το μέλλον, περιμένοντας να εκπληρωθούν οι 
αλυτρωτικές αξιώσεις των προφητειών του οσιοποιη-
μένουΠαΐσιου, ο θάνατος του οποίου, το 1994, τέσσερα 
χρόνια μετά το βράσιμο και την παράδοση του κάστα-
νου, ό,τι κι αν συνεπάγεται αυτό, στάθηκε το έναυσμα 
για τη δημιουργία μιας τεράστιας φάμπρικας εμπορικής 
και εθνικιστικής αξιοποίησής του.
Όπως καταλήγει η ανακοίνωση του Ι.Ν. Αγ. Δημητρί-
ου: «Άλλωστε, πρόσφατοι ψευδέστατοι σχολιασμοί 
με ύβρεις και ανιστόρητους χαρακτηρισμούς προς το 
πρόσωπο του Αγίου από συγκεκριμένους δημοσιογρα-
φικούς κύκλους του Αγρινίου εκφράζουν τη φασιστική 
και ολοκληρωτική ιδεολογία, η οποία οριστικά έχει ητ-
τηθεί σε όλον τον κόσμο, με τη δύναμη του Σταυρού και 
του Ευαγγελίου. Οι σχολιασμοί αυτοί συνθλίβονται από 

την αλήθεια, την ιστορία και τη συνείδηση του πιστού 
Ελληνικού λαού, ο οποίος περιμένει την εκπλήρωση 
των προφητειών του Αγίου».
Αρκεί προηγουμένως να μη μας έχει καταλάβει ο Σα-
τανάς, που βρίσκει όλο και πιο σατανικούς τρόπους να 
εισχωρήσει στο μυαλό των παιδιών μας. Τελευταίο του 
project τα fidget spinners, τον κρυφό ρόλο των οποίων 
ξεσκέπασε με ανάρτησή του στο orthodoxia.me, το 
οποίο, πέρα από τον αγώνα του υπέρ της ορθοδοξίας, 
μάχεται τη Νέα Τάξη Πραγμάτων και τη Μασονία (τρία 
σε ένα, όμορφα και νοικοκυρεμένα), ο Πάτερ Αναξίβιος.

Μπα σε καλό μας, τι πήγαμε να πάθουμε. Άγιο είχαμε.
Εκείνοι που δεν έχουν τον θεό τους είναι οι… γριές.

Και μια που αναφερθήκαμε στην αναγόρευση του 
προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε διδάκτορα 
στο ΑΠΘ, να τα πούμε όλα.

Καθόλου τυχαίο. Αλλά πρόκειται για ένα ήσσονος εμ-
βέλειας θαύμα. Την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε 
δύο πολύ μεγαλύτερα. Και μάλιστα την ίδια μέρα.
Το πρώτο ήταν πως η Καστοριά πρόκειται να αποκτή-
σει λιμάνι. Έστω και ξηράς.

Ότι του επιτράπηκε η έκφραση του πρωθυπουργού, του 
επιτράπηκε. Άλλο αν κανείς δεν κατάλαβε τι εννοούσε.
Μία πιθανή εξήγηση είναι αυτή:

Υπάρχουν όμως και πιο ψαγμένες εξηγήσεις, που 
πιθανότατα βρίσκονται και πιο κοντά στην αλήθεια. Κι 
αυτό γιατί βασίζονται σε απτά δεδομένα.

Συνεπώς,

Σε κάθε περίπτωση, οι Καστοριανοί πρέπει να είναι σε 
επιφυλακή.

Το δεύτερο θαύμα αφορούσε την ανακοίνωση του 
πρωθυπουργού για παραχώρηση έκτασης 400.000 
στρεμμάτων στον Δήμο Κοζάνης για δημιουργία 
στρατοπέδου. Προφανώς τα 400 στρέμματα που είναι 
διαθέσιμα φάνηκαν λίγα για να συνοδεύσουν την 
πρωθυπουργική εξαγγελία.

Γενικά, ο πρωθυπουργός ήταν σε μεγάλα κέφια στην 
Κοζάνη, μπέρδεψε και την παραγωγή με την κατανά-
λωση ενέργειας.

Όσα και να τον πληρώνουν, τα αξίζει. Άλλωστε κιλοβάτ 
ευρώ θα υπάρχουν σε αφθονία μετά και τη νέα λιγνιτι-
κή μονάδα που κατασκευάζουμε.

Είναι όπως τα μνημόνια που τελειώνουν και όλο νέα 
μνημόνια υπογράφουμε, η ανάπτυξη που έρχεται, η 
ΝΔ που αποτελείται κυρίως από φιλελεύθερους.

Το τουίτ του μοριακού βιολόγου-γενετιστή, τέως 
διοικητή του Νοσοκομείου Ελπίς και μέλους του τομέα 
Υγείας της ΝΔ ανέβηκε, κατέβηκε, επανήλθε «κατόπιν 
απαίτησης» και κατέβηκε οριστικά τελικά, προφανώς 
κατόπιν… μεγαλύτερης απαίτησης και κατακραυγής.
Πέρα από δείγμα ανόθευτης φιλελεύθερης σκέψης, το 
τουίτ διακρίθηκε και για τo καταπληκτικό του timing.

Θα μπορούσε να πει κανείς πως ήταν μία…

Πάντως, αν θυμηθούμε και την τοποθέτηση Γιουκουμά-
του ότι η ομοφυλοφιλία είναι «κολλητική αρρώστια»…

Τουλάχιστον υπάρχουν και κάποιες σταθερές στις οποίες 
μπορούμε να βασιστούμε ως χώρα, όπως φάνηκε από 
την επιστολή που έστειλαν στο ΔΝΤ ο πρωθυπουργός 
και ο υπουργός Οικονομικών, υποσχόμενοι τα πάντα 
προκειμένου να παραμείνει στο ελληνικό πρόγραμμα. 

Σε κάθε περίπτωση,
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ρεπορτάζ

Μπορεί οι Blur στα µέσα της δεκαετίας του 
’90 να τραγουδούσαν –µε απόλυτα ειρω-
νική διάθεση– «ακολουθώντας το κοπάδι 
στην Ελλάδα για διακοπές» (στο περίφηµο 
τραγούδι τους «Girls and Boys»), ωστόσο η 

δολοφονία του νεαρού Αµερικανού στον Λαγανά της Ζακύνθου 
έφερε και πάλι µε τον πιο δραµατικό τρόπο στο προσκήνιο τη 
«ζούγκλα» που συχνά επικρατεί σε τουριστικά σηµεία της χώρας 
που έχουν πολύ συγκεκριµένα χαρακτηριστικά: µαζεύουν πολ-
λούς νεαρούς τουρίστες, το αλκοόλ ρέει άφθονο και οι νύχτες 
είναι… επεισοδιακές καθ’ όλη τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν.

Νεκρός «δι’ ασήµαντον αφορµήν»
Ανατριχίλα έχει προκαλέσει στο πανελλήνιο η είδηση της δο-
λοφονίας ενός 22χρονου Αµερικανού τουρίστα στον Λαγανά της 
Ζακύνθου, έξω από νυχτερινό κατάστηµα, από οκτώ άτοµα, κυρι-
ολεκτικά για ασήµαντη αφορµή, καθώς φαίνεται ότι ο νεαρός ξυ-
λοκοπήθηκε µέχρι θανάτου επειδή τράβηξε µέσα στο µπαρ µια 
selfie, κίνηση που ενόχλησε έναν από τους δράστες, ο οποίος και 
λογόφερε µε το θύµα.

Ακόµη οι αρχές δεν έχουν καταφέρει να ξεδιαλύνουν τι ήταν 
αυτό που πυροδότησε το αιµατηρό περιστατικό. Κάποιοι µάρτυ-
ρες κάνουν λόγο για µια selfie µε µια σερβιτόρα του µπαρ, γεγο-
νός που εξόργισε τον έναν από τους κατηγορούµενους, ο οποίος 
και εργαζόταν στο µπαρ. Ωστόσο, σύµφωνα µε άλλες µαρτυρίες, 
µέλος παρέας Σέρβων σηκώθηκε από το τραπέζι του και έσπασε 
ένα µπουκάλι µπίρας στο τραπέζι όπου κάθονταν ο Αµερικανός 
και η παρέα του. Αµέσως µετά πιάστηκαν στα χέρια και ο 22χρο-
νος για να ξεφύγει βγήκε από το µπαρ και άρχισε να τρέχει. Τον 
καταδίωξαν και σε απόσταση περίπου 20 µέτρων τον πρόλαβαν 
και τον ξυλοκόπησαν µέχρι θανάτου.

Ξύλο µέχρι θανάτου
Η συνέχεια ήταν σχεδόν προδιαγεγραµµένη: ο 22χρονος Μπα-
καρί Χέντερσον αντέδρασε και ο δράστης, µαζί µε επτά φίλους 
του, τον κυνήγησαν έξω από το νυχτερινό κατάστηµα και, κυριο-
λεκτικά, τον σκότωσαν στο ξύλο. Οι αρχές έχουν συλλάβει οκτώ 
άτοµα για το περιστατικό και ήδη τα πέντε από αυτά, στην πλει-
οψηφία τους σερβικής καταγωγής, έχουν κριθεί προφυλακιστέα, 
ενώ τους έχει ασκηθεί δίωξη για από κοινού ανθρωποκτονία εκ 
προθέσεως, βαρύτατη κατηγορία που θα τους στοιχίσει πολλά 

  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΛΚΟΟΛ, ΒΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞ:  
ΟΙ «ΑΛΛΕΣ» ∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

χρόνια στη φυλακή.
Σύµφωνα δε µε την ιατροδικαστική έκθεση, το θύµα έφερε 

σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που προήλθαν από χτυ-
πήµατα, τα οποία προκάλεσαν εγκεφαλική αιµορραγία, ενώ ε-
ντύπωση προκαλεί η παρατήρηση ότι το θύµα δεν πρόλαβε καν 
να αντισταθεί, καθώς οι δράστες το πέταξαν κάτω και άρχισαν να 
το χτυπούν, πριν προλάβει να αµυνθεί. Από την άλλη, ντοκου-
µέντα από κάµερες ασφαλείας αποκαλύπτουν ότι κάποιοι από 
τους δράστες συνέχισαν να ξυλοκοπούν τον Χέντερσον ακόµα 
και όταν εκείνος είχε χάσει τις αισθήσεις του.

Ο «τουρισµός του µεθυσιού»
Μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι το περιστατικό της δολοφο-
νίας του 22χρονου Αµερικανού τουρίστα είναι απλώς µια «µαύρη 
σελίδα» και µια «κακιά στιγµή». Ωστόσο, η ωµή πραγµατικότητα 
λέει ότι σε διάφορα «καυτά» τουριστικά σηµεία της χώρας το ότι 
δεν συµβαίνουν συχνότερα τέτοια περιστατικά µοιάζει µε θαύµα. 
Ο ίδιος ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Τόσκας, µιλώ-
ντας στον τηλεοπτικό σταθµό της Βουλής, µετά το περιστατικό 
στον Λαγανά, παραδέχτηκε ότι «υπήρχαν, υπάρχουν ορισµένες 
τουριστικές περιοχές στην Ελλάδα, όπως είναι ο Λαγανάς στη 
Ζάκυνθο, όπως τα Μάλια στην Κρήτη ή το Φαληράκι στη Ρόδο 
–εκεί οι κάτοικοι, οι µαγαζάτορες, αποφάσισαν να καθαρίσουν 
την κατάσταση και να τη βελτιώσουν και πράγµατι αυτό έγινε– 

«∆εν µπορεί µόνο η αστυνοµία να ελέγξει 
µια κατάσταση στην οποία υπάρχει αν 
θέλετε η συµµετοχή, αν θέλετε η συνενοχή 
ανθρώπων της περιοχής που έχουν πάρα 
πολλά καταστήµατα, που πουλούν αλκοόλ 
νοθευµένο».  Νίκος Τόσκας

και όπως είναι ο Κάβος στη νότια Κέρκυρα. Αυτή τη στιγµή στα 
Μάλια έχει λίγο βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά συνεχίζει να είναι 
άσχηµη η κατάσταση στον Λαγανά και στον Κάβο της Κέρκυρας, 
απ’ ό,τι ξέρω».

Τα σηµεία που ανέφερε ο κ. Τόσκας µοιράζονται τα χαρα-
κτηριστικά που προαναφέρθηκαν σχετικά µε τον τουρισµό: νεα-
ροί τουρίστες, άφθονο και φθηνό αλκοόλ, πάρτι µέχρι… τελικής 
πτώσεως και ανεξέλεγκτες καταστάσεις µε καβγάδες, σεξουαλι-
κές παρενοχλήσεις και επεισόδια στους δρόµους από µεθυσµέ-
νους νεαρούς που θεωρούν ότι όλα επιτρέπονται. Αν στα παρα-
πάνω προστεθεί και η πληµµελής αστυνόµευση, συχνά λόγω 
έλλειψης επαρκούς αστυνοµικής δύναµης, αλλά και της υπο-
κατάστασής της από «µπράβους», η εικόνα συµπληρώνεται και 
κάθε άλλο παρά ειδυλλιακή είναι. Ντόπιοι από τις περιοχές 
αυτές έχουν συχνά καταγγείλει εξωφρενικές, αλλά και επικίν-
δυνες καταστάσεις που δηµιουργούν η υπερβολική κατανάλωση 
αλκοόλ και η αίσθηση ατιµωρησίας που επικρατεί.

Από το πάρτι στην τραγωδία
Αποτέλεσµα αυτών των καταστάσεων είναι το πάρτι να καταλή-
γει σε τραγωδία. Το 2016, πάλι στον Λαγανά της Ζακύνθου, ένας 
ντόπιος 32χρονος έπεσε θύµα άγριου ξυλοδαρµού από Βρετανό 
τουρίστα. Ο άτυχος άνδρας νοσηλεύτηκε σε µονάδα εντατικής 
θεραπείας στο νοσοκοµείο «Άγιος Ανδρέας» της Πάτρας µε κρα-
νιοεγκεφαλικές κακώσεις, ωστόσο ο τραυµατισµός τους ήταν 
βαρύς και τελικά µετά από δύο εβδοµάδες νοσηλείας υπέκυψε. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο δράστης αρχικά συνελήφθη και αφέ-
θηκε ελεύθερος µε περιοριστικούς όρους, καθώς το θύµα ήταν 
ακόµη ζωντανό.

Αλλά και σε νησιά µε καλύτερη φήµη, όπως η Μύκονος, δεν 
λείπουν τα αιµατηρά περιστατικά και οι καβγάδες, «φουντωµέ-
νοι» από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, ενώ είναι γνωστά σε 
όλους τα περιστατικά άγριων ξυλοδαρµών τουριστών σε γνωστά 
µαγαζιά της Μυκόνου που κατέληξαν σε τραγωδίες: ο θανάσιµος 
τραυµατισµός από ανελέητο ξυλοδαρµό ενός 20χρονου Αυστρα-
λού τουρίστα, καθώς και το βίαιο επεισόδιο στο οποίο µπράβος 
έστειλε στο νοσοκοµείο άλλον έναν νεαρό, ο οποίος παρέµεινε 
εκεί επί µήνες σε κωµατώδη κατάσταση.

Πρόσφατα, σύµφωνα µε ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθµού 
Star, υπήρξαν νέες καταγγελίες για περιστατικά βίας και ανοµίας 
στον Κάβο της νότιας Κέρκυρας. Το ρεπορτάζ ανέφερε ότι η πε-
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ρεπορτάζ

ριοχή εξακολουθεί να διαφηµίζεται στη Βρετανία ως ο ιδανικός 
τόπος για διακοπές, όπου ο νεαρός τουρίστας µπορεί να κάνει 
ό,τι θέλει, ενώ, σύµφωνα µε καταγγελίες ντόπιων, νεαρός επιτέ-
θηκε στον ιερέα της περιοχής. «Του χτύπαγε για να ανοίξει την 
εκκλησία. Προσπάθησε ο άνθρωπος να του πει ότι δεν είναι το 
ξενοδοχείο του και στο τέλος έφαγε και µια µπουνιά» δήλωσαν 
αυτόπτες µάρτυρες.

Επιχείρηση «Καθάρισµα»
Ωστόσο, σε ορισµένες από τις περιοχές όπου κάθε καλοκαίρι γι-
νόταν «εισβολή» µεθυσµένων και άτακτων τουριστών φαίνεται 
ότι κάτι αλλάζει. Πάλι σύµφωνα µε πληροφορίες τηλεοπτικού 
σταθµού, στα Μάλια της Κρήτης πλέον η αστυνόµευση είναι δι-
αρκής και όσοι τουρίστες παρουσιάζουν παραβατικές τάσεις µα-
ζεύονται αµέσως, προτού χαθεί ο έλεγχος. Παράλληλα, σε συ-
νεργασία µε τουριστικά πρακτορεία, οι κάτοικοι στο Φαληράκι 
της Ρόδου έβαλαν φρένο σε τουρίστες που στο παρελθόν µετέ-
τρεπαν την περιοχή σε «κόλαση». Ο δήµαρχος Ρόδου Φ. Χατζη-
διάκος υπογράµµισε ότι «βάλαµε µέσα στο ίδιο το παιχνίδι τα 
πρακτορεία, έγινε και µια διαφορετική κατανοµή ηλικιακά των 
τουριστών και έτσι µέσα στην καρδιά στο Φαληράκι δεν υπάρ-
χουν µεθυσµένοι και επεισόδια».

Από την πλευρά του, ο κ. Τόσκας είπε ότι «ήδη έχουν δοθεί 
εντολές, ήδη έχουν αυξηθεί οι περίπολοι, όλα αυτά τα πράγ-
µατα, αλλά ξέρετε κάτι; ∆εν µπορεί µόνο η αστυνοµία να ελέγ-
ξει µια κατάσταση στην οποία υπάρχει αν θέλετε η συµµετοχή, 
αν θέλετε η συνενοχή ανθρώπων της περιοχής που έχουν πάρα 
πολλά καταστήµατα, που πουλούν αλκοόλ νοθευµένο. Πιάσαµε 
την προηγούµενη εβδοµάδα ένα φορτηγό που ερχόταν από τη 
Βουλγαρία, ένα βυτίο µε αλκοόλ νοθευµένο που προοριζόταν γι’ 
αυτή την περιοχή, για τον Λαγανά Ζακύνθου. Καταλαβαίνετε τι 
γίνεται… ∆εν µπορεί µόνη της η αστυνοµία, όσες εξειδικευµένες 

Μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι το 
περιστατικό της δολοφονίας του 22χρονου 
Αµερικανού τουρίστα είναι απλώς µια 
«µαύρη σελίδα» και µια «κακιά στιγµή». 
Ωστόσο, η ωµή πραγµατικότητα λέει ότι σε 
διάφορα «καυτά» τουριστικά σηµεία της 
χώρας το ότι δεν συµβαίνουν συχνότερα 
τέτοια περιστατικά µοιάζει µε θαύµα.

ρακτηριστικό παράδειγµα το Αλγκάβρε της Πορτογαλίας, όπου 
πριν από µερικές εβδοµάδες η αστυνοµία υποχρεώθηκε να ρίξει 
προειδοποιητικά πυρά (!) στον αέρα για να επιβάλει την τάξη σε 
εκατοντάδες Βρετανούς τουρίστες οι οποίοι είχαν µεταβεί εκεί 
στο πλαίσιο ενός πάρτι που διαρκούσε µία εβδοµάδα. Οι ειδικές 
δυνάµεις της αστυνοµίας κινητοποιήθηκαν όταν πλέον τα πράγ-
µατα είχαν βγει εκτός ελέγχου, µε τους κατοίκους της πόλης να 
µιλούν για κλοπές, βανδαλισµούς και περιστατικά βίας ακόµα 
και µεταξύ των συµµετεχόντων στο πάρτι. Τελικά, τα πάντα έλη-
ξαν µε την παρέµβαση της αστυνοµίας και µε το τέλος της ξέφρε-
νης διασκέδασης. Μέχρι την επόµενη φορά δηλαδή…
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υπηρεσίες να έχει, να ελέγξει αυτή την κατάσταση, εάν οι ντό-
πιοι δεν αποφασίσουν να καθαρίσουν την κατάσταση. Αυτή η κα-
τάσταση, όπου πουλιούνται ανεξέλεγκτα ποτά νοθευµένα στο 
όνοµα του υπερκέρδους αδιαφορώντας για την υγεία των ανθρώ-
πων, πρέπει να σταµατήσει και είναι ευθύνη όλων».

Υπάρχουν και χειρότερα
Πάντως, σε πολλά σηµεία του κόσµου τα οποία αποτελούν πόλο 
έλξης για τουρίστες που ενδιαφέρονται για… ακραίες διακοπές 
οι αρχές βρίσκονται συχνά στην ανάγκη να χρησιµοποιήσουν 
τα µεγάλα µέσα για να ελέγξουν τους µεθυσµένους όχλους. Χα-
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Στον Grenfell Tower κατοικούσε ο τρίτος 
κόσµος του Λονδίνου, αποκύηµα µιας 
σοσιαλιστικής προσπάθειας µισό αιώνα 
πριν. Οι δυνάµεις οι οποίες επέβαλαν τον 
εκσυγχρονισµό του κτιρίου µε χαµηλής 
ποιότητας µέσα είναι οι φιλελεύθερες πιέσεις 
µιας σκληρής οικονοµικής πραγµατικότητας.

Κάθε περίπατος στο κέντρο του Λονδίνου ανα-
δεικνύει το αρχιτεκτονικό και πολιτισµικό µε-
γαλείο της αγγλικής πρωτεύουσας. Ο πλούτος 
της Βρετανικής Αυτοκρατορίας στο ζενίθ της 
αντιπροσωπεύεται στα βικτοριανά κτίσµατα 

και στη γενναιόδωρη ρυµοτοµία, η οποία καθιστά το Λον-
δίνο µία από τις πιο πράσινες πόλεις της Ευρώπης. Οι 
περισσότεροι τουριστικοί προορισµοί στον κόσµο επι-
διώκουν να δηµιουργήσουν την εικόνα ενός αψεγάδιαστου ι-
στορικού κέντρου µε αριστοκρατικές συνοικίες οι οποίες λει-
τουργούν ως ένα είδος διαφήµισης. O Grenfell Tower, ωστόσο, 
αντιπροσωπεύει µια παράλληλη πραγµατικότητα στη χλιδή 
της Oxford Street και του Chelsea.

Ήδη από τις αρχές του προηγούµενου αιώνα η αύξηση του 
πληθυσµού, οι καταστροφές και οι αυστηροί πολεοδοµικοί 
κανόνες δηµιούργησαν στη Μεγάλη Βρετανία µια πιεστική 
κατάσταση όσον αφορά τη στέγαση των κατοίκων κυρίως στα 
αστικά κέντρα. Η Αγγλία, µε 60 εκατοµµύρια κατοίκους και 
σχεδόν ίδιο µέγεθος µε αυτό της Ελλάδας, είναι ιδιαίτερα πυ-
κνοκατοικηµένη και σε συνδυασµό µε άλλους παράγοντες 
έχει οδηγήσει σε υψηλές τιµές ακινήτων, οι οποίες ανέκαθεν 
πίεζαν την εργατική κυρίως τάξη. Το φαινόµενο είναι παλιό, 
ωστόσο τη δεκαετία του ’70 η κυβέρνηση των Εργατικών υπό 
την ηγεσία του Ουίλσον έδωσε µεγάλη ώθηση στη δηµιουργία 
εργατικών ουσιαστικά κατοικιών µε στόχο να δοθεί η ευκαιρία 
σε πολλές οικογένειες µε οικονοµικές δυσκολίες να βρουν κα-
τοικία µε ένα φθηνό ενοίκιο.

Τα κτίρια αυτά, κατασκευασµένα στο πνεύµα του µπρου-
ταλισµού, είναι εµφανώς επηρεασµένα από παρόµοια συγκρο-
τήµατα στις λαϊκές δηµοκρατίες της Ανατολικής Ευρώπης. Το 
µέγεθος και η δοµή τους αντιπροσώπευαν το όραµα της αγ-
γλικής Αριστεράς για µια πρότυπη κοινωνία, οργανωµένη 
εντός της πόλης πόλη, η οποία συχνά περιλάµβανε και µαγα-
ζιά ή χώρους ψυχαγωγίας για τους ενοίκους. Η συντροφικό-
τητα των πληβείων δηµιουργούσε µικρές ουτοπίες ανθρωπι-
σµού µέσα στη σκληρότητα της ακραία καπιταλιστικής κοινω-
νίας. Ωστόσο, το όραµα για µια καλύτερη ζωή στα τσιµεντένια 
αυτά κάστρα έµελλε να µείνει όνειρο για δύο λόγους. Ο πρώ-
τος είναι η επαναλαµβανόµενη πίστη της αριστερής ιδεολο-
γίας για έναν άνθρωπο ο οποίος θα βρίσκει την τέρψη στον 
πνευµατικό αντί του υλικού κόσµου. Ο δεύτερος, όπως και για 

τόσα άλλα θέµατα στην Αγγλία, η Θάτσερ.
Οι δηµοτικές κατοικίες πολύ γρήγορα µετατράπηκαν σε ε-

στίες εγκληµατικότητας και περιθωριοποίησης. Η φθηνή κα-
τοικία έκανε πολλούς από τους ενοίκους να αρκούνται στα ε-
πιδόµατα και να µην αναζητούν εργασία. Ο φαύλος κύκλος 
οδήγησε τις οικίες αυτές, οι οποίες σχεδιάστηκαν για να φιλο-
ξενήσουν την εργατιά και τους ανήµπορους, να µετατραπούν 
σε πηγή δυσφήµησης όλης της γύρω περιοχής. Με τα χρόνια 
πολλοί µετανάστες απέκτησαν κι αυτοί το δικαίωµα να στεγά-
ζονται εκεί, δηµιουργώντας µια ακόµη πιο πολύπλοκη κατά-
σταση, µε παράνοµο εµπόριο και ναρκωτικά, τα οποία ήρθαν 
να προστεθούν στον χουλιγκανισµό και στον αλκοολισµό των 
ντόπιων. ∆εν είναι τυχαίο ότι πολλοί τροµοκράτες που συλ-
λαµβάνονται προέρχονται από τέτοιες κατοικίες. Η πιο άνετη 
διαβίωση και η αίσθηση της κοινότητας όχι µόνο δεν απελευ-
θέρωσαν τη δηµιουργική αύρα των κατοίκων αλλά έθρεψαν 
µια νέα κοινωνική κατηγορία επαγγελµατιών ανέργων οι ο-
ποίοι συχνά κάνοντας παιδιά σε εφηβική ηλικία είχαν µια εξα-
σφαλισµένη ζωή, καλυµµένη από την κρατική πρόνοια.

∆εν χρειάζεται ιδιαίτερη φαντασία για να διαπιστώσει κα-
νείς τα συναισθήµατα της σιδηράς κυρίας γύρω από το θέµα. Η 
Θάτσερ γνώριζε ότι επρόκειτο για ένα πολύ ευαίσθητο ζήτηµα, 
το οποίο δύσκολα θα µπορούσε κάποιος να αγγίξει. Πέρα από 
εκλογικά οχυρά των Εργατικών, οι κάτοικοι των τσιµεντένιων 
πύργων αντιπροσώπευαν το αντίθετο από αυτό το οποίο η ίδια 
πρέσβευε. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να περιµένει βοήθεια από 
το κράτος αλλά να παλεύει µε κάθε του ανάσα για να δίνει αξία 
στη ζωή του µε τις δικές του δυνάµεις. Η αλλεργία της στην ο-
κνηρία και στην αεργία θα την οδηγήσει να αναλάβει δράση 
µε ένα τρικ. Η αγγλική κοινωνία µαστιζόταν ήδη από το κύµα 
της φιλελευθεροποίησης και διένυε µια κατάσταση κόπωσης. 
Η κυβέρνηση των Συντηρητικών θα προσπαθήσει να εξαλεί-
ψει το φαινόµενο επιδιώκοντας την εµπορευµατοποίηση των 
κατοικιών. Θα επιτρέψει στους ενοικιαστές να αγοράσουν τα 
διαµερίσµατα µε µια έκπτωση από τον δήµο στον οποίον ανή-
καν, ενώ θα δώσει το δικαίωµα σε ηµικρατικούς οργανισµούς 
να αγοράσουν τους οικισµούς, ώστε να τους εκµεταλλευτούν 
εµπορικά.

Το σχέδιο, ωστόσο, εξελίχθηκε διαφορετικά. Η εκτό-
ξευση του City ως παγκόσµιου οικονοµικού κέντρου και η 
µαζική αγορά κατοικιών από ξένους οδήγησαν σε αλµατώδη 

άνοδο των τιµών. Συγκροτήµατα κατοικιών όπως ο Grenfell 
Tower, στα οποία πριν από κάποια χρόνια δεν θα πλησίαζε άν-
θρωπος, µετατράπηκαν σε ευκαιρίες εκµετάλλευσης λόγω της 
ευνοϊκής τους θέσης δίπλα σε αριστοκρατικές συνοικίες, όπως 
το Kensington. Επειδή κάθε δήµος της Αγγλίας ήταν υπεύθυ-
νος για την ανάπτυξη των δικών του κατοικιών, υπήρχε το πα-
ράδοξο ότι και στις πιο ακριβές περιοχές υπήρχαν άνθρωποι 
οι οποίοι κατοικούσαν εκεί µε κοινωνικό ενοίκιο και αµφί-
βολα κριτήρια. Το αποτέλεσµα του µέτρου ήταν ότι ορισµένοι 
παλαιοί ένοικοι πλούτισαν, ενώ οι ηµικρατικοί οργανισµοί δι-
αχείρισης και οι νέοι ιδιοκτήτες χρέωναν µεγάλα µισθώµατα 
στους νέους ενοίκους. Οι οργανισµοί διαχείρισης των κτιρίων, 
οι οποίοι δρουν εκ µέρους των δήµων, αντιλαµβάνονται ότι 
εάν βρεθεί ένας οικονοµικός τρόπος βελτίωσης της παρωχη-
µένης και αντιαισθητικής εξωτερικής τους εµφάνισης θα µπο-
ρέσουν να αυξήσουν εύκολα την περιουσία τους. Άλλωστε οι 
δήµοι βρίσκονται σε µεγάλη οικονοµική πίεση λόγω των µέ-
τρων λιτότητας και είναι απεγνωσµένοι για εύρεση πόρων.

Η συνέχεια είναι γνωστή και εγείρει σοβαρά ερωτήµατα 
για το ποιος πραγµατικά ευθύνεται για τέτοιου είδους κατα-
στροφές. Στον Grenfell Tower κατοικούσε ο τρίτος κόσµος του 
Λονδίνου, αποκύηµα µιας σοσιαλιστικής προσπάθειας µισό 
αιώνα πριν. Οι δυνάµεις οι οποίες επέβαλαν τον εκσυγχρονι-
σµό του κτιρίου µε χαµηλής ποιότητας µέσα είναι οι φιλελεύ-
θερες πιέσεις µιας σκληρής οικονοµικής πραγµατικότητας. Η 
Αγγλία, όπως και πολλές χώρες της Ευρώπης, πασχίζει να βρει 
την ισορροπία ανάµεσα σε ένα κοινωνικό κράτος και έναν λυσ-
σαλέο οικονοµικό ανταγωνισµό ο οποίος έχει εµποτίσει την 
κοινωνία. Η σχιζοφρενική αυτή κατάσταση θα οδηγεί συνε-
χώς σε όλο και περισσότερα τέτοια ατυχήµατα. Πολλοί θάνα-
τοι οφείλονται σε παρόµοιες αιτίες, αλλά είναι λιγότερο θο-
ρυβώδεις. Η ανεργία, η εξοικονόµηση πόρων στην υγεία και 
η αναπόφευκτη φτωχοποίηση των γερόντων ευθύνονται για 
πολλούς από αυτούς, ακόµα κι αν δεν σχετίζονται µε πύρινες 
φλόγες.

Η σκληρή πραγµατικότητα είναι ότι οι περισσότερες ανα-
πτυγµένες χώρες δεν µπορούν να υποστηρίξουν επιδοτούµε-
νες κατοικίες σε πανάκριβες περιοχές των πόλεών τους, συ-
ντάξεις οι οποίες χρηµατοδοτούνται από τον αέρα και υψηλής 
ποιότητας δωρεάν υγεία. Ο πλούτος αργά αλλά σταθερά µε-
ταφέρεται στην Ανατολή και εµπεδώνεται στον παλιό κόσµο 
µια αίσθηση στασιµότητας και οικονοµικής ανακύκλωσης. Οι 
φθηνές λύσεις οι οποίες οδηγούν σε ανόητους θανάτους α-
ποτελούν δείγµα µιας κοινωνίας σε παρακµή και βρίσκονται 
σε αντίθεση µε τα επιβλητικά κτίσµατα του παρελθόντος τα 
οποία στολίζουν τα ιστορικά κέντρα των ευρωπαϊκών πόλεων. 
Το δίδαγµα της Ιστορίας άλλωστε είναι ότι πολιτισµός που δεν 
επενδύει στις υποδοµές του, υλικές και πνευµατικές, δεν έχει 
κανένα ευοίωνο µέλλον.

*Ο Φάνης Βαρτζόπουλος εργάζεται ως χρηµατοοικονοµικός αναλυ-
τής στο Λονδίνο. E-mail: fvartzopoulos@yahoo.gr. Twitter: FanisVar. 
Linkedin: Fanis Vartzopoulos.

ΟΙ ΠΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ
 ΤΟΥ ΦΑΝΗ ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ*
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Στόχος της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων είναι έως το τέλος 
Απριλίου να έχουν γίνει τουλάχιστον 
14.500 έλεγχοι στο πλαίσιο του 
ελεγκτικού προγράμματος «Αιγαίο - 
Αργοσαρωνικός».

Η φοροδιαφυγή ανθεί στις διακοπές και δη 
στα τουριστικά σημεία, με αποτέλεσμα 
οι έλεγχοι σε τέτοιες περιοχές να αποτε-
λούν «βούτυρο στο ψωμί» των ελεγκτών με 
στόχο την αύξηση των εσόδων. Ο φοροε-

λεγκτικός μηχανισμός έχει πάρει φωτιά σε νησιά και άλλα 
τουριστικά σημεία και όχι λόγω καύσωνα. Οι πρώτες ποινές 
επιβλήθηκαν ήδη, με την αρχή να γίνεται με «λουκέτο» 48 
ωρών σε μαγαζί στην Μύκονο, αλλά και σε δύο γνωστά εστι-
ατόρια στην Ύδρα. Αντίστοιχες ποινές έριξαν οι ελεγκτές και 
σε επιχειρήσεις στην Κρήτη και στην Κέρκυρα.

Στόχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων είναι 
έως το τέλος Απριλίου να έχουν γίνει τουλάχιστον 14.500 έ-
λεγχοι στο πλαίσιο του ελεγκτικού προγράμματος «Αιγαίο - 
Αργοσαρωνικός». Σε αυτούς τους ελέγχους οι εφοριακοί θα 
πρέπει να παρατηρούν εάν υπάρχουν αποδείξεις σε όλα τα 
τραπέζια του καταστήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλής με εγκύκλιό του δίνει ανα-
λυτικές οδηγίες στους ελεγκτές για τα πρόστιμα και τις κυ-
ρώσεις που θα πρέπει επιβάλλουν σε όσους εντοπίζονται να 
μην κόβουν αποδείξεις.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, οι ελεγκτές μπορούν να βάλουν 
«λουκέτο» από 48 ώρες έως και για έναν μήνα στις επιχει-
ρήσεις που δεν κόβουν αποδείξεις ή παρεμποδίζουν τον έ-
λεγχο. Στις περιπτώσεις όπου δεν προβλέπεται αναστολή 
λειτουργίας, όπως, για παράδειγμα, σε ιατρεία, κλινικές και 
γηροκομεία, οι ελεγκτές επιβάλλουν χρηματικά πρόστιμα 
από 1.000 έως 5.000 ευρώ.
Ειδικότερα, μπαίνουν λουκέτα:
1) Άμεσα για 48 ώρες, εφόσον διαπιστώνεται η μη έκδοση 
ή η ανακριβής έκδοση πλέον των 10 προβλεπόμενων πα-
ραστατικών πώλησης, από τον ίδιο έλεγχο, ή, ανεξαρτήτως 
του πλήθους, η καθαρή αξία των αγαθών ή υπηρεσιών για τα 
οποία δεν εκδόθηκαν παραστατικά πώλησης ή αυτά εκδόθη-
καν ανακριβώς υπερβαίνει τα 500 ευρώ.
2) Αμελλητί για 96 ώρες, εφόσον εντός του ίδιου ή του επό-
μενου φορολογικού έτους από τις διαπιστώσεις της ως άνω 
περίπτωσης διαπιστώνεται εκ νέου στην ίδια ή σε άλλη ε-
παγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου η μη έκδοση ή η 
ανακριβής έκδοση τουλάχιστον 3 παραστατικών πώλησης, 
από τον ίδιο έλεγχο, ανεξαρτήτως αξίας αυτών.
3) Αμελλητί για 10 ημέρες, κάθε φορά που εντός 2 φορολο-
γικών ετών διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η ανακριβής έκ-
δοση τουλάχιστον 3 παραστατικών πώλησης, από τον ίδιο έ-
λεγχο, ανεξαρτήτως αξίας αυτών.

Παρεμπόδιση ελέγχου
Σε περίπτωση που παρεμποδίζεται η διενέργεια κάθε εί-
δους επιτόπιου φορολογικού ελέγχου με χρησιμοποίηση 
βίας ή απειλών κατά των ελεγκτικών οργάνων της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αναστέλλεται μέχρι έναν μήνα 
η λειτουργία της σχετικής επιχείρησης.

Σε κάθε περίπτωση παραβίασης της αναστολής λειτουρ-
γίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, δηλαδή σπάσιμο 
της σφράγισης που έχει επιβληθεί, επιβάλλεται κάθε φορά 
επιπλέον αναστολή λειτουργίας για 10 ημέρες.

Τυχόν αλλαγή στη νομική μορφή ή στο πρόσωπο του 
φορέα της επιχείρησης ή η διακοπή της επιχείρησης, από 
τον χρόνο διαπίστωσης μέχρι τον χρόνο της εκτέλεσης της 
απόφασης ή της πράξης αναστολής λειτουργίας, δεν εμπο-
δίζει την επιβολή και την εκτέλεσή τους, εφόσον στον ίδιο 
χώρο δραστηριοποιείται επιχείρηση με ίδιο ή παραπλήσιο 
αντικείμενο εργασιών ή σε αυτήν συμμετέχουν άμεσα ή έμ-
μεσα στη διοίκηση, στον έλεγχο ή στο κεφάλαιο ένα ή πε-
ρισσότερα από τα αρχικά μέλη του φορέα ή συνδεόμενα με 
αυτούς πρόσωπα.

Ως συνδεόμενα πρόσωπα θεωρούνται οι σύζυγοι, οι γο-
νείς, τα παιδιά και οι συνδεόμενοι υπάλληλοι με σχέση ε-
ξαρτημένης εργασίας με τον φορέα της επιχείρησης στην 
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οποία διαπιστώθηκαν οι παραβάσεις.
Στις περιπτώσεις όπου δεν προβλέπεται αναστολή λειτουρ-
γίας αλλά μόνο χρηματικό πρόστιμο:
α) Από 1.000 έως 1.500 ευρώ για τους υπόχρεους που ε-
φαρμόζουν απλογραφικό σύστημα και από 2.000 έως 2.500 
ευρώ για τους υπόχρεους που εφαρμόζουν διπλογραφικό 
λογιστικό σύστημα.
β) Από 2.501 έως 3.500 ευρώ για τους υπόχρεους που εφαρ-
μόζουν απλογραφικό σύστημα και από 3.501 έως 5.000 ευρώ 
για τους υπόχρεους που εφαρμόζουν διπλογραφικό λογι-
στικό σύστημα.

Φορολογική κόπωση διαπιστώνει 
ο Γ. Πιτσιλής
Την ίδια ώρα ο επικεφαλής της φορολογικής διοίκησης Γ. 
Πιτσιλής, μετά από τέσσερις μήνες στο τιμόνι της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, σε συνέντευξή του στην 
«Καθημερινή» τόνισε ότι «το καινούργιο φέρνει ανησυ-
χίες», αναφερόμενος στη νέα αρχή που θα ξεκινήσει τη λει-
τουργία της τον Ιανουάριο του 2017. Ο γενικός γραμματέας 
αναφέρει ότι τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ θα αποσταλούν 
τον Αύγουστο στους φορολογούμενους, ενώ απαντά, σχετικά 
με τη φοροδοτική ικανότητα των πολιτών μετά τους πολλα-
πλούς φόρους που επιβλήθηκαν, ότι υπάρχει κόπωση, που 
δυσχεραίνει το έργο της είσπραξης των εσόδων. Από το ίδιο 
βήμα ανακοινώνει ότι τον Ιούνιο θα δημοσιοποιηθούν τα ο-
νόματα των μεγάλων οφειλετών του Δημοσίου στο διαδίκτυο 
και αναφέρεται στα έξι νέα μέτρα για την καταπολέμηση του 
λαθρεμπορίου.

Ειδικότερα για το λαθρεμπόριο αναφέρει: «Έλεγχοι γί-
νονταν και γίνονται, και μάλιστα με εντατικούς ρυθμούς, και 
περισσότεροι απ’ ό,τι στο παρελθόν. Ήδη κατά το πρώτο πε-
ντάμηνο του 2017 έχουν γίνει 17.000 έλεγχοι, από τους ο-
ποίους βεβαιώθηκαν πρόστιμα, συνολικού ύψους 158 εκατ. 
ευρώ. Ωστόσο, για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, χρειά-
ζεται ουσιαστική αύξηση του ελεγκτικού δυναμικού των τε-
λωνείων μας, ιδίως στις ακριτικές περιοχές. Σημειωτέον ότι 
σήμερα η τελωνειακή υπηρεσία έχει το μισό προσωπικό απ’ 
ό,τι πριν από έξι χρόνια. Επίσης, χρειάζεται ουσιαστική ενί-
σχυση με μέσα δίωξης».

Αναφερόμενος στις νέες παρεμβάσεις, τις οριοθετεί, λέ-
γοντας ότι ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για τη στέγαση 
και τη θέση σε λειτουργία του Συντονιστικού Επιχειρησια-
κού Κέντρου κατά του Λαθρεμπορίου, που θα επεξεργάζεται 
τις πληροφορίες και θα οργανώνει και θα συντονίζει κοινές 
επιχειρήσεις. Προχωρά η καθιέρωση τελωνειακού συνδέ-
σμου στη Εuropol. Εκπονείται στρατηγικό σχέδιο ελέγχου 
της διακίνησης των καυσίμων, δηλαδή των συνολικών εισ-
ροών-εκροών εντός της Ελλάδας, με τοποθέτηση GPS σε 
πλοία τροφοδοσίας καυσίμων και βυτιοφόρα, καταγραφή 
και παρακολούθηση όλων των δεξαμενών, ιχνηθέτηση του 
καυσίμου κ.λπ.

Επίσης, πέραν των τεσσάρων αυτοκινούμενων Χ-rays α-
νίχνευσης παράνομων προϊόντων, τα οποία αναμένεται να 
παραληφθούν το φθινόπωρο, ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός 
για τον εξοπλισμό με Χ-rays των κύριων χερσαίων εισόδων 
και λιμανιών διέλευσης εμπορευμάτων, επανδρώνονται και 
ενεργοποιούνται χερσαίες κινητές ομάδες ελέγχου στους 
κεντρικούς οδικούς άξονες, καθώς και δύο θαλάσσιες ομά-
δες ελέγχου, και θεσπίζονται τμήματα δίωξης στα κεντρικά 
τελωνεία.
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Ένα τμήμα της τελικής εφαρμογής 
λογισμικού έχει ήδη αναπτυχθεί 
και εγκατασταθεί σε πελάτες κυρίως 
στο εξωτερικό, με περισσότερους 
από 1.400 ενεργούς χρήστες σε 
περισσότερες από 20 χώρες.

Με εγκατεστημένες λύσεις σε επιχειρήσεις σε 
περισσότερες από 20 χώρες της Ευρώπης 
και στην Αμερική και πάνω από 1.400 ενερ-
γούς χρήστες, η Cube RM, αν και startup, 
φαίνεται ότι έχει καταφέρει με επιτυχία να 

ενώσει και να ενσωματώσει στα προϊόντα της όλη την πείρα και 
την τεχνογνωσία των ιδρυτών της και έχει πιάσει τον σφυγμό 
της αγοράς.

Με ιδρυτές τους Γιώργο Μπορέτο, Κώστα Οικονομόπουλο 
και Φίλιππο Κυτίνο, η εταιρεία, σε μια πορεία που ακόμη δεν 
έχει κλείσει διετία, μπορεί να θεωρείται μία από τις καλύτερες 
startups στην Ελλάδα και σίγουρα τα προϊόντα της είναι ικανά να 
ανταγωνιστούν με αξιώσεις στις αγορές του εξωτερικού, αλλά και 
να παράγουν χρήμα.

Απόδειξη της έως τώρα επιτυχημένης πορείας αλλά και του 
πολλά υποσχόμενου μέλλοντος η βράβευση στον διεθνώς ανα-
γνωρισμένο διαγωνισμό του MIT Enterprise Forum για ελληνι-
κές startups, που διεξήχθη στις 6 Ιουλίου 2017, όπου απέσπασε 
το βραβείο για την 3η θέση.

Η συμμετοχή στον συγκεκριμένο διαγωνισμό έδωσε στην 
Cube RM τη δυνατότητα να παρουσιάσει τις λύσεις και να δοκι-
μάσει τις δυνάμεις της, μέσω της παρουσίασης που έκαναν οι ι-
δρυτές της, σε ένα πολύ απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλ-
λον. Ένα περιβάλλον που προσθέτει σε γνώση όσον αφορά την 
αποτελεσματική διαχείριση της καινοτομίας, την εξεύρεση χρη-
ματοδότησης, αλλά και άλλα σημαντικά θέματα, όπως η απο-
δοχή των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό και δη στις σημα-
ντικές αγορές της Ευρώπης και της Αμερικής.

Τα εβδομαδιαία workshops του MITEF Greece,η αμέριστη 
υποστήριξη από τους μέντορες, η επαφή με το διεθνές επιχειρη-
ματικό και ακαδημαϊκό οικοσύστημα του MIT και οι σημαντικές 
ευκαιρίες που προσφέρει για εξωστρέφεια και συνεργασίες απο-
τελούν μοναδικά όπλα στη φαρέτρα της νέας επιχείρησης που 
καλείται να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις σε έναν τα-
χύτατα εξελισσόμενο χώρο, όπως είναι αυτός της τεχνολογίας.

Το προϊόν και τα πλεονεκτήματα
Η εταιρεία Cube RM αναπτύσσει μια πλατφόρμα λογισμικού 

SaaS για Revenue Management & Optimization, που βασίζε-
ται σε εξελιγμένες μεθόδους predictive analytics και απευθύ-
νεται σε μεγάλες επιχειρήσεις κυρίως του εξωτερικού, με έμ-
φαση στους τομείς των Επιστημών Ζωής (Life Sciences), των 
Καταναλωτικών Προϊόντων (FMCG) και της Υψηλής Τεχνολο-
γίας (Hi-Tech). Η πλατφόρμα βοηθά τις επιχειρήσεις να δη-
μιουργήσουν ένα βελτιστοποιημένο σύστημα στρατηγικής και 
εφαρμογής τιμολογιακών πολιτικών και ενεργειών marketing 
με στόχο να αυξήσουν σημαντικά τα έσοδά τους και να κερδί-
σουν χιλιάδες παραγωγικές ώρες εργασίας κάθε έτος.

Σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς, οι μεγάλες επιχειρήσεις 
χάνουν σημαντικά έσοδα –έως και 3% του τζίρου– και χιλιά-
δες παραγωγικές ώρες εργασίας επειδή δεν χρεώνουν τη σωστή 
τιμή στους πελάτες τους και δεν διαχειρίζονται αποτελεσμα-
τικά τις διαδικασίες των πωλήσεων, όπως η δημιουργία νέων 
προσφορών.

Η Cube RM, σε αντίθεση με άλλες λύσεις της αγοράς, χρη-
σιμοποιώντας εξελιγμένες τεχνολογίες λογισμικού και σύγχρο-
νες τεχνικές προβλέψεων που έχει αναπτύξει, μπορεί να βοη-
θήσει τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις να αυξήσουν τα έσοδά 
τους εντοπίζοντας το ιδανικό μείγμα αποφάσεων, όπως βέλτι-
στες τιμολογιακές πολιτικές και καλύτερη στόχευση marketing 
ενεργειών, μέσα από ένα σύνολο από εναλλακτικά σενάρια για 
το μέλλον, ενώ παράλληλα προσφέρει ένα αποτελεσματικό πε-
ριβάλλον διαχείρισης των κρίσιμων εμπορικών διαδικασιών 
και δεδομένων της επιχείρησης.

Ένα τμήμα της τελικής εφαρμογής λογισμικού έχει ήδη α-
ναπτυχθεί και εγκατασταθεί σε πελάτες κυρίως στο εξωτερικό, 
με περισσότερους από 1.400 ενεργούς χρήστες σε περισσότε-
ρες από 20 χώρες. Ταυτόχρονα, έχει σχεδιαστεί ένα σημαντικό 
μέρος από το υπολειπόμενο, προς ανάπτυξη προϊόν, ενώ πραγ-
ματικοί πελάτες έχουν αξιολογήσει τη σωστή λειτουργία του 
συστήματος (proof of concept).

Το όραμα
Το όραμα των ιδρυτών της Cube RM, όπως τονίζει ο Γιώργος 
Μπορέτος, CMO της εταιρείας, «είναι να δημιουργήσουμε μία 
από τις πλέον καινοτόμες σε παγκόσμιο επίπεδο εταιρείες στον 

χώρο του Revenue Management & Optimization με τεχνολο-
γίες που αποδεδειγμένα βοηθούν τις επιχειρήσεις να προβλέ-
πουν, να βελτιστοποιούν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά 
τις πωλήσεις τους. Στα άμεσα σχέδιά μας βρίσκεται η περαιτέρω 
εξέλιξη της σουίτας λογισμικού που παράγουμε, όπως και η γεω-
γραφική μας επέκταση, τόσο στην Ευρώπη, όπου ήδη δραστηρι-
οποιούμαστε, όσο και στην αγορά των ΗΠΑ».

Να σημειωθεί ότι οι ιδρυτές της Cube RM είναι επαγγελμα-
τίες με 15-20 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία και προώθηση ε-
πιτυχημένων επιχειρηματικών εφαρμογών λογισμικού. Η δημι-
ουργία της εταιρείας είναι αποτέλεσμα της διαρκούς τριβής με 
την αγορά, η οποία τους οδήγησε στο ασφαλές συμπέρασμα ότι 
οι μεγάλες επιχειρήσεις χάνουν σημαντικά έσοδα και με γνώ-
μονα την ανάγκη επίλυσης αυτού του θέματος οδηγήθηκαν στα-
διακά στην απόφαση για τη δημιουργία ενός νέου επιχειρημα-
τικού σχήματος που θα προσφέρει μία ολοκληρωμένη σουίτα ε-
φαρμογών λογισμικού Revenue Management & Optimization 
που χρησιμοποιεί σύγχρονες τεχνικές predictive analytics και 
βοηθά τις επιχειρήσεις.

  ΑΝΤΙΌΠΗ ΣΧΌΙΝΑ

CUBE RM 

Η STARTUP 
ΠΌΥ ΜΕΓΙΣΤΌΠΌΙΕΙ 
ΑΠΌΔΌΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΕΙ ΧΡΗΜΑ Οι δύο εκ των συνιδρυτών της Cube RM, Κώστας Οικονομόπουλος και 

Γιώργος Μπορέτος, παραλαμβάνουν το βραβείο για την 3η θέση στον 
διεθνώς αναγνωρισμένο διαγωνισμό του MIT Enterprise Forum για 
ελληνικές startups, που διεξήχθη στις 6 Ιουλίου 2017.
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SUNDAY BUSINESS   ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν

Από την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή το πρώτο 
«πράσινο» οµόλογο

Τη ∆ευτέρα 24 Ιουλίου θα ξεκινήσει η διαπραγµάτευση του «πράσινου» οµολόγου, ύψους 
έως 60 εκατ. ευρώ, της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήµα-
τος της Οργανωµένης Αγοράς του Χ.Α., σύµφωνα µε το ενηµερωτικό δελτίο της εταιρείας.

Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα, τη ∆ευτέρα 17 Ιουλίου θα ξεκινήσει η δηµόσια προσφορά-
εγγραφή επενδυτών µέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (10 π.µ. ώρα Ελλάδας) και την 
Τετάρτη 19 Ιουλίου θα λήξει στις 16:00 η δηµόσια προσφορά. Την ίδια ηµέρα θα ανακοινωθεί η 
πλήρωση των προϋποθέσεων της έκδοσης του Κοινού Οµολογιακού ∆ανείου (ΚΟ∆), η τελική α-
πόδοση, η τιµή διάθεσης, το επιτόκιο και τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα κατανοµής.

Το ΚΟ∆ της ΤΕΡΝΑ Eνεργειακή είναι επί της ουσίας ένα «πράσινο» οµόλογο – green bond, 
καθώς τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν θα χρησιµοποιηθούν για τη χρηµατοδότηση του ε-
πενδυτικού προγράµµατος της εταιρείας στην «πράσινη» οικονοµία και συγκεκριµένα στους το-
µείς των έργων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ και περιβάλλο-
ντος (έργα διαχείρισης απορριµµάτων).

Μετά τις συνολικές επενδύσεις άνω των 600 εκατ. ευρώ την πενταετία 2012-2016, η ΤΕΡΝΑ 
Ενεργειακή σχεδιάζει νέες επενδύσεις, συνολικής αξίας περί τα 500 εκατ. ευρώ, για την τριετία 
2017-2019. Οι επενδύσεις αυτές αφορούν τον χώρο των ΑΠΕ στην Ελλάδα (αιολικά πάρκα συνο-
λικής εγκατεστηµένης ισχύος 44 MW στις Περιφέρειες ∆υτικής και Κεντρικής Μακεδονίας) και 
στο εξωτερικό (αιολικό πάρκο στις ΗΠΑ, συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος 159,6 MW). Άµεσος 
στόχος της εταιρείας είναι να υπερβεί το 1 GW εγκατεστηµένης ισχύος µέχρι τις αρχές του 2018 
και τα επόµενα χρόνια διπλασιασµό στα 2 GW.

Μέρος του επενδυτικού προγράµµατος που προωθεί η εταιρεία αφορά τα έργα διαχείρισης 
απορριµµάτων, τοµέα στον οποίο αναµένεται τις επόµενες ηµέρες η υπογραφή της Σ∆ΙΤ µε την 
Περιφέρεια Ηπείρου και θα ακολουθήσει η Σ∆ΙΤ µε την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει δροµολογήσει τις διαδικασίες για τη σταδιακή ωρίµανση και της 
νέας γενιάς επενδύσεων, που θα ακολουθήσουν αυτές της τριετίας 2017-2019. Κυρίαρχη θέση σε 
αυτές κατέχουν οι επενδύσεις στον χώρο της αποθήκευσης ενέργειας µέσω αντλησοταµιεύσεων 
σε Αµφιλοχία και Κρήτη (Αµάρι), συνολικού προϋπολογισµού της τάξης των 800 εκατ. ευρώ. Οι 
αντλησοταµιεύσεις αποτελούν τον ιδανικό τρόπο για αποθήκευση ενέργειας για τη χώρα µας, 
καθώς συνδυάζουν παραγωγή πράσινης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές, αποθήκευση ενέρ-
γειας και έργα εξαιρετικά αυξηµένης εγχώριας προστιθέµενης αξίας. Φυσικά θα συνεχιστούν οι 
επενδύσεις και στον τοµέα της αιολικής ενέργειας, όπου προωθούνται σηµαντικά έργα, όπως π.χ. 
στην Κρήτη και στη νότια Εύβοια.

Με συνεχείς επενδύσεις ακόµη και κατά την περίοδο της κρίσης, η εταιρεία διαθέτει σήµερα 
συνολική εγκατεστηµένη ισχύ 738 MW, εκ των οποίων 468 MW στην Ελλάδα, 138 MW στις Η-
νωµένες Πολιτείες, 102 MW στην Πολωνία και 30 MW στη Βουλγαρία.

∆ιακρίσεις για τους Μύλους Λούλη

Οι Μύλοι Λούλη τιµήθηκαν για την ιστορία και προσφορά τους στη διοργάνωση Brands 
with History, ενώ βραβεύτηκαν προϊόντα τους στο πλαίσιο των self service Excellence 
Awards. Ειδικότερα, η εταιρεία τιµήθηκε για την ιστορία της, την προσφορά της στο επι-

χειρείν, αλλά και για τη διαχρονικότητα του ονόµατός της, στη διοργάνωση Brands with History 
του Ekali Club στις 5 Ιουλίου, στο πλαίσιο του οποίου τιµήθηκαν επιτυχηµένες εταιρείες µε τη 
δική τους ιστορία.

Ακολούθησε, στις 6 Ιουλίου, η βράβευση των Top Product Awards 2017 by Zampple στα 
προϊόντα που ξεχώρισαν οι ίδιοι οι καταναλωτές-µέλη της λέσχης Zampple τον τελευταίο 
χρόνο, στο πλαίσιο της Τελετής Απονοµής των self service Excellence Awards 2017. Οι κατανα-
λωτές επέλεξαν ως αγαπηµένα τους πέντε προϊόντα της σειράς Easy Bake των Μύλων Αγίου Γε-
ωργίου.

Όπως δηλώνει χαρακτηριστικά η κ. Εύη Λούλη, διευθύντρια Καταναλωτικών Προϊόντων και 
Marketing, «οι Μύλοι Αγίου Γεωργίου αποδεικνύουν πως η αγάπη και η φροντίδα µπορούν να 
κάνουν ένα brand µια διαχρονική ιστορία επιτυχίας. Συγχρόνως, εξελίσσοντας τα προϊόντα µας 
µε βάση τις ανάγκες των σύγχρονων καταναλωτών µε σειρές όπως η Easy Bake, αποδεικνύουµε 
ότι το διαχρονικό µπορεί να γίνει µοντέρνο, παραµένοντας αγαπητό».

Ελληνική εταιρεία εξαγόρασε η Samsung

Την Innoetics (www.innoetics.com), κορυφαία εταιρεία διεθνώς στις τεχνολογίες φωνής 
και τεχνοβλαστός του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» (www.athenarc.gr), εξαγόρασε η 
Samsung Electronics. Το ακριβές ποσό της εξαγοράς δεν έχει ανακοινωθεί, ωστόσο το 

ύψος του την τοποθετεί στις µεγαλύτερες επενδυτικές κινήσεις των τελευταίων ετών σε ελλη-
νική εταιρεία υψηλής τεχνολογίας και ως τη µεγαλύτερη άµεση εξαγορά τεχνοβλαστού (spin-
off ) ελληνικού ερευνητικού/ακαδηµαϊκού οργανισµού στην Ελλάδα τουλάχιστον για τις τελευ-
ταίες δεκαετίες.

Σύµφωνα µε τη σχετική ανακοίνωση, για δέκα χρόνια η Innoetics αναπτύσσει και διαθέτει 
τεχνολογίες µετατροπής κειµένου σε οµιλία (Text-to-Speech Synthesis). Μαζί µε την αναγνώ-
ριση φωνής, οι τεχνολογίες µετατροπής κειµένου σε οµιλία αποτελούν σήµερα τη σηµαντικό-
τερη παράµετρο στην επικοινωνία µεταξύ ανθρώπων και µηχανών, κάτι που ενισχύεται από την 
αυξανόµενη καθηµερινή χρήση φωνητικών/διαλογικών ψηφιακών βοηθών. Οι τεχνολογίες της 
Innoetics βρίσκονται στην κορυφή του τοµέα παγκοσµίως, αποσπώντας βραβεύσεις για αρκετά 
χρόνια στη σειρά στους εγκυρότερους διεθνείς διαγωνισµούς.

Η Innoetics θα συνεχίσει την ανάπτυξη πρωτοποριακού λογισµικού για την επέκταση της 
χρήσης φωνητικής αλληλεπίδρασης µε καθηµερινές τεχνολογίες, όντας πλέον ανεξάρτητη θυ-
γατρική της Samsung και διατηρώντας τη λειτουργία της στην Αθήνα.
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Κάθε καλοκαίρι γινόμαστε θεατές στο 
ίδιο έργο, τον κίνδυνο να μείνουν οι 
μεταγγιζόμενοι ασθενείς χωρίς αίμα. Και 
αντί το υπουργείο Υγείας να προνοήσει, 
πετά το μπαλάκι στους ασθενείς, 
ζητώντας τους κατάθεση αίματος!

 ΑΛΕΞΊΑ ΣΒΏΛΟΥ-ΝΑΝΟΥ

ΑΊΜΑ ΚΑΊ ΑΝΑΛΏΣΊΜΑ 
ΓΊΑ ΤΟΝ ΔΊΑΒΉΤΉ  
ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΟ

Η πατρίδα μας διαθέτει μια μοναδική χλωρίδα, με περισσότερα από 5.500 
φυτά, εκ των οποίων περισσότερα από 1.300 είναι ενδημικά. Από τα 
θαυματουργά φυτά της Πίνδου με τα πολύτιμα εκχυλίσματα δημιουρ-

γήθηκαν δύο νέα προϊόντα ατομικής φροντίδας και μαζί τους γεννήθηκε μια 
μεγάλη επιχειρηματική ιδέα που αναμένεται να εξασφαλίσει επαγγελματική 
αποκατάσταση στα παιδιά που ζουν στην ευρύτερη περιοχή, όταν μεγαλώσουν. 
Υπεύθυνοι, η Apivita και οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί «Άγονη Γραμμή 
Γόνιμη» και New Wrinkle, που δημιούργησαν τη σειρά περιποίησης σώματος 
Pindos Wild Herbs με στόχο όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις να στηρίξουν το 
πρόγραμμα εκπαιδευτικού αλφαβητισμού για τα παιδιά και τους νέους των 
νομών Ιωαννίνων και Γρεβενών. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στα σχολεία τον 
Ιανουάριο του 2018, προσφέροντας διέξοδο από τον εφιάλτη της ανεργίας.

ΧΡΥΣΑΦΊ ΓΊΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 
ΤΑ ΑΓΡΊΑ ΒΟΤΑΝΑ 
ΤΗΣ ΠΊΝΔΟΥ

Δ
εκαπέντε χρόνια μετά το θρυλικό εξώφυλλο του περιοδικού «Time» 
με τον βαρύγδουπο τίτλο «Το τέλος του καρκίνου» κάτω από τον οποίο 
εικονίζονταν τα χάπια (οι «χρυσές σφαίρες») για τη θεραπεία της χρόνιας 
μυελογενούς λευχαιμίας, η προφητεία (του τίτλου) επαληθεύεται. Οι «χρυ-

σές σφαίρες», το φάρμακο nilotinib της Novartis, που μετέτρεψαν την πιο συχνή 
λευχαιμία των ενηλίκων από θανατηφόρο καρκίνο σε χρόνιο νόσημα, καταφέρνουν 
να κρατήσουν την ασθένεια σε ύφεση μετά τη διακοπή της θεραπείας. Μπορούμε 
δηλαδή να μιλάμε για ίαση του αιματολογικού καρκίνου. Το nilotinib είναι ο πρώτος 

και μοναδικός αναστολέας της τυροσινικής κινάσης που περιλαμβάνει πληροφορίες 
για τη διακοπή της θεραπείας στους ασθενείς σε χρόνια φάση στην εγκεκριμένη 
περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος στην Ε.Ε. Η έγκριση βασίστηκε σε δύο 
κλινικές δοκιμές, διάρκειας 48 εβδομάδων, οι οποίες έδειξαν ότι 50% των ασθενών 
χρόνιας φάσης που πληρούσαν τα αυστηρά προκαθορισμένα κριτήρια ανταπόκρι-
σης κατάφεραν να διατηρήσουν τη νόσο τους σε πλήρη ύφεση μετά τη διακοπή 
του nilotinib. Είτε αυτό χορηγήθηκε ως θεραπεία πρώτης γραμμής είτε έπειτα από 
αρχική αγωγή με imatinib.

ΊΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΟΝΊΑ 
ΜΥΕΛΟΓΕΝΗ 
ΛΕΥΧΑΊΜΊΑ

Οι εξελίξεις στον χώρο της υγείας παραμένουν 
καυτές, σε πλήρη σύμπνοια με τις ακραίες κλιμα-
τολογικές συνθήκες που βιώνουμε και τους δια-
δοχικούς καύσωνες οι οποίοι μας ταλαιπωρούν 
τις τελευταίες εβδομάδες. Σαν να μην έφταναν οι 

υψηλές θερμοκρασίες που σε συνδυασμό με την ατμοσφαιρική 
ρύπανση δοκιμάζουν τις αντοχές των ασθενών και βάζουν σε κίν-
δυνο απορρύθμισης τα άτομα με χρόνια νοσήματα, γίνεται χαμός 
με τα αναλώσιμα του σακχαρώδους διαβήτη. Και αυτό γιατί τα 
«φεσωμένα» από τον ΕΟΠΥΥ φαρμακεία αδυνατούν να εκτελέ-
σουν συνταγές των αναλώσιμων και ιατροτεχνολογικών υλικών, 
με συνέπεια οι διαβητικοί να βρίσκονται σε αδιέξοδο. Ανάλογα 

συναισθήματα, που κυμαίνονται από τον φόβο μέχρι την από-
γνωση, ταλανίζουν τις οικογένειες των ασθενών με σπάνια και 
σοβαρά νοσήματα, καθώς η αδιέξοδη πολιτική υγείας την οποία 
ακολουθεί με εμμονή η Αριστοτέλους υπάρχει κίνδυνος να κα-
ταστήσει τη χώρα μας απαγορευτική για νέα καινοτόμα και «ορ-
φανά» φάρμακα, ενώ απειλεί και την πρόσβαση των ασθενών στα 
ήδη υπάρχοντα. Και τα προβλήματα συνεχίζονται, με τη σταγόνα 
που ξεχειλίζει την υπομονή και αντοχή των ασθενών με μεσο-
γειακή αναιμία (θαλασσαιμία) να αφορά έγγραφο το οποίο κοι-
νοποίησε το Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία 
Σοφία» προ ολίγων ημερών στο Τμήμα Μεσογειακής Αναιμίας, 
με το οποίο ζητά την «κατάθεση αίματος από τους ασθενείς, 

προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια των μεταγγίσεων». 
Σύμφωνα με το εν λόγω έγγραφο, η έλλειψη αίματος οφείλε-
ται στην ελάττωση των εξωτερικών αιμοληψιών, στη μείωση των 
αιμάτων από τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό κατά 200 φιάλες 
τον μήνα, καθώς και στη μειωμένη προσέλευση των αιμοδοτών 
λόγω διακοπών. Την έντονη αντίδρασή τους για την αδράνεια 
του υπουργείου Υγείας και τη μετάθεση της ευθύνης στις πλά-
τες των ασθενών εξέφρασαν η Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασ-
σαιμίας και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών μετά την ενημέρωση 
πως προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε αίμα, οι ασθενείς 
θα πρέπει να διασφαλίσουν έξι αιμοδότες τον μήνα, κάτι που για 
τους περισσότερους είναι αδύνατο.

Το πράσινο φως στην ανάπτυξη νέων 
φαρμάκων για τη θεραπεία του καρκίνου 
του παγκρέατος και του μεταβολικού 

συνδρόμου ανάβει η ίδρυση της 1ης ελληνικής 
ακαδημαϊκής έδρας στην Επιγενετική - Επιγο-
νιδιωματική από το Ταμείο Ερευνών της ΑΧΑ, 
με χρηματοδότηση ύψους 1.200.000 ευρώ του 
Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνο-
λογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας 
(ΙΤΕ) στο Ηράκλειο Κρήτης. Η δράση εξασφαλίζει 
πλήρη επιχορήγηση δωδεκαετούς ακαδημαϊκής 
έρευνας από το ΙΤΕ.

ΑΡΏΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 
ΓΊΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΊΝΟ 
ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ Η AXA

Την πόρτα σε νέους απ’ όλο τον κόσμο που θέλουν να έρθουν στην πατρίδα μας και να 
εργαστούν σε ιδρύματα και κοινωφελείς οργανισμούς ανοίγει η Bayer Hellas, εγκαινι-
άζοντας μια νέα συνεργασία με τον νεανικό οργανισμό Aiesec. Με αυτή τη συνεργασία 

η Bayer προσφέρει τη δυνατότητα σε δέκα νέους να εργαστούν εθελοντικά στις οργανώσεις 
Νόστος, Καρδιά του Παιδιού, Θετική Φωνή, Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας 
Unesco, Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο Καλλιθέας και στον Σύλλογο Μερίμνης Ανηλίκων. 
Όπως εξηγούν οι φοιτητές Ιωάννης Κόνιαρης και Μιχάλης Γιαννούτσος από το Πανεπιστήμιο 
Πειραιά, η δράση συνδυάζει τον εθελοντισμό με τη φιλοξενία, τη στήριξη οργανισμών και τη 
δυνατότητα να αλλάζεις, μέσα από την αλληλεπίδραση, τις ζωές των ανθρώπων. Ο Ρικάρντο 
από την Ιταλία και η Αϊσέ από την Τουρκία είναι δύο από τους δέκα νέους που διάλεξαν ως 
προορισμό την Ελλάδα, προκειμένου να βοηθήσουν στην επίλυση προβλημάτων που όξυνε η 
οικονομική κρίση.

H BAYER ΣΤΗΡΊΖΕΊ ΊΔΡΥΜΑΤΑ  
ΚΑΊ ΚΟΊΝΏΦΕΛΕΊΣ ΟΡΓΑΝΊΣΜΟΥΣ
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συνέντευξη

O επιστημονικός διευθυντής του Πρότυπου Κέντρου Ειδικών 
Θεραπειών «Παιδίων Πλεύση» Φώτης Παπαναστασίου μι-
λάει στη «Free Sunday» για τον ρόλο του ειδικού παιδα-
γωγού και τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

Πείτε μας δυο λόγια για να σας γνωρίσουμε αλλά και για να εξη-
γήσουμε την επαγγελματική σας ιδιότητα, μια και ο ρόλος του ει-
δικού παιδαγωγού τείνει να συγχέεται από τους γονείς.
Είμαι ειδικός παιδαγωγός με μεταπτυχιακές σπουδές στη Σχολική 
Ψυχολογία. Διαχειρίζομαι την ιστοσελίδα eidikospaidagogos.gr και 
συμμετέχω ως ομιλητής σε σεμινάρια που αφορούν την ειδική αγωγή 
και εκπαίδευση. Είμαι επίσης ο επιστημονικός διευθυντής του Πρότυ-
που Κέντρου Ειδικών Θεραπειών «Παιδίων Πλεύση» και ο συγγρα-
φέας του βιβλίου «Μαθησιακές Ευκολίες – Πρόγραμμα Υποστήριξης 
και Παρέμβασης στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες».

Πράγματι, ο ρόλος του ειδικού παιδαγωγού συγχέεται από πολ-
λούς γονείς και πολύ συχνά μας ρωτούν τι είδους παρέμβαση πα-
ρέχουμε στα παιδιά. Ο ρόλος του ειδικού παιδαγωγού ξεκινά από 
τον τομέα διάγνωσης και αξιολόγησης των ειδικών εκπαιδευτικών 
αναγκών ή δυσκολιών μάθησης ενός μαθητή. Είναι ο ειδικός που 
παρεμβαίνει, είτε ομαδικά είτε ατομικά, και αλληλεπιδρά θεραπευ-
τικά και εκπαιδευτικά σε παιδιά προσχολικής, σχολικής ηλικίας, 
αλλά και σε εφήβους. Στην ουσία, μαθαίνει στο παιδί πώς να μαθαί-
νει. Χρησιμοποιεί εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας και διδάσκει 
στο παιδί στρατηγικές μάθησης.

Τι είναι οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες;
Πρόκειται για μία ανομοιογενή ομάδα δυσκολιών, οι οποίες εκδη-
λώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και χρήση ικα-
νοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή ι-
κανότητας μαθηματικής. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι δυσκολίες 
αυτές είναι εγγενείς στο άτομο. Σύμφωνα με το DSM-V (εγχειρίδιο 
διαγνωστικών κριτηρίων της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας), 
οι μαθησιακές δυσκολίες είναι οι εξής: διαταραχή ανάγνωσης (δυ-
σλεξία), διαταραχή στη γραπτή έκφραση, διαταραχή στα μαθηματικά, 
μαθησιακή διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς. Στο σημείο αυτό 
θα πρέπει να τονιστεί ότι οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες δεν έχουν 
απολύτως καμία σχέση με τον δείκτη νοημοσύνης του παιδιού, το 
μορφωτικό και κοινωνικό επίπεδο των γονιών, το φύλο ή την εθνι-
κότητα, και αποτελούν μία διά βίου κατάσταση για το άτομο. Οι ειδι-
κές μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζονται στο 10%-15% του μαθητι-
κού πληθυσμού.

Ποια η αιτία των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών;
Στα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες τα προβλήματα οφείλο-
νται κυρίως σε δυσμενείς ενδογενείς αναπτυξιακούς παράγοντες, σε 

Στα παιδιά με ειδικές 
μαθησιακές δυσκολίες τα 
προβλήματα οφείλονται κυρίως 
σε δυσμενείς ενδογενείς 
αναπτυξιακούς παράγοντες, σε 
παράγοντες «μέσα στο ίδιο το 
παιδί», στην ιδιοσυστασία του.

«Οι γονείς θα πρέπει 
να κατανοήσουν ότι οι 
μαθησιακές δυσκολίες 
δεν σημαίνουν και 
ακαδημαϊκή αποτυχία»

Φώτης Παπαναστασίου,
ειδικός παιδαγωγός

παράγοντες «μέσα στο ίδιο το παιδί», στην ιδιοσυστασία του. Ο βα-
σικότερος αιτιακός παράγοντας είναι τα προβλήματα στη γλωσσική 
επεξεργασία και πιο συγκεκριμένα στη φωνολογική επεξεργασία. 
Στην ικανότητα, δηλαδή, του παιδιού να αναγνωρίζει και να χειρί-
ζεται με συνειδητό τρόπο τα φωνολογικά στοιχεία της γλώσσας.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των παιδιών με ειδικές μαθη-
σιακές δυσκολίες;
Όπως αναφέραμε ήδη, οι μαθησιακές δυσκολίες αναφέρονται 
σε μία ανομοιογενή ομάδα δυσκολιών. Γεγονός που σημαίνει ότι 
κάθε παιδί είναι μοναδικό και δεν παρουσιάζει τις ίδιες δυσκολίες 
με κάποιο άλλο. Υπάρχουν ωστόσο και κάποια γενικά χαρακτηρι-
στικά που παρατηρούνται σε μεγάλο αριθμό παιδιών με ειδικές 
μαθησιακές δυσκολίες και αυτά είναι τα εξής: δυσκολίες οπτικής 
και ακουστικής αντίληψης, σημαντικά ελλείμματα και δυσκολίες 
στη φωνολογική επίγνωση ή ενημερότητα, ελλείμματα στον τομέα 
της μνήμης, έντονα προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης, 
δυσκολία αυτορρύθμισης, σημαντικά μεταγνωστικά ελλείμματα, 
το ότι δεν αναπτύσσουν ισχυρά κίνητρα, σημαντικά προβλήματα 
συμπεριφοράς, σημαντικά περισσότερα αρνητικά συναισθήματα.

Με τις ξένες γλώσσες τι ισχύει; Το επιβαρύνουν; Πότε είναι 
καλά να ξεκινήσει ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες την 
πρώτη του ξένη γλώσσα;
Ένα παιδί με οποιαδήποτε μορφή ειδικών μαθησιακών δυσκο-
λιών είναι σε θέση και μπορεί να πετύχει στην εκμάθηση μιας 
ξένης γλώσσας. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι τα ελλείμ-
ματα μνήμης που παρουσιάζει ένα παιδί με μαθησιακές δυσκο-
λίες επηρεάζουν την εκμάθησή της. Σε μια ξένη γλώσσα το λεξι-
λόγιο στηρίζεται στη μνήμη, έτσι είναι προφανές ότι σε αυτόν τον 
τομέα το παιδί με δυσλεξία δυσκολεύεται αρκετά. Ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού είναι πολύ σημαντικός στην προσπάθεια εκμάθη-
σης μια ξένης γλώσσας. Θα πρέπει να είναι καταρτισμένος και να 
έχει προϋπηρεσία σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Έτσι, θα 
βοηθήσει και το παιδί να αισθανθεί ασφαλές, θα τονωθεί η αυτο-
πεποίθησή του και θα δει με θετικό μάτι την εκμάθηση μιας ξένης 
γλώσσας. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να επιλέξει τον καταλληλό-
τερο τρόπο διδασκαλίας, ώστε να βοηθήσει το δυσλεκτικό παιδί 
να προχωρήσει με θέληση και όχι να εγκαταλείψει την προσπά-
θεια. Έτσι, το άγχος του παιδιού θα μειωθεί και θα αποκτήσει μία 
θετική στάση προς τη γλώσσα. Το πότε θα ξεκινήσει ένα παιδί με 
μαθησιακές δυσκολίες την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας παίζει 
σημαντικό ρόλο, αλλά όχι τον σημαντικότερο. Εξαρτάται από τις 
δυνατότητες και τα μοναδικά χαρακτηριστικά του κάθε παιδιού. 
Το ιδανικό σε αυτές τις περιπτώσεις θα ήταν το παιδί να βρίσκε-
ται στο Δημοτικό.

Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς;
Η αλήθεια είναι ότι η επίσημη διάγνωση μπορεί αρχικά να μοιάζει 
αποθαρρυντική, αλλά δεν θα πρέπει να στέκεται εμπόδιο στην επι-
τυχία του παιδιού. Αρχικά, οι γονείς θα πρέπει να ενημερωθούν για 
τη διάγνωση που έχουν λάβει και να κατανοήσουν ότι οι μαθησια-
κές δυσκολίες δεν σημαίνουν και ακαδημαϊκή αποτυχία. Θα πρέπει 
να ενθαρρύνουν το παιδί τους και να το υποστηρίξουν, για να φτά-
σει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Η έγκαιρη διάγνωση και η έ-
γκαιρη παρέμβαση είναι το κλειδί της επιτυχίας. Η δημιουργία ενός 
θεραπευτικού τριγώνου (γονείς, ειδικοί, παιδί) είναι καθοριστικής ση-
μασίας για μια αποτελεσματική παρέμβαση. Οι γονείς δεν θα πρέπει 
να ξεχνάνε ποτέ ότι το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες χρειάζεται ό,τι 
όλα τα παιδιά: αγάπη, αποδοχή, προστασία, σαφή όρια και την ελευ-
θερία να μεγαλώσει και να μάθει.

Πείτε μας δυο λόγια για το νέο σας βιβλίο και το Πρότυπο Κέντρο 
Ειδικών Θεραπειών «Παιδίων Πλεύση».
Το βιβλίο «Μαθησιακές Ευκολίες – Πρόγραμμα Υποστήριξης και Πα-
ρέμβασης στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες» είναι ένα σημαντικό 
εργαλείο για την ανίχνευση των μαθησιακών δυσκολιών των παι-
διών και για τη δημιουργία ειδικών προγραμμάτων υποστήριξης και 
παρέμβασης. Το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου καλύπτουν οι ασκή-
σεις παρέμβασης και υποστήριξης, οι οποίες έχουν δοκιμαστεί για 
πολλά χρόνια σε παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες με θετικά 
και πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Οι ασκήσεις παρουσιάζονται 
με αύξοντα βαθμό δυσκολίας και πολυπλοκότητας (από τις απλές 
στις πιο σύνθετες) και χωρίζονται σε έξι κατηγορίες (οπτικής αντί-
ληψης, ακουστικής αντίληψης, μνήμης, φωνολογικής ενημερότητας, 
γραπτού και αφηγηματικού λόγου, αναγνωστικής ευχέρειας και κα-
τανόησης). Οι «Μαθησιακές Ευκολίες» είναι ένα πολύτιμο βοήθημα 
για γονείς και εκπαιδευτικούς που θέλουν να στηρίξουν ουσιαστικά 
τη μάθηση των παιδιών και να ενισχύσουν πραγματικά την πρόοδο 
και τις επιτυχίες τους στο σχολείο.

Όσον αφορά το Πρότυπο Κέντρο Ειδικών Θεραπειών «Παιδίων 
Πλεύση», βρίσκεται στη Γρηγορίου Λαμπράκη 407 στο Κερατσίνι (τηλ. 
213 0433829) και είναι ένα σύγχρονο κέντρο πρόληψης, διάγνωσης 
και αποκατάστασης δυσκολιών που αφορούν το παιδί, τον έφηβο 
και την οικογένεια. Απαρτίζεται από μια ομάδα εξειδικευμένων επι-
στημόνων (λογοθεραπευτής, εργοθεραπευτής, ειδικός παιδαγωγός, 
ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός) και εξωτερικούς συνεργάτες 
άλλων ειδικοτήτων (παιδίατρος, παιδοψυχίατρος) με μετεκπαίδευση 
και εμπειρία στον χώρο των ειδικών θεραπειών στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό. Τα προγράμματα που λειτουργούν αναλύονται, σχε-
διάζονται και εφαρμόζονται με γνώμονα την ηλικία, την ατομικότητα 
και τις ανάγκες. Στη διαδικασία αυτή συμμετέχει όλη η διεπιστημο-
νική μας ομάδα χρησιμοποιώντας σύγχρονα μέσα.

 ΣΤH ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ
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Ουσιαστική ενίσχυση σε δύσκολο 
περιβάλλον

H µπασκετική µεταγραφική χρονιά 
περιλαµβάνει µέχρι στιγµής µια ο-
δυνηρή συνειδητοποίηση για την 
Ευρωλίγκα και τις οµάδες της: δεν 

είναι το ίδιο ελκυστικός προορισµός όσο ήταν 
µέχρι πριν από δύο χρόνια.

Μετά το ΝΒΑ, η Κίνα
Παίκτες όπως ο Μάικ Τζέιµς και ο Μπιρτς µπο-
ρούν πλέον να βρουν συµβόλαια στο ΝΒΑ τα 
οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να τους προσφέ-
ρουν οι ευρωπαϊκές οµάδες. Πρόκειται για έναν 
πολύ καλό γκαρντ για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα 
και έναν ρολίστα, µε τον πρώτο να προορίζεται για 
ρολίστας στο ΝΒΑ και τον δεύτερο απλώς για να 
συµπληρώνει το ρόστερ. ∆εν αναφερόµαστε καν 
σε πρωτοκλασάτους για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα 
παίκτες, όπως ο Μπογκντάνοβιτς ή ο Ούντο.

Επιπλέον, πολύ δυνατά έχουν µπει στο παι-
χνίδι και οι οµάδες της Κίνας, οι οποίες προσφέ-
ρουν τη δυνατότητα σε πολλούς κορυφαίους ή 
πολύ καλούς παίκτες να γεµίσουν µε εκατοµµύ-
ρια ευρώ τους λογαριασµούς τους… άκοπα, αφε-
νός λόγω του πολύ χαµηλού σε σχέση µε την Ευ-
ρωλίγκα επιπέδου του κινεζικού πρωταθλήµα-
τος και αφετέρου λόγω της µικρής διάρκειάς του, 
δεδοµένου πως ξεκινάει τον Οκτώβριο και ολο-
κληρώνεται τον Φεβρουάριο. Κάτι που αποτελεί 
έναν επιπλέον αστάθµητο παράγοντα ενόψει της 
νέας σεζόν της Ευρωλίγκας, καθώς δεν αποκλεί-
εται την ώρα που θα κορυφώνεται η µάχη τόσο 
στην Ευρωλίγκα όσο και στα εθνικά πρωταθλή-
µατα αίφνης να υπάρξουν οµάδες που θα ενισχυ-
θούν µε παίκτες του επιπέδου του Μπουρούση, 
του Άαρον Τζάκσον, του Σόνι Ουίµς ή του Λάν-
γκφορντ.

Στην ίδια λογική, ακόµη και οι παίκτες που 
θα µπορούσαν να αγωνιστούν στο ΝΒΑ ή στην 
Κίνα αλλά επέλεξαν να συνεχίσουν στην Ευρω-
λίγκα κόστισαν πολύ παραπάνω στις οµάδες τους 
για να ανανεώσουν τα συµβόλαιά τους ή να υπο-
γράψουν αλλού, µε τις περισσότερες µεταγραφές 
στην Ευρωλίγκα µέχρι στιγµής να αφορούν παί-
κτες που αγωνίζονταν σε µικρότερης εµβέλειας 
οµάδες, είχαν µια καλή σεζόν και την εξαργύρω-
σαν µε µεταγραφή σε µια οµάδα ανώτερου επι-
πέδου. Έτσι, µε παίκτες τροφοδότησαν την ελίτ 
του ευρωπαϊκού µπάσκετ οµάδες όπως η Ζαλ-
γκίρις, η Μπρόζε, ο γεµάτος οικονοµικά προβλή-
µατα Ερυθρός Αστέρας και η Μπασκόνια, µε τον 
Ολυµπιακό και τον Παναθηναϊκό να αποκτούν µε 
αυτόν τον τρόπο τον Τίλι και τον Λεκαβίτσιους α-
ντίστοιχα.

Ανάλογου τύπου µεταγραφές αφορούσαν και 
παίκτες που ξεχώρισαν µε τις οµάδες τους στα ε-
θνικά πρωταθλήµατα και µεταπήδησαν σε µεγα-
λύτερες οµάδες, για παράδειγµα ο Ντένµον στον 
Παναθηναϊκό από την τουρκική Γκαζιάντεπ.

Από µία εκκρεµότητα
Απόρροια των παραπάνω είναι να γίνεται κανο-
νική… δηµοπρασία για τους ελάχιστους πρωτο-
κλασάτους «κοντούς» που δεν δεσµεύονται µε 
συµβόλαιο, µε χαρακτηριστικό το παράδειγµα 
του Σέιν Λάρκιν, µε την Μπαρτσελόνα να φαίνε-
ται πως θα τον κάνει τελικά δικό της προσφέρο-
ντάς του ένα τεράστιο συµβόλαιο ύψους 3 εκατ. 
ευρώ ετησίως, ενώ είχε περιθώριο µέχρι το Σάβ-
βατο να συµφωνήσει (και αυτός) µε οµάδα του 
ΝΒΑ. Τεράστια ποσά προσφέρει η Μπαρτσελόνα 

και για τον Χάνγκα, που δεσµεύεται µε συµβόλαιο 
µε την Μπασκόνια, στην προσπάθειά της να επα-
νέλθει µετά την περσινή καταστροφική σεζόν.

Από κει και πέρα, και οι δύο µεγάλοι του ελ-
ληνικού µπάσκετ έχουν από µία εκκρεµότητα που 
σχετίζεται µε το ΝΒΑ και µπορεί να τους διαφορο-
ποιήσει άρδην τα πλάνα, καθώς αφορούν καθορι-
στικούς τους παίκτες την προηγούµενη σεζόν. Ο 
Παναθηναϊκός περιµένει να δει τι θα γίνει µε τον 
Σίνγκλετον, για τον οποίο έχει απορρίψει µέχρι 
στιγµής δύο προτάσεις από την ΤΣΣΚΑ, µία από 
την Αρµάνι Μιλάνο και µία από τη Χίµκι του 
Μπαρτζώκα, η οποία πλησίαζε το 1 εκατ. ευρώ. Πα-
ράλληλα, του έχει προτείνει αναπροσαρµογή συµ-
βολαίου, ωστόσο δεν µπορεί να είναι σίγουρος ότι 
θα κρατήσει έναν παίκτη που θέλει πάρα πολύ, 
καθώς µέχρι τις 20 του µηνός υπάρχει όρος NBA-
out στο συµβόλαιό του. Ίδιος όρος υπάρχει και για 
τον Ολυµπιακό στο συµβόλαιο του Μιλουτίνοφ, ο 
οποίος στο δεύτερο µισό της περσινής σεζόν έδειξε 
πως εξελίσσεται σε έναν κοµβικό παίκτη για το «ε-
ρυθρόλευκο» ρόστερ.

Γρήγορα και α ποτελεσµατικά
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, είναι ξεκάθαρο πως 
οι δύο κορυφαίες ελληνικές οµάδες έχουν κινηθεί 
µέχρι στιγµής πολύ αποτελεσµατικά και σωστά για 
τη µεταγραφική τους ενίσχυση, αποφεύγοντας τον 
χορό των εκατοµµυρίων. Ένας χορός ελάχιστα α-
νταποδοτικός σε αυτή τη φάση: αφενός θα έκαναν 
ανοίγµατα που δεν θα µπορούσαν σε καµία περί-
πτωση να αποσβέσουν, αφετέρου θα πλήρωναν πα-
νάκριβα χωρίς να βελτιώσουν ανάλογα την οµάδα 
τους. Άλλο να δώσεις 3 εκατ. ευρώ για τον Γιασικε-
βίτσιους και άλλο για τον Λάρκιν.

Ο πρωταθλητής Παναθηναϊκός πήρε τον Λεκα-
βίτσιους για να έχει έναν δεύτερο «καθαρόαιµο» 
οργανωτή πέρα από τον Καλάθη και να αξιοποιή-
σει στο µέγιστο τους αθλητικούς παίκτες του, πήρε 
τον πειθαρχηµένο Ντένµον για να δώσει το σκορά-
ρισµα του Τζέιµς, συµπλήρωσε τον Ρίβερς µε τον 
Θανάση Αντετοκούνµπο και µπορεί να πάρει και 
τον Περπέρογλου, έδωσε ακόµη περισσότερη α-
θλητικότητα στους ψηλούς µε τον Όγκαστ και α-
ντικατέστησε τον Μπουρούση µε τον Βουγιούκα. 
Μπορεί να υστερεί σε λάµψη και ατοµική ποιότητα 
σε σχέση µε πέρυσι, ωστόσο δείχνει να έχει δηµι-
ουργήσει ένα πιο πλήρες και ισορροπηµένο ρό-
στερ, µε πιο συµβατούς µεταξύ τους παίκτες. Αρκεί 
να µην αποχωρήσει και ο Σίνγκλετον.

Ο Ολυµπιακός, από την πλευρά του, κράτησε 
Μάντζαρη και Πρίντεζη, πήρε τον εξαιρετικό αµυ-
ντικό Τίλι για να συµπληρώσει τον Πρίντεζη, πήρε 
και τον Στρέλνιεκς, ο οποίος είναι δεδοµένο ότι θα 
προσφέρει πολύ περισσότερα από τον Γκριν. Με 
τον Μακλίν αντικατέστησε τον Μπιρτς και πρό-
σθεσε και τον Μπόγρη αντί του Γιανγκ, ο οποίος 
είχε ούτως ή άλλως ελάχιστη προσφορά την τελευ-
ταία διετία. Αν δεν του φύγει ο Μιλουτίνοφ, και 
ο Ολυµπιακός έχει ήδη ολοκληρώσει σε µεγάλο 
βαθµό το ρόστερ του.

Και από τη στιγµή που τόσο ο Ολυµπια-
κός όσο και ο Παναθηναϊκός έχουν ολοκληρώ-
σει τις βασικές κινήσεις τους µε αποτελεσµατικό 
και αρκετά οικονοµικό τρόπο –σίγουρα όχι τόσο 
λαµπερό όσο θα περίµενε η µερίδα των οπαδών 
τους που εξακολουθεί να ζει µε τις µνήµες περα-
σµένων εποχών–, έχουν πλέον την ευχέρεια να 
κάνουν και την έξτρα κίνηση, εφόσον παρουσια-
στεί η κατάλληλη ευκαιρία.

Τηλ. επικοινωνίας για ραντεβού: 

6970-254261

ΑΙΤΉΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ  ΠΕΜΠΤΉ 11:00-14:00

ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΉ 
ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ 

ΆΤΟΜΆ ΆΠΟ 18 ΈΩΣ 35 ΈΤΩΝ
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Κάθε εβδοµάδα η Free Sunday, σε συνεργασία µε το εξειδικευµένο πάνω στο Στοίχηµα 
site www.betarades.gr, σας ενηµερώνει διεξοδικά µε µοναδικό στόχο το… ταµείο.

Βρισκόµαστε στα µέσα Ιουλίου, όµως, πλέον, µε αργά 
αλλά… σταθερά βήµατα βαδίζουµε προς τον στοι-
χηµατικό χειµώνα. Ήδη αυτή την εβδοµάδα ξε-
κινούν διάφορα πρωταθλήµατα, όπως, για παρά-

δειγµα, της ∆ανίας και της Ρωσίας, ενώ από δω και πέρα το 
κουπόνι θα εµπλουτίζεται συνεχώς µε περισσότερες επιλο-
γές. Βέβαια προς το παρόν θα µείνουµε «πιστοί» στους Σκαν-
διναβούς, οι οποίοι έχουν αγωνιστικό ρυθµό, χωρίς βέβαια 
αυτό να σηµαίνει ότι δεν προκύπτουν και ορισµένες επιλο-
γές από τις λίγκες που κάνουν πρεµιέρα το Σαββατοκύριακο.

Ξεκινάµε µε το «δυνατό» σηµείο, το οποίο προκύπτει από 
τη Νορβηγία και τον αγώνα Μόλντε - Στροµσγκόντσετ. Πέντε 
πόντους από την κορυφή της βαθµολογίας απέχουν οι γηπε-
δούχοι, οι οποίοι θέλουν ακόµη ένα θετικό αποτέλεσµα προ-
κειµένου να διατηρήσουν την επαφή τους µε την 1η θέση. 
Στα οκτώ τελευταία παιχνίδια τους σε όλες τις διοργανώσεις 
έχουν υποστεί µόλις µία ήττα (6-1-1), ενώ στα δύο πιο πρό-
σφατα πανηγύρισαν ισάριθµες νίκες, σηµειώνοντας από τρία 
τέρµατα σε καθεµία από αυτές. Η Στροµσγκόντσετ την προη-
γούµενη αγωνιστική µπορεί να επικράτησε 4-2 εντός έδρας 
της Κρίστιανσουντ, ωστόσο το «τρίποντο» αυτό είναι το µονα-
δικό που έχει πάρει από τις αρχές Ιουνίου κι έπειτα. Η Μόλ-
ντε έχει το προβάδισµα στη συγκεκριµένη αναµέτρηση και θα 
τη στηρίξουµε επιλέγοντας τον άσο σε απόδοση 1.75.

Με τα γκολ στη Σουηδία
Συνεχίζουµε µε το πρωτάθληµα της Σουηδίας, από το οποίο 
θα µας απασχολήσει ο αγώνας Έρεµπρο - Γκέτεµποργκ, δύο 
οµάδες που βρίσκονται χαµηλά στην κατάταξη, έχοντας από 
18 πόντους. Μετά την επανέναρξη της λίγκας, δύο εβδοµάδες 
πριν, η Έρεµπρο εµφανίστηκε διαφορετική, καθώς τα παιχνί-
δια της ήταν περισσότερο «ανοιχτά» σε σχέση µε το προηγού-
µενο διάστηµα. Συγκεκριµένα, αρχικά υποδέχτηκε τη Νόρ-
κεπινγκ, της οποίας επικράτησε µε 4-2, ενώ στη συνέχεια α-
ντιµετώπισε εκτός έδρας τη Χάµαρµπι, γνωρίζοντας την ήττα 
µε 3-1. Περιµένουµε και τώρα έναν αγώνα µε αρκετά τέρµατα, 
στον οποίο µπορεί να βοηθήσει και η Γκέτεµποργκ, που σκο-

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Νίκη για Μόλντε

ράρει συχνά. Θα πάµε, εποµένως, µε το Over 2.5 γκολ σε α-
πόδοση 1.80.

Παραµένουµε στη Σκανδιναβία, αλλά µεταφερόµαστε στη 
Φινλανδία και στο παιχνίδι Βάασα - Ίντερ Τούρκου. Στη 2η 
θέση της βαθµολογίας µε 27 πόντους, οκτώ λιγότερους από 
την πρωτοπόρο Ελσίνκι, φιγουράρουν οι γηπεδούχοι, ενώ 
οι φιλοξενούµενοι έχουν συγκεντρώσει 23 µέχρι στιγµής. 
Η Βάασα δύσκολα χάνει το τελευταίο διάστηµα και στα επτά 
πιο πρόσφατα µατς της για το πρωτάθληµα µετρά τρεις νίκες 
και τέσσερις ισοπαλίες. Η Ίντερ, από την πλευρά της, βρίσκε-
ται σε αγωνιστική πτώση και από τα µέσα Ιουνίου κι έπειτα 
σε πέντε µατς που έχει δώσει έχει κερδίσει µόνο την ουραγό 

Γιβάσκιλα. Οι γηπεδούχοι έχουν τον πρώτο λόγο, θα τους 
στηρίξουµε επιλέγοντας τον άσο µε την κάλυψη του Draw 
No Bet (Draw No Bet ή Ισοπαλία Όχι Στοίχηµα: Το ποντά-
ρισµα επιστρέφεται σε περίπτωση ισοπαλίας) σε απόδοση 
1.80, προκειµένου να περιορίσουµε το ρίσκο.

Οι τρεις παραπάνω είναι οι βασικές προτάσεις του 
Betarades.gr. Από κει και πέρα, θα ασχοληθούµε µε δύο α-
γώνες από ∆ανία και Ρωσία, τα πρωταθλήµατα των οποίων 
ξεκινούν τώρα. Συγκεκριµένα, από τη δανέζικη Σούπερλι-
γκα θα πάµε µε το Χ2 σε απόδοση 1.90 στον αγώνα Λίν-
γκµπι - Σίλκεµποργκ, ενώ το Χ2 είναι η επιλογή µας και 
από τη ρωσική λίγκα και συγκεκριµένα στον αγώνα Τέρεκ 
Γκρόζνι - Άµκαρ, σε απόδοση 2.00.

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

Goal Tips
*Έρεµπρο - Γκέτεµποργκ (16/07, 16:00): To Over 2.5 γκολ σε συνδυα-
σµό µε το Goal/Goal έχει επιβεβαιωθεί και στα τρία τελευταία παιχνίδια 
της Έρεµπρο, δύο επίσηµα και ένα φιλικού χαρακτήρα. To Betarades.
gr προτείνει το Over 2.5 στη συγκεκριµένη αναµέτρηση, ενδεχόµενο το 
οποίο προσφέρεται σε απόδοση 1.80.

*Ίλβες - Ελσίνκι (16/07, 18:30): Το No Goal (να µη σκοράρει τουλά-
χιστον η µία από τις δύο οµάδες) έχει επιβεβαιωθεί στα 5/6 τελευταία 
µατς της Ίλβες και στα 3/4 της Ελσίνκι στο πρωτάθληµα. Στη µεταξύ 
τους αναµέτρηση το No Goal παίζεται στο 1.65.

*Οντ - Βίκινγκ (16/07, 19:00): Από 4/5 No Goal σε συνδυασµό µε το 
Under 2.5 προέρχεται η Οντ στο πρωτάθληµα της Νορβηγίας. Το ενδε-
χόµενο να συµβεί το ίδιο και στην αναµέτρηση απέναντι στη Βίκινγκ το 
βρίσκουµε σε απόδοση 2.38.

*Χάουγκεσουντ - Αάλεσουντ (16/07, 19:00): Η Χάουγκεσουντ δεν 
έχει δεχτεί γκολ στα 4/5 πιο πρόσφατα παιχνίδια που έχει δώσει για 
το πρωτάθληµα της Νορβηγίας. Παράλληλα, η Αάλεσουντ δεν έχει 
καταφέρει να βρει τον δρόµο προς τα δίχτυα στους δύο τελευταίους 
αγώνες της για την ίδια διοργάνωση. Το No Goal στη συγκεκριµένη 
αναµέτρηση το βρίσκουµε σε απόδοση 2.20

Seri Tips
*Βάασα - Ίντερ Τούρκου (16/07, 18:30): H Βάασα είναι αήττητη στα 
επτά τελευταία παιχνίδια που έχει δώσει στο πλαίσιο του πρωταθλήµα-
τος της Φινλανδίας, µε απολογισµό τέσσερις ισοπαλίες και τρεις νίκες. 
Αντίθετα, η Ίντερ Τούρκου έχει πανηγυρίσει µόλις ένα «τρίποντο» στα 
πέντε πιο πρόσφατα µατς της (1-2-2). Η πρόταση του Betarades.gr για 
τον συγκεκριµένο αγώνα είναι ο 1 DNB σε απόδοση 1.80.

*Λάχτι - Ροβανιέµι (16/07, 18:30): Η Λάχτι είναι αήττητη στα εννέα 
τελευταία παιχνίδια της για το πρωτάθληµα της Φινλανδίας, µε τον 
απολογισµό της να αποτελείται από τέσσερις νίκες και πέντε ισοπαλίες. 
Στα 6/9 αυτά µατς, µάλιστα, κατόρθωσε να διατηρήσει ανέπαφη την 
εστία της. Το ενδεχόµενο να κερδίσει τη Ροβανιέµι, χωρίς να δεχτεί 
γκολ, προσφέρεται σε απόδοση 2.30.

*Μόλντε - Στροµσγκόντσετ (16/07, 19:00): H Μόλντε διατηρείται αήττη-
τη στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια που έχει δώσει στο πρωτάθληµα της 
Νορβηγίας, µετρώντας τρεις νίκες και µία ισοπαλία, ενώ στα δύο από 
αυτά τα µατς δεν έχει δεχτεί γκολ. Η Στροµσγκόντσετ, από την άλλη, στα 
έξι πιο πρόσφατα µατς της σε όλες τις διοργανώσεις έχει πανηγυρίσει 
µόλις µία νίκη (1-2-3). Η πρόταση του Betarades.gr για τον αγώνα είναι 
ο άσος σε απόδοση 1.75.

Head 2 Head
*ΑΪΚ - Νόρκεπινγκ (16/07, 18:30): Μόλις µία ήττα έχει υποστεί η ΑΪΚ 
στα εννέα τελευταία παιχνίδια στα οποία αντιµετώπισε τη Νόρκεπινγκ, 
ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης, έχοντας πέντε νίκες και τρεις 
ισοπαλίες στα υπόλοιπα. Ο άσος στη συγκεκριµένη αναµέτρηση παίζε-
ται σε απόδοση 2.08.

*Λίνγκµπι - Σίλκεµποργκ (16/07, 15:00): Στα πέντε τελευταία παιχνίδια 
µεταξύ των δύο οµάδων, ανεξαρτήτως έδρας, δεν έχει εµφανιστεί νίκη 
του εκάστοτε γηπεδούχου. Οι φιλοξενούµενοι κέρδισαν τέσσερις φορές, 
ενώ µία συνάντηση ολοκληρώθηκε ισόπαλη. Με το Χ2 θα πάµε στη 
συγκεκριµένη αναµέτρηση, το οποίο προσφέρεται σε απόδοση 1.90.

*Σάντεφιορντ - Τρόµσο (16/07, 19:00): Τα τρία από τα τέσσερα τελευ-
ταία παιχνίδια µεταξύ των δύο οµάδων, ανεξαρτήτως έδρας και διορ-
γάνωσης, ολοκληρώθηκαν χωρίς νικητή. Το ενδεχόµενο να λήξει και η 
συγκεκριµένη αναµέτρηση ισόπαλη το βρίσκουµε σε απόδοση 3.40.

*Τέρεκ Γκρόζνι - Άµκαρ (16/07, 21:30): Η Άµκαρ έχει υποστεί µία 
µόλις ήττα στα πέντε πιο πρόσφατα παιχνίδια της µε αντίπαλο την Τέρεκ 
Γκρόζνι, ανεξαρτήτως έδρας. Στα τέσσερα υπόλοιπα έχει πανηγυρίσει 
τρεις νίκες, ενώ ένα µατς ολοκληρώθηκε ισόπαλο. Η πρόταση του 
Betarades.gr για τη συγκεκριµένη αναµέτρηση είναι το Χ2, το οποίο 
προσφέρεται σε απόδοση 2.00.

16/07
15:00  Λίνγκµπι - Σίλκεµποργκ  X2  1.90
16:00  Έρεµπρο - Γκέτεµποργκ  Over 2.5  1.80
18:30  Βάασα - Ίντερ Τούρκου  1 (DNB)  1.80
19:00  Μόλντε - Στροµσγκόντσετ  1  1.75
21:30  Τέρεκ Γκρόζνι - Άµκαρ   X2  2.00
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Η Volvo ανανέωσε τα V40 και 
V40 Cross Country, τόσο εντός 
όσο και εκτός, προκειμένου να 

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

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

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

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

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

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

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

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

POWEREDBY AUTO

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΕ ΠΡΏΤΟ ΠΛΆΝΟ ΤΟ ΝΈΟ SEAT IBIZA

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

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

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

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

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

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

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

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

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόμη.

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

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούμερο των 150.000 

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

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

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

Ford Mustang, το πιο δημοφιλές 
σπορ μοντέλο στον πλανήτη

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

Μπορεί μία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

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

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

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

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

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

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

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.

Το νέο Volvo XC60, το πλέον αναμενόμενο μοντέλο της χρονιάς, βρίσκεται ήδη στη 
χώρα μας, ενώ η Volvo Car Hellas ανακοίνωσε τις προτεινόμενες τιμές λιανικής 
για το νέο της μοντέλο, το οποίο στο λανσάρισμά του διατίθεται αποκλειστικά σε 
τετρακίνητες (AWD) εκδόσεις.

Οι τιμές ξεκινούν από 53.490 ευρώ, τόσο για την πετρελαιο-
κίνητη D4 έκδοση των 190 ίππων όσο και για τη βενζινοκί-
νητη T5 έκδοση των 254 ίππων. Η diesel D5 των 254 ίππων 
ξεκινά από 56.030 ευρώ, ενώ η T6 (βενζίνης) των 320 ίππων 

κοστολογείται στα 55.975 ευρώ.
Η κορυφαία plug-in υβριδική Τ8 των 407 ίππων κοστίζει από 62.780 

ευρώ, ενώ σε ό,τι αφορά τις εκδόσεις εξοπλισμού, η Volvo ακολουθεί 
την ίδια, πολύ επιτυχημένη στρατηγική που παρουσίασε στη σειρά 90. 
Σύμφωνα με αυτήν, λοιπόν, το XC60 διατίθεται στην ήδη πολύ πλούσια 
εξοπλισμένη έκδοση Momentum, που υπερκαλύπτει τις ανάγκες και 
τις επιθυμίες του υποψήφιου αγοραστή. Αν όμως επιθυμεί να έχει το 
αυτοκίνητό του μια πιο σπορ αίσθηση και στιλ, τόσο εξωτερικά όσο και 
εσωτερικά, ιδανική επιλογή αποτελεί η έκδοση R-Design. Αν, πάλι, 

Το νέο Volvo XC60 
ξεκινά από 53.490 ευρώ

προτεραιότητα είναι η απόλαυση μιας ακόμα πληρέστερης αίσθησης 
πολυτέλειας, τότε η ιδανική έκδοση είναι η Inscription. Φυσικά, υπάρχει 
διαθέσιμος και επιπλέον προαιρετικός εξοπλισμός, για να αποκτήσει 
το XC60 μια ακόμα πιο έντονη προσωπική σφραγίδα του κατόχου του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον βασικό εξοπλισμό του αυτοκινήτου 
ανήκουν και οι δύο από τις τρεις νέες τεχνολογίες άνεσης και ασφά-
λειας που παρουσιάζει η Volvo στο νέο XC60 –το πρωτοποριακό σύ-
στημα αποφυγής συγκρούσεων City Safety και το Oncoming Lane 
Mitigation (σύστημα αποφυγής οδήγησης στο αντίθετο ρεύμα), ενώ 
το σύστημα επιτήρησης τυφλών σημείων (BLIS) είναι προαιρετικό–, 
καθιστώντας το ίσως το ασφαλέστερο αυτοκίνητο που κατασκευά-
στηκε ποτέ. Κοινό τους χαρακτηριστικό, η ενεργή υποβοήθηση στο 
σύστημα διεύθυνσης.

Νέες, μοναδικές 
καλοκαιρινές 
προσφορές στα 
μοντέλα της Nissan
Με τις νέες, μοναδικές καλοκαιρινές 
προσφορές στα μοντέλα της Nissan 
οι υποψήφιοι αγοραστές αυτοκινήτου 
δεν έχουν καμία δικαιολογία για να μην 
επισκεφθούν μια έκθεση της μάρκας.

Συγκεκριμένα, η Nissan προσφέρει τα δημοφι-
λήPULSAR και QASHQAI με προνομιακό επι-
τόκιο χρηματοδότησης 5,9%, δυνατότητα μηδε-
νικής προκαταβολής και διάρκεια αποπληρω-

μής από 12 έως 84 μήνες. Επιπροσθέτως και ειδικά για 
το QASHQAI, η Nissan «επιφυλάσσει» εκπλήξεις, με ξε-
χωριστές δελεαστικές επιλογές που σίγουρα θα… προ-
βληματίσουν.

Παράλληλα, μοντέλα όπως τα X-TRAIL και NAVARA 
προσφέρονται σε ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές, ενώ και το 
ολοκαίνουριο MICRA είναι σίγουρο πως θα εκπλήξει ευ-
χάριστα με τις διαθέσιμες εκδόσεις του, αλλά και το πα-
κέτο τιμών που το συνοδεύει.

Οι συγκεκριμένες καλοκαιρινές προσφορές αφο-
ρούν συγκεκριμένο αριθμό αυτοκινήτων και ισχύουν 
μέχρι τις 31 Αυγούστου.

Και επειδή όταν πρόκειται για ένα μοντέλο Nissan 
με τόσα προνόμια δεν χωρούν… δεύτερες σκέψεις, οι 
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τον πλησι-
έστερο επίσημο έμπορο Nissan ή το www.nissan.gr 
για να «διανύσουν» πολλά και συναρπαστικά καλοκαι-
ρινά χιλιόμετρα!

Το νέο SUV Opel Crossland X 
έχει βάση τα 1.200 κυβικά

Ακολουθώντας τα κελεύσµατα των καιρών και τις απαιτή-
σεις της αγοράς, η Opel προχώρησε στη µετάλλαξη του 
µικρού της πολυµορφικού Meriva σε ένα µοδάτο SUV, 
το Crossland X, το οποίο έχει πολλά κοινά στοιχεία µε το 

Peugeot 2008.
Το µήκος του Crossland X, λοιπόν, φτάνει τα 4,21 µέτρα και το 

µεταξόνιό του τα 2.604 χιλιοστά, µε αποτέλεσµα τους ιδιαίτερα κα-
λούς χώρους στο εσωτερικό του. Μεγάλο είναι και το πορτµπαγκάζ, 
µε τη χωρητικότητά του στην πενταθέσια διάταξη να κυµαίνεται από 
410 έως 520 λίτρα χάρη στο συρόµενο κατά 15 εκατοστά πίσω κάθι-
σµα, ενώ αν αυτό διπλωθεί φτάνει µέχρι και τα 1.255 λίτρα.

Το σαλόνι είναι ένα ακόµη δυνατό χαρτί του νέου µικρού SUV 
της Opel, καθώς συνδυάζει την ποιότητα µε ένα πλούσιο πακέτο ε-
ξοπλισµού, άνεσης και ασφάλειας. Οπτικά κυριαρχεί η οθόνη των 
8 ιντσών στο κέντρο του ταµπλό, ενώ υπάρχουν πλήρεις δυνα-
τότητες διασύνδεσης smartphones, τα οποία φορτίζονται και α-
σύρµατα, καθώς και πάµπολλα συστήµατα υποβοήθησης του οδη-
γού. Φυσικά δεν θα µπορούσε να λείπει το Opel OnStar µε Wi-Fi 
Hotspot (και προσφορά 100 GB για τον πρώτο χρόνο από την Opel) 
και άλλες υπηρεσίες.

Στον δρόµο το νέο Crossland X είναι ευχάριστο και άνετο, δί-
νοντας την αίσθηση µεγαλύτερου και ακριβότερου αυτοκινήτου. Η 

γκάµα των κινητήρων του περιλαµβάνει τον τρικύλινδρο ατµοσφαι-
ρικό των 1.200 κυβικών και των 81 ίππων, ενώ ο αντίστοιχος turbo 
αποδίδει 110 ίππους και διακρίνεται για τα αποθέµατα ισχύος του. 
Αντίστοιχα, ο diesel των 1.600 κυβικών και των 99 ίππων ξεχωρί-
ζει µε την ελαστικότητα και την οικονοµία του.

Οι τιµές του νέου Opel Crossland X ξεκινούν από τα 17.300 ευρώ 
για τη βασική αλλά ιδιαίτερα πλούσια εξοπλισµένη έκδοση Χ-Cite 
µε τον 1.200 των 81 ίππων, ενώ η αντίστοιχη diesel ξεκινά από τα 
19.900 ευρώ. Ο 1.2 turbo των 110 ίππων συνδυάζεται µόνο µε την 
πιο πλούσια έκδοση X-Clusive και ξεκινά από τα 20.600 ευρώ και 
από τα 21.800 ευρώ µε αυτόµατο κιβώτιο.

Ο πιο προηγµένος σταθµός φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων 
στην Ευρώπη άνοιξε στη Honda R&D Europe

Ο πιο προηγµένος ευρωπαϊκός σταθµός δηµόσιας φόρτισης για 
plug-in οχήµατα άνοιξε από τη Honda στις R&D εγκαταστάσεις 
της στο Όφενµπαχ της Γερµανίας. Ο σταθµός χρησιµοποιεί 
προηγµένη τεχνολογία 940 V, που επιτρέπει την ταυτόχρονη 

φόρτιση µέχρι τεσσάρων οχηµάτων µε διαφορετικούς τύπους φίσας.
Ο δηµόσιος σταθµός φόρτισης λειτουργεί µε ανανεώσιµες πηγές 

ενέργειας, µεταξύ των οποίων ένα φωτοβολταϊκό σκέπαστρο. Με τάση 
940 V προσφέρει έως και 150 kW σε τέσσερις φίσες.

Ο σταθµός φόρτισης θα λειτουργήσει από τη Honda R&D Europe 

και είναι τεχνολογικά προηγµένος ώστε να χρησιµοποιείται από µελλοντι-
κές γενιές ηλεκτρικών οχηµάτων. Ενώ ο σταθµός µπορεί να χρησιµοποιείται 
από σηµερινά µοντέλα plug-in αυτοκινήτων, vans, ποδηλάτων ή σκούτερ, 
η µέγιστη τάση έχει επιλεχθεί για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις µελλο-
ντικών οχηµάτων που δεν έχουν δηµιουργηθεί ακόµη.

Η επένδυση της Honda R&D Europe στον σταθµό φόρτισης αποτελεί τµήµα 
του ερευνητικού project «Smart Company» στην πόλη Όφενµπαχ, που στόχο 
έχει την ανάπτυξη πιο ευφυών και αποδοτικών τρόπων χρήσης των πηγών ε-
νέργειας. Η δυνατότητα τάσης 940 V θα προσφέρει νέες ευκαιρίες στην εσω-

τερική έρευνα της Honda στον τοµέα της ηλεκτρικής µετακίνησης, σύµ-
φωνα µε τη στρατηγική της «Electric Vision» που ανακοινώθηκε πρόσφατα.

Σε επόµενη φάση του ερευνητικού project η Honda R&D Europe 
σκοπεύει να εγκαταστήσει έναν νέο σταθµό ανεφοδιασµού υδρογόνου 
µε ενσωµατωµένη παραγωγή υδρογόνου στις εγκαταστάσεις του Όφεν-
µπαχ. Όπως και ο σταθµός φόρτισης 940 V plug-in, θα µπορεί να τρο-
φοδοτείται αποκλειστικά µε ισχύ από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. 
Επίσης, θα έχει «έξυπνο» σύστηµα αποθήκευσης ενέργειας για µετα-
φορά προς το τοπικό δηµόσιο δίκτυο.
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23ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΆΛ ΧΟΡΟΎ 
ΚΆΛΆΜΆΤΆΣ
Διερευνώντας τον χορευτή ως εργαζόμενο, η χο-
ρογράφος Σοφία Μαυραγάνη και η ανθρωπολόγος 
και ντοκιμαντερίστα Κωνσταντίνα Μπούσμπουρα 
συνεργάζονται στο 23ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού 
Καλαμάτας για την πραγματοποίηση ενός εργαστη-
ρίου που μελετά την έννοια και τις κοινωνικές δια-
στάσεις της εργασίας. Σκοπός του είναι η βαθύτερη 
κατανόηση της σχέσης ανθρώπου και εργασίας στη 
σημερινή πραγματικότητα. Ποιο είναι το ανθρω-
ποκεντρικό κομμάτι της εργασίας; Το εργαστήριο 
προκαλεί ερωτήματα και επεξεργάζεται προσομοι-
ώσεις εργασιακών καταστάσεων τόσο νοηματικά 
όσο και πρακτικά.

O ΓΙΆΝΝΗΣ ΆΔΆΜΆΚΟΣ «ΆΝΆΔΎΕΤΆΙ» 
ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ
Η γκαλερί Citronne στον Πόρο συνεχίζει το εκθε-
σιακό της πρόγραμμα με την ατομική έκθεση του 
Γιάννη Αδαμάκου. Ο ξεχωριστός κολορίστας επι-
χειρεί να συνθέσει, να γεφυρώσει, αλλά και να ε-
ξαντλήσει τα όρια ανάμεσα στον αισθητό κόσμο 
και στην υποκειμενική-υποσυνείδητη πρόσληψη 
της πραγματικότητας. Ανασύρει και εξηγεί τα ίχνη 
της μνήμης. Είκοσι πέντε ζωγραφικά έργα, λάδια 
σε μεγάλο μέγεθος και μικρές ακουαρέλες, συνθέ-
τουν την έκθεση «Re-emergence» (Ανάδυση) του 
Γιάννη Αδαμάκου, η οποία εγκαινιάζεται στις 15 Ι-
ουλίου και εντάσσεται στη φετινή θεματική της 
γκαλερί Citronne με τίτλο «Τα Όρια».

ΟΙ KOZA MOSTRA ΣΤΟ ΠΆΡΚΟ ΕΡΓΆΤΙΆΣ
Μετά από εκατοντάδες συναυλίες στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό οι Koza Mostra έρχονται στο «Λιπάσματα 
2017 – Φεστιβάλ στη Θάλασσα», τη Δευτέρα 17 Ιουλίου, 
για να μην αφήσουν τίποτα όρθιο. Οι Koza Mostra, που 
κατέκτησαν την 6η θέση στη «Eurovision» το 2013 με το 
«Alcohol is free», ετοιμάζονται για το νέο τους άλμπουμ, 
που θα περιλαμβάνει μια συνεργασία με τους ομοϊδεά-
τες τους Gogol Bordello, ενώ στο τέλος της χρονιάς θα 
κυκλοφορήσουν διασκευασμένα τραγούδια του Μίκη 
Θεοδωράκη, ο οποίος τους επέλεξε γι’ αυτή την ανατρε-
πτική συνεργασία. Ελεύθερη είσοδος.

Εmotions, 
ένας κόσμος 

συναισθημάτων
Εκατόν είκοσι εννέα αριστουργή-

ματα από τα σπουδαιότερα μουσεία 
του κόσμου: 129 ιστορίες για τα συ-

ναισθήματα. Η έκθεση του Ωνάσειου 
Πολιτιστικού Κέντρου Νέας Υόρκης, 

που γοήτευσε κοινό και κριτικούς 
στη Νέα Υόρκη, έρχεται στην Ελ-

λάδα. Μια αφηγηματική έκθεση που 
διηγείται και φωτίζει το αθέατο σύ-
μπαν των συναισθημάτων στην προ-
σωπική, κοινωνική και πολιτική ζωή 
του αρχαίου κόσμου. Το Μουσείο Α-
κρόπολης, σε μια σπάνια και σημα-

ντική σύμπραξη, συναντά το Ίδρυμα 
Ωνάση στην έκθεση «Emotions, ένας 
κόσμος συναισθημάτων». Εκθέματα 
από τα σπουδαιότερα μουσεία του 
κόσμου αφηγούνται τα συναισθή-
ματα στην αρχαία ελληνική τέχνη 

μέσα από τη ματιά του Μουσείου Α-
κρόπολης. Τη γενική εποπτεία της 
νέας παρουσίασης έχει αναλάβει 
προσωπικά ο πρόεδρος του Μου-

σείου Ακρόπολης, καθηγητής Δημή-
τρης Παντερμαλής.
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ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τζέιµς Πόνσολντ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τζέιµς 
Πόνσολντ, Ντέιβ Ίγκερς ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Έµα 
Γουάτσον, Τοµ Χανκς, Τζον Μπογιέγκα ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 110΄ 
∆ΙΑΝΟΜΗ: Spentzos

Στο «Ο Πλανήτης των Πιθήκων: Η Σύγκρουση», τρίτο κεφάλαιο της εξαιρετικά επιτυχηµένης blockbuster 
σειράς ταινιών, o Σίζαρ και οι πίθηκοι µπλέκονται σε µια φονική µάχη µε έναν στρατό ανθρώπων υπό την 
ηγεσία ενός αδίστακτου συνταγµατάρχη. Μετά τις ανυπολόγιστες απώλειες των πιθήκων ο Σίζαρ παλεύει 
µε τα πιο σκοτεινά του ένστικτα και ξεκινά µια προσωπική αναζήτηση, ώστε να εκδικηθεί για το είδος του. 

Όταν το ταξίδι του τους φέρει αντιµέτωπους πρόσωπο µε πρόσωπο, ο Σίζαρ και ο συνταγµατάρχης θα αναµετρηθούν σε 
µια επική µάχη που θα κρίνει τη µοίρα των δύο ειδών, αλλά και το µέλλον του πλανήτη. Ο «Πλανήτης των Πιθήκων» 
συνεχίζει δυναµικά µετά την αναδηµιουργία των ταινιών το 2011. Η σειρά αποτελεί ένα είδος εισαγωγής στις παλαιότε-
ρες ταινίες των δεκαετιών του ’60 και του ’70, αλλά και ένα πιο λεπτοµερές prequel που φωτίζει περισσότερες πτυχές 
της ιστορίας. Η σκηνοθεσία διακρίνεται από ευρηµατικότητα που κρατά το ενδιαφέρον του θεατή αµείωτο, η φωτο-
γραφία είναι αρκετά προσεγµένη, ενώ η εκπληκτική µουσική του Μάικλ Τζιατσίνο δίνει ξεχωριστή ποιότητα σε κάθε 
σκηνή της ταινίας. Ακολουθώντας το παράδειγµα των παλαιών ταινιών, το έργο αποτελεί µια σαφή αναφορά στην ιστορία 
του ανθρώπινου είδους µε κεντρικό άξονα το πώς ένας λαός µπορεί να πολεµήσει και να αφανίσει κάποιον άλλον. Στις 
παλαιές ταινίες οι πίθηκοι αντιπροσώπευαν τους Αφροαµερικανούς και όλα τα δεινά που υπέστησαν από τους λευκούς. 
Στις τωρινές εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η αναφορά, αλλά το θέµα είναι ευρύτερο, οι πίθηκοι αντιπροσωπεύουν όλες 
αυτές τις φυλετικές και κοινωνικές µειονότητες που γίνονται στόχος και αντικείµενο αφανισµού – δεν είναι τυχαίο ότι 
υπάρχει σκηνή µε τον στρατηγό να απευθύνεται στους στρατιώτες που παραπέµπει στον Χίτλερ.

ΤΟ ΜΠΑΡ

Ένα µπαρ, ένα συνηθισµένο µεσηµέρι. Θαµώνες κάθονται µαζί µε περαστικούς και µοιράζονται 
τηγανητά γλυκά και σάντουιτς µε ψητό ζαµπόν και τυρί. Η ζωή κυλάει κανονικά, µέχρι που ένας 
πελάτης βγαίνει από το µπαρ και πυροβολείται στη µέση της έρηµης πλατείας. Όλοι µέσα στο 
µπαρ κοιτάζουν αποσβολωµένοι, ενώ κάποιος που αποφασίζει να βγει έξω να δει τι γίνεται επίσης 

δέχεται µια σφαίρα. Κανείς δεν τολµά να βγει για να βοηθήσει τους δύο άντρες: ίσως υπάρχει ένας τρελός που 
πυροβολεί από κάποια οροφή. Η πλατεία παραµένει επικίνδυνα άδεια και τα τηλέφωνα δεν έχουν σήµα. Μέσα 
στον πανικό, παρατηρούν ότι κάποιος έχει µετακινήσει τα πτώµατα. Και τότε η φαντασία τους οργιάζει, για να 
καταλήξουν σε µια ιδέα: και αν ο κίνδυνος βρίσκεται µέσα στο µπαρ; Και αν οι πυροβολισµοί συµβαίνουν για 
να τον κρατήσουν µέσα και να µην κινδυνέψουν αυτοί που βρίσκονται έξω; Μια µαύρη κωµωδία µε διασκεδα-
στικές καταστάσεις, παράξενους χαρακτήρες και πλοκή µε ανατροπές, που δεν θα αφήσει τους θεατές ανικανο-
ποίητους.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Άλεξ ντε λα Ιγκλέσια ΣΕΝΑΡΙΟ: Άλεξ ντε λα Ιγκλέσια, Χόρχε Γκερικαετσεβαρία ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Μπλάνκα 
Σουάρεθ, Μάριο Κάσας, Κάρµεν Ματσί ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 102΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Weird Wave

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ματ Ριβς ΣΕΝΑΡΙΟ: Μαρκ Μπόµπακ, Ματ Ριβς ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Άντι Σέρκις, Γούντι Χάρελσον, Στιβ Ζαν 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 140΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Odeon

Ο ΚΥΚΛΟΣ

Ο «Κύκλος» είναι ένα σύγχρονο καθη-
λωτικό θρίλερ, που διαδραµατίζεται 
στο όχι και τόσο µακρινό µέλλον, µε 
πρωταγωνιστές την Έµα Γουάτσον, 

τον Τοµ Χανκς και τον Τζον Μπογιέγκα. Όταν 
η Μέι προσλαµβάνεται στη µεγαλύτερη και πιο 
ισχυρή εταιρεία τεχνολογίας και social media 
στον κόσµο, θεωρεί ότι αυτή είναι η ευκαιρία 
της ζωής της. Καθώς ανέρχεται στην ιεραρχία, 
ενθαρρύνεται από τον ιδρυτή της εταιρείας Ίµον 
να συµµετάσχει σε ένα επαναστατικό πείραµα που 
ξεπερνά τα όρια της ιδιωτικότητας, της ηθικής και 
τελικά κάθε προσωπικής ελευθερίας. Η συµµε-
τοχή της στο πείραµα και κάθε απόφαση που 
λαµβάνει επηρεάζει το µέλλον και τις ζωές των 
φίλων της, της οικογένειάς της, αλλά και ολόκλη-
ρης της ανθρωπότητας. Μια ταινία σχετικά µε τον 
φόβο που προκαλεί η τεχνολογία και τις απειλές 
που ενέχει για τους ανθρώπους. Μπορεί η 
θεµατική να θυµίζει τα λογοτεχνικά αριστουργή-
µατα «1984» και «Ένας θαυµαστός νέος κόσµος», 
ωστόσο το αποτέλεσµα και η σκοπιά της ταινίας 
είναι µέτρια.

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΤΩΝ ΠΙΘΗΚΩΝ: Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ

  ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ
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Μετά την 
κατάρρευση των 
δισκογραφικών 
εταιρειών οι 
υπάρχουσες 
άλλαξαν τον τρόπο 
που λειτουργούν. 
Έτσι, καλούμαστε 
να κάνουμε μόνοι 
μας τις παραγωγές 
και, όπως 
καταλαβαίνετε, το 
να αναλαμβάνουμε 
κάτι τέτοιο δεν είναι 
απλή υπόθεση. 
Θα σας πω όμως 
και το εξής: και 
την εποχή που 
οι δισκογραφικές 
πλήρωναν τις 
παραγωγές 
των δίσκων, 
στα ραδιόφωνα 
παίζονταν ένα ή δύο 
τραγούδια.

Η Ελένη Πέτα μας μιλάει για το νέο της τραγούδι, το κατε-
στημένο στα δισκογραφικά δρώμενα, την πορεία 20 χρό-
νων και τα talent shows.

Νέο τραγούδι. Το «Ανοίγω Πανιά» υπογράφει στιχουργικά η Ρε-
βέκκα Ρούσση και συνθετικά ο Κώστας Μηλιωτάκης, ο οποίος 
έχει κάνει και την παραγωγή. Πείτε μας γι’ αυτή τη συνεργασία 
και για το τραγούδι.
Η στιχουργός του τραγουδιού Ρεβέκκα Ρούσση είναι ένας άνθρω-
πος που εκτιμώ πολύ και που γνωρίζω εδώ και πολλά χρόνια. Πριν 
από λίγο καιρό άκουσα ένα τραγούδι της στο ραδιόφωνο που μου 
άρεσε πάρα πολύ και μάλιστα τη μουσική υπέγραφε ο Κώστας Μη-
λιωτάκης. Της τηλεφώνησα, λοιπόν, για να της πω πόσο μου άρεσε 
αυτό που άκουσα και τη ρώτησα αν είχε τραγούδια να ακούσω, μια 
και έψαχνα κι εγώ για κάτι καινούργιο. Κανονίσαμε αμέσως τη συ-
νάντησή μας και άκουσα αρκετά τραγούδια που είχαν κάνει μαζί με 
τον Κώστα. Μου άρεσε πολύ το συγκεκριμένο, γιατί είχε μια εξω-
στρέφεια που προσωπικά στις δισκογραφικές μου δουλειές δεν πο-
λυσυνηθίζω. Ήταν όμως μια ανάγκη μου να πω ένα ρυθμικό και δυ-
ναμικό τραγούδι. Κι έτσι απλά προέκυψε.

Είχε προηγηθεί το «Δώρο». Να υποθέσω ότι ετοιμάζετε και κά-
ποιο άλμπουμ;
Είναι κάτι που θα ήθελα πολύ να προκύψει, αλλά όλοι ξέρουμε 
ποιο είναι το κατεστημένο πια στα δισκογραφικά δρώμενα. Μετά 
την κατάρρευση των δισκογραφικών εταιρειών οι υπάρχουσες άλ-
λαξαν τον τρόπο που λειτουργούν. Έτσι, καλούμαστε να κάνουμε 
μόνοι μας τις παραγωγές και, όπως καταλαβαίνετε, το να αναλαμβά-
νουμε κάτι τέτοιο δεν είναι απλή υπόθεση. Θα σας πω όμως και το 
εξής: και την εποχή που οι δισκογραφικές πλήρωναν τις παραγω-
γές των δίσκων στα ραδιόφωνα παίζονταν ένα ή δύο τραγούδια. Τα 
υπόλοιπα τα ανακάλυπταν μόνο αυτοί που αγόραζαν τους δίσκους, 
οπότε φτάνουμε στο ίδιο σημείο που η σημερινή εποχή επιτάσσει.

Στο «Δώρο» συνεργαστήκατε με το δίδυμο Καραμουρατίδη-Ευ-
αγγελάτου, ένα από τα πιο παραγωγικά και ταλαντούχα τα τελευ-
ταία χρόνια. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα βασικά χαρακτηριστικά 
της περιόδου που διανύουμε για το ελληνικό τραγούδι;
Το καλό τραγούδι είναι πάντα καλό τραγούδι. Ακόμα κι αν δεν προ-
βάλλεται λόγω κατεστημένου του ραδιοφώνου, μπορεί να αναγνω-
ριστεί με άλλους τρόπους, όπως μέσω διαδικτύου. Επίσης, ένα τρα-
γούδι που προτείνει κάτι καινούργιο, είτε συνθετικά, είτε ενορχη-
στρωτικά, είτε ως στίχος, μπορεί να ξεχωρίσει. Κρίνοντας με βάση 
το ρεπερτόριο με το οποίο ασχολούμαι, αυτά είναι τα χαρακτηρι-
στικά των τραγουδιών που τα κάνουν να ξεχωρίζουν. Από την άλλη, 
το γεγονός ότι τα ραδιόφωνα, ένα ισχυρό μέσο για την προώθηση 
των τραγουδιών μας, παίζουν αυστηρά με συγκεκριμένα playlists 
είναι κάτι που κατά τη γνώμη μου ούτε ενθαρρύνει ούτε βοηθά 
στην επικοινωνία καινούργιων και αξιόλογων τραγουδιών.

Έχετε συνεργαστεί, είτε δισκογραφικά είτε πάνω στη σκηνή, με 
μεγάλα μουσικά ονόματα. Οι συνεργασίες είναι θέμα τύχης ή ε-
πιλογής;
Πρόκειται κυρίως για επιλογές, μια και 20 χρόνια τώρα είναι πολύ 
ξεκάθαρος ο δρόμος που έχω επιλέξει. Στη δική μου όμως περί-
πτωση έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και ο παράγοντας τύχη. Θέλω να 
πω πως υπήρχαν πολλά πράγματα που επιθυμούσα να συμβούν 
είτε δισκογραφικά είτε σε επίπεδο συνεργασιών αλλά, όσο και να 
το ήθελα, δεν γινόταν. Αντίθετα, υπέροχες συνεργασίες προέκυψαν 
αναπάντεχα και αυτές θεωρώ πως είναι και τα δώρα μου.

Υπάρχουν τραγούδια σας που έχουν «αδικηθεί»;
Σίγουρα υπάρχουν. Αλλά θα πω πως έχουν αδικηθεί από τις ίδιες 
τις δισκογραφικές εταιρείες, που δεν τα προέβαλαν, και κατ’ επέ-
κταση από το ραδιόφωνο. Όταν όμως τα τραγουδώ στα live μου και 
βλέπω την ανταπόκριση του κόσμου, αισθάνομαι δικαίωση για το 
ένστικτό μου να τα επιλέξω και να τα συμπεριλάβω στις εκάστοτε 
δουλειές μου.

Στα τηλεοπτικά talent shows εναποθέτουν τις ελπίδες τους εκα-

Ελένη Πέτα

«Είναι πολύ 
ξεκάθαρος ο δρόμος 
που έχω επιλέξει»

  ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ

τοντάδες νέοι, ενώ στην κριτική επιτροπή βρίσκονται άνθρωποι 
επιτυχημένοι στον χώρο τους. Πιστεύετε ότι βοηθιέται έτσι ένας 
νέος καλλιτέχνης;
Βοηθιέται όσον αφορά την αναγνωρισιμότητα. Η τηλεόραση είναι 
πολύ δυνατό μέσο. Δεν ξέρω βέβαια μετά κατά πόσο είναι «ελεύθε-
ροι» να κάνουν αυτό που πραγματικά τους εκφράζει καλλιτεχνικά 
και αυτό είναι το μειονέκτημα κατά την προσωπική μου άποψη. Και 
βέβαια τους ανοίγονται πόρτες, το θέμα είναι αν είναι οι σωστές.

Τα καλοκαιρινά σας σχέδια;
Με αφορμή το καινούργιο μου τραγούδι έχω προγραμματίσει εμφα-
νίσεις σε διάφορα μέρη της Ελλάδας (Λέσβος 21-22-23/7, Κύθηρα 28-
29/7). Επίσης, θα συνεργαστώ με το Kaloy’s Quintet της Κορίνθου 
(Λουτράκι 7/8), μια πολύ αξιόλογη ορχήστρα, σε συναυλίες με θέμα 
τη μελοποιημένη ποίηση Ελλήνων αλλά και ξένων ποιητών.
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Παραγγείλετε 
τα κρασιά 
του Αιγαίου 
στο σπίτι σας

Με ένα τηλε-
φώνηµα στο 
210 3466996, 
το κρασί που 
επιθυµείτε 
χωρίς χρέωση 
στο σπίτι σας.

Ελάχιστη 
παραγγελία: €25

Στου Αιγαίου 
το ποτήριτο ποτήρι

  ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ

Αξιολογήσεις κρασιών
ΕΑΝ, Κτήµα Σιγάλα
Ποικιλία: Μαυροτράγανο
Περιοχή: Σαντορίνη
Τύπος: Ροζέ, Ξηρό
Αλκοόλ: 13,5%
Προτεινόµενη θερµοκρασία: 7-10°C

Χρώµα ερυθρωπό. Αρώµατα κόκκι-
νων φρούτων και λουλουδιών στη 
µύτη. Σώµα γεµάτο, πλούσιο και δρο-
σιστική οξύτητα. Μαλακές τανίνες και 
µακρά επίγευση µε στοιχεία µεταλ-
λικότητας.
Ταιριάζει µε σαλάτες, τηγανητά ψάρια 
και φρούτα, αλλά απολαύστε το και 
ως απεριτίφ.

Λαγοπάτι, 
Κτήµα Χατζηγεωργίου
Ποικιλία: Μοσχάτο Αλεξάνδρειας
Περιοχή: Λήµνος
Τύπος: Λευκό, Ξηρό
Αλκοόλ: 13%
Προτεινόµενη θερµοκρασία: 9-12°C

Χρώµα λεµονί. Εκρηκτικό στη µύτη, 
µε αρώµατα ροδάκινου, βερίκο-
κου και τριαντάφυλλου. Εκφραστικό 
στόµα, µε δροσιστική οξύτητα, γευ-
στική ένταση και διάρκεια.
Συνδυάζεται µε ψάρι τηγανητό, σαλά-
τες και λευκά νησιώτικα τυριά.

Καλλίστη Reserve, 
Μπουτάρης
Ποικιλία: Ασύρτικο
Περιοχή: Σαντορίνη
Τύπος: Λευκό, Ξηρό
Αλκοόλ: 13,5%
Προτεινόµενη θερµοκρασία: 
9-12°C

Λαµπερό κίτρινο χρώµα, πο-
λύπλοκα αρώµατα ξύλου, φου-
ντουκιού και βανίλιας που δέ-
νουν αρµονικά µε τα φρουτώδη 
αρώµατα της ποικιλίας, το µήλο 
και το ροδάκινο. Πλούσιο, λι-
παρό, στρογγυλό, µε εξαιρε-
τική δοµή, µεταλλικότητα και έ-
ντονη αρωµατική επίγευση.
Ταιριάζει µε οστρακοειδή και 
ψητά ψάρια, αλλά και µε λιπαρά 
έντονα τυριά.

Γιαλούδα, 
Αµπελώνες Μυκόνου
Ποικιλία: Ασύρτικο, Βηλάνα, Βι-
διανό
Περιοχή: Μύκονος
Τύπος: Λευκό, Ξηρό
Αλκοόλ: 12%
Προτεινόµενη θερµοκρασία: 8-11°C

Χρώµα κίτρινο µε πράσινες απο-
χρώσεις. Αρώµατα που θυµίζουν 
άνθη εσπεριδοειδών και κίτρο. Ε-
λαφρύ, µε λεπτή οξύτητα και κα-
θαρή φρουτώδη επίγευση.
Ταιριάζει µε καλοκαιρινή ελληνική 
κουζίνα, τηγανητό ψαράκι.

Ψηλές Κορφές, ΕΟΣ 
Σάµου
Ποικιλία: Μοσχάτο Σάµου
Περιοχή: Σάµος
Τύπος: Λευκό, Ξηρό
Αλκοόλ: 12%
Προτεινόµενη θερµοκρασία: 
9-11°C

Χρώµα ιδιαίτερα ανοιχτό-
χρωµο, πρασινοκίτρινο και λα-
µπερό. Ανθικά αρώµατα και 
λευκόσαρκα φρούτα σε ένα 
δυνατό και πολύπλοκο µπου-
κέτο. Στο στόµα κοµψό, µε 
δροσιστική οξύτητα και ικανο-
ποιητική διάρκεια.
Συνδυάζεται µε ασιατική κου-
ζίνα, λαδερά, ζυµαρικά, σαλά-
τες και τυριά.

Θραψαθήρι «Αρµί», 
Κτήµα Λυραράκη
Ποικιλία: Θραψαθήρι
Περιοχή: Καστοριά
Τύπος: Λευκό, Ξηρό
Αλκοόλ: 13,5%
Προτεινόµενη θερµοκρασία: 8-
10°C

Χρώµα κίτρινο. Αρώµατα αχλαδιού, 
πράσινου µήλου, πορτοκαλιού, µε 
νότες βανίλιας και διακριτά τα α-
ρώµατα του βαρελιού. ∆ροσερή και 
τραγανή γεύση, άριστη οξύτητα, µε 
πικάντικη και φρουτώδη επίγευση.
Συνδυάζεται µε ψάρια και θαλασ-
σινά στη σχάρα.

Το χρώµα, το άρωµα, η αίσθηση του Αιγαίου. Το 
καλοκαίρι το ίδιο. Έξι κρασιά που στη σύνθεσή 
τους έχουν το Αιγαίο πέλαγος. Αυτά διαλέξαµε 

να σας παρουσιάσουµε, για να συνοδεύσετε τις καλο-
καιρινές σας µέρες.

info
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Το καλοκαιρινό µοτίβο των ελληνικών νησιών, παραλία - ταβέρνα - νυχτερινή 
ζωή, επαναλαµβάνεται, φυσικά, στη Σκιάθο. Εδώ προσθέστε και το οργιαστικό 
πράσινο που δεν σηµειώνει απουσία ούτε όταν πατάµε θάλασσα. Το νησί είναι 
καταπράσινο, προσφέροντας δροσιά, ευχαρίστηση στο µάτι και εναλλακτικές 

περιπέτειες µε 25 πεζοπορικές διαδροµές, συνολικού µήκους 197 χλµ.
Η οµορφιά της Σκιάθου µοιάζει µε διήγηµα του Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη, που 

καταγόταν από δω. Γεµάτη ζωντάνια και παρά το µεγάλο της µέγεθος, διαθέτει µόνο έναν 
οικισµό, την πόλη της Σκιάθου. Στον µεγάλο κεντρικό πεζόδροµο της οδού Παπαδια-
µάντη χτυπά η καρδιά της πόλης µε δεκάδες τουριστικά καταστήµατα, µικρές ταβέρνες, 
καφετέριες, αλλά και το σπίτι του µεγάλου Έλληνα λογοτέχνη, που έχει µετατραπεί σε 
µουσείο.

Όµορφα αναπαλαιωµένα πέτρινα σπίτια µε µικρές αυλές, το εµπορικό λιµάνι από 
τη µια και από την άλλη το παλιό λιµάνι, όπου δένουν τα καΐκια, οι ψαρόβαρκες και τα 
µικρά ταξιδιωτικά σκάφη, συνθέτουν την πρώτη εικόνα του νησιού. Ανάµεσα στα δυο 
λιµάνια, το Μπούρτζι, µια µικρή πυκνόφυτη χερσόνησος µπροστά στο λιµάνι, που το 
κόβει στα δύο. Είναι το ωραιότερο σηµείο του νησιού για βόλτα. Από δω αναχωρούν συ-
νεχώς για τον γύρο του νησιού µικρά σκάφη που σταµατούν για βουτιές στις παραλίες, 
ειδικά του Βορρά, αλλά κι εκείνα που κάνουν τις ηµερήσιες εκδροµές για Σκόπελο και 
Αλόννησο. Τα κλαµπ του νησιού βρίσκονται στην άκρη του νέου λιµανιού.

Ωστόσο είναι οι παραλίες της που κλέβουν την παράσταση, κάποιες από τις οµορ-
φότερες της χώρας. Είναι περισσότερες από εξήντα, στην πλειονότητά τους οργανωµέ-
νες και µε πυκνά δροµολόγια λεωφορείων που διευκολύνουν την πρόσβαση σε αυτές. 
Κατ’ αρχάς οι Κουκουναριές, η πριγκίπισσα του Instagram. Στην πραγµατικότητα, πρό-
κειται για µια ολόκληρη περιοχή, στο νότιο τµήµα της Σκιάθου. Ένα µεικτό δάσος έκτα-
σης 14,5 στρεµµάτων που περιλαµβάνει τη λίµνη Στροφυλιά, έναν σπάνιο υδροβιότοπο 
ο οποίος αποτελεί προστατευόµενη περιοχή, και την υπέροχη αµµουδιά των Κουκουνα-
ριών (γνωστή και ως Χρυσή Άµµος). Στο βορειοανατολικό άκρο του νησιού βρίσκεται η 
παραλία Λαλάρια, µία από τις οµορφότερες της Ελλάδας και αυτή που έκανε τη Σκιάθο 
διάσηµη. Η πελώρια πέτρα µε την περίφηµη τρύπα στη µέση, τα εντυπωσιακά βράχια 
που ξεκινούν από την κορυφή της πλαγιάς και καταλήγουν στο πίσω µέρος της ακτής, το 
στρόγγυλο βότσαλό της, είναι µερικά από τα ανεξήγητα της φύσης που αφθονούν στην 
περιοχή. Η παραλία της Αγίας Ελένης προτιµάται συνήθως από οικογένειες χάρη στην 
ησυχία που προσφέρει. Βρίσκεται στα δυτικά της Σκιάθου, περίπου ένα χιλιόµετρο δυ-
τικότερα από τις Κουκουναριές. Ο όρµος της Αγίας Ελένης, ο οποίος πήρε το όνοµά του 
από το οµώνυµο µικρό εκκλησάκι που βρίσκεται εκεί, προσεγγίζεται από έναν χωµατό-
δροµο. Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να περπατήσετε από τη στάση του λεωφο-
ρείου για περίπου 10 λεπτά. Η παραλία Αχλαδιές, από την άλλη, βρίσκεται κοντά στον 
κεντρικό δρόµο και θεωρείται ιδανική για windsurfing λόγω των θαλάσσιων ρευµάτων.

ΤΙ ΝΑ ∆ΕΙΤΕ

Σπίτι Αλ. Παπαδιαµάντη
Το δίπατο νησιώτικο σπίτι όπου µεγάλωσε και πέθανε ο Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης 
έχει σήµερα µετατραπεί σε µουσείο. Βρίσκεται στον πεζόδροµο της οδού Παπαδιαµά-
ντη, στην πόλη. Οι επισκέπτες µπορούν να δουν προσωπικά αντικείµενα του µεγάλου 
Έλληνα πεζογράφου, καθώς και κάποια χειρόγραφά του.

Κάστρο
Τα αποµεινάρια του πρώτου οικισµού του νησιού βρίσκονται στο βορειότερο σηµείο της 
Σκιάθου. Σήµερα σώζονται κάποιες εκκλησίες, ένα τµήµα του τείχους µε την πύλη και 
ερείπια από κτίσµατα, ενώ γίνονται προσπάθειες αναστήλωσης κάποιων σπιτιών αλλά 
και εκκλησιών.

Εκκλησία των Τριών Ιεραρχών
Μητρόπολη του νησιού για περισσότερα από 150 χρόνια, µε ιερείς όπως ο Αδαµάντιος, 
πατέρας του Παπαδιαµάντη, και άλλους, που καθοδηγούνταν πάντοτε από τον Γεώργιο 
Ρήγα, φιλόλογο και συγγραφέα του νησιού. Είναι τρίκλιτη βασιλική, χτισµένη το 1846, 
βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και φιλοξενεί ιερά κειµήλια και την εικόνα της Παναγιάς 
της Κουνίστρας, προστάτιδας του νησιού, που βρέθηκε το 1650.

ΠΟΥ ΝΑ ΦΑΤΕ
Έργον: Το πετυχηµένο στοίχηµα της Έργον πάνω στην ανάδειξη ελληνικών deli προ-
ϊόντων από µικρούς παραγωγούς συνεχίζεται και στην πολύβουη οδό Παπαδιαµάντη. 
Από τη µια ένα µεταµοντέρνο παντοπωλείο και από την άλλη ένα µεζεδοπωλείο για 
όλες τις ώρες της ηµέρας, που σερβίρει πιάτα µε την υπογραφή του µόνιµου συνεργάτη 
της Έργον ∆ηµήτρη Σκαρµούτσου, ο οποίος αξιοποιεί δηµιουργικά όλα τα προϊόντα 
της. ∆ύσκολο να βρεις αρνητική κριτική στο TripAdvisor. Πρωτότυπες γεύσεις, λογικές 
τιµές, ευρωπαϊκό service. Τηλ.: 24270 21441, https://www.ergonfoods.com/restaurants/
skiathos/

Carnayo Bar Restaurant: Το µοντέρνο Carnayo είναι εδώ για να σας ταξιδέψει στον µα-

γευτικό κόσµο της υψηλής γαστρονοµίας µέσα από παραδοσιακούς δρόµους της πλού-
σιας ελληνικής και µεσογειακής κουζίνας. Φέτος το εστιατόριο έφτιαξε τον δικό του λα-
χανόκηπο µε κηπευτικά και λαχανικά, εξασφαλίζοντας βιολογικές πρώτες ύλες στην κου-
ζίνα του. http://www.carnayo.gr/

WATERSPORTS
Agia Εleni Watersports: Το κέντρο θαλάσσιων σπορ «Αγία Ελένη» στην οµώνυµη πα-
ραλία, που φηµίζεται για το µοναδικό της ηλιοβασίλεµα, προσφέρει µεγάλη ποικιλία 
σε θαλάσσια σπορ, όπως wakeboard, flyboard, θαλάσσιο σκι, jet ski, εξαθέσια µπανάνα, 
tubes, extreme solos κ.ά. http://www.agiaeleniwatersports.gr/gr-activities.htm

Megali Ammos Watersports: Στην οµώνυµη παραλία η σχολή θαλάσσιων σπορ που 
λειτουργεί για περισσότερα από 20 χρόνια. Ο Θανάσης και Πέρσα είναι οι ιδιοκτήτες 
και σπεσιαλίστες εκπαιδευτές θαλάσσιου σκι. Προσφέρονται επίσης θαλάσσιο αλεξί-
πτωτο, δαχτυλίδια, wakeboarding, stand-up paddleboarding κ.ά. www.facebook.com/
megaliammoswatersports/

Salto Κέντρο Θαλάσσιων Σπορ: Εδώ δούλευε ο Ντάνος. Το κέντρο προσφέρει όλα 
τα είδη θαλάσσιων σπορ και δραστηριοτήτων, µε έµπειρους εκπαιδευτές που δι-
δάσκουν θαλάσσιο σκι και wakeboard. Στις Κουκουναριές. www.facebook.com/
koukounariesskiathos/

Σκιάθος: Το νησί 
του Παπαδιαµάντη 
και του… Ντάνου
Η βασίλισσα των Β. Σποράδων αναµένεται φέτος 
να «βουλιάξει» – ο Γιώργος Αγγελόπουλος του 
«Survivor» φρόντισε γι’ αυτό. Ωστόσο η Σκιάθος 
αποτελεί διαχρονικό προορισµό που κοιτάει στα 
ίσα τις Κυκλάδες.

  ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ
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Υπολογίζεται πως η αμερικανική τηλεό-
ραση παράγει 400 σίριαλ ανά σεζόν – 
μόνο το Netflix επενδύει γύρω στα 5 
δισ. δολάρια σε τηλεοπτικές σειρές. Τα 
αφηγηματικά μέσα που χρησιμοποιού-

νται, η προηγμένη τεχνολογία και οι καλλιτέχνες που 
συμπράττουν συνθέτουν το κλίμα της χρυσής εποχής 
της τηλεόρασης, που δεν προσφέρει απλώς ψυχαγωγία 
αλλά προβληματίζει και ενοχλεί.

Το Χόλιγουντ και ο πνευματικός κόσμος της Αμερι-
κής από την ημέρα εκλογής του Ντόναλντ Τραμπ έχουν 
εκφράσει τουλάχιστον την ανησυχία τους για την πολι-
τική που χαράσσει ο Αμερικανός Πρόεδρος, από το πε-
ριβάλλον μέχρι το προσφυγικό. Δημοσιογράφοι, κριτι-
κοί και κοινό σε κάθε τηλεοπτική σειρά ή ταινία που 
παρουσιάζει αυστηρά καθεστώτα, κυβερνητικές αυθαι-
ρεσίες ή συνταγματικές εκτροπές υπογραμμίζουν κάθε 
αλληγορία, που αμέσως αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. 
Και στο δυστοπικό δράμα «The Handmaid’s Tale», 
που προβλήθηκε από τη streaming υπηρεσία Hulu, οι 
αλληγορίες αυτές είναι πολλές. Κατά πόσο, όμως, αφο-
ρούν την κυβέρνηση Τραμπ;

Η σειρά είναι βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο της 
Μάργκαρετ Άτγουντ που γράφτηκε το μακρινό 1985. 
Στο βιβλίο η Άτγουντ περιγράφει ένα ανατριχιαστικό 
άμεσο μέλλον όπου κάποια απροσδιόριστη οικολογική 
καταστροφή προκάλεσε μαζική στειρότητα στο συντρι-
πτικό ποσοστό του αμερικανικού, και όχι μόνο, πλη-
θυσμού. Η συμφορά οδήγησε σε φονταμενταλιστικές 
κοινωνικές αρχές και στην εγκαθίδρυση μιας στρατιω-
τικής, θεοκρατικής δικτατορίας. Οι γυναίκες έχασαν ου-
σιαστικά δικαιώματα, όπως αυτό της εργασίας, της μόρ-
φωσης, ακόμα και της ανάγνωσης ενός βιβλίου αλλά και 

της αυτοδιαχείρισης του σώματός τους. Οι εναπομείνα-
σες παραγωγικές γυναίκες έγιναν κοινόχρηστες με απο-
κλειστικό σκοπό την αναπαραγωγή και υποχρεώθηκαν 
να κυκλοφορούν με έναν πορφυρό μανδύα.

Η κεντρική ηρωίδα (Ελίζαμπεθ Μος) μας συστήνε-
ται με το νέο της όνομα Offred (που στην πραγματικό-
τητα δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια υπενθύμιση πως 
είναι ιδιοκτησία του αφεντικού της Fred, σαν να λέμε 
Γεωργάκαινα, του Γιώργου). Ζει στο σπίτι του διοικητή 
Waterford (Τζόζεφ Φάινς), υψηλόβαθμου στελέχους 
της νέας «κυβέρνησης». Ως μία από τις λίγες πια γόνι-
μες γυναίκες (οι λεγόμενες Handmaids), θα πρέπει να 
μείνει έγκυος από εκείνον και να χαρίσει το παιδί της 
σε αυτόν και την κάποτε τηλε-ευαγγελίστρια και πρω-
τοστάτισσα της νέας Αμερικής σύζυγό του, Serena Joy 
(Ιβόν Στραχόβσκι). Εάν η Offred καταφέρει να γεν-
νήσει ένα υγιές παιδί, θα μεταφερθεί στο σπίτι ενός 
άλλου διοικητή, για να επαναλάβει τη διαδικασία.

Στην Αμερική του Τραμπ οι γυναίκες ήταν οι πρώ-
τες που βγήκαν στον δρόμο για να διαμαρτυρηθούν 
ακόμη και για την προσωπική ηθική του Ντόναλντ 
Τραμπ απέναντι στις γυναίκες. Τις ημέρες που ακο-
λούθησαν την εκλογή του οι πωλήσεις του βιβλίου 
της Μάργκαρετ Άτγουντ σημείωσαν άνοδο της τάξης 
του 200%, ενώ κατά τη μεγάλη Πορεία των Γυναικών 
(Women’s March) στην Ουάσινγκτον τον Ιανουάριο 
παρατηρήθηκαν πλακάτ που έγραφαν «Κάντε ξανά μυ-
θοπλασία τη Μάργκαρετ Άτγουντ». Εκείνες τις μέρες 
και αφού είχε μαθευτεί ότι το βιβλίο γυριζόταν σε τη-
λεοπτική σειρά, κυκλοφόρησε και το αστείο που έλεγε 
ότι «μέχρι να τελειώσουν τα γυρίσματα, θα είναι ντο-
κιμαντέρ για όσα συμβαίνουν στ’ αλήθεια». Πριν από 
την επίσημη πρεμιέρα της σειράς γυναίκες στο Τέξας 

έκαναν πορεία διαμαρτυρίας ενάντια σε τροπολογία υ-
πονόμευσης του δικαιώματος στην έκτρωση ντυμένες 
«πορφυρές καμαριέρες».

Στις 6 Ιουλίου, μία εβδομάδα πριν παιχτεί το τελευ-
ταίο επεισόδιο, τα αμερικανικά μίντια έκαναν ευθεία α-
ναφορά στο δυστοπικό σύμπαν της Άτγουντ όταν απα-
γορεύτηκε σε γυναίκα δημοσιογράφο να μπει στο Κο-
γκρέσο επειδή τα χέρια της ήταν ακάλυπτα.

Σε αυτή τη σειρά πολλά μοιάζουν ανατριχιαστικά ε-
πίκαιρα, όμως η αλήθεια είναι πως ούτε το Χόλιγουντ 
δεν έχει τόσο γερά αντανακλαστικά για να τα βάλει με 
τον πέρα από προβλέψεις κόσμο του Ντόναλντ Τραμπ. 
Τα γυρίσματα του «Handmaid’s Tale », λοιπόν, ξεκίνη-
σαν πριν από έναν χρόνο, όταν Πρόεδρος ήταν ο Μπα-
ράκ Ομπάμα και η Χίλαρι Κλίντον παρουσιαζόταν ως 
διάδοχός του. Η υποψηφιότητα του Τραμπ, ωστόσο, 
ήταν αρκετή για να μας θυμίσει τους σκελετούς που 
κρύβονται στην ντουλάπα. Τα φαντάσματα του φασι-
σμού, του ρατσισμού, της βίας και του μίσους πάντα πα-
ραμονεύουν σε κάποιο σταυροδρόμι, γι’ αυτό και πάντα 
αφορούν όσους θέλουν να ακούσουν τις ιστορίες τους. 
Και οι δημιουργοί του «Handmaid’s Tale» το κάνουν με 
τον πλέον πετυχημένο τρόπο: φωτογραφία που θυμίζει 
ευρωπαϊκό σινεμά, με ακούνητα κάδρα, βαρύ φωτισμό 
και την υπογραφή της Ριντ Μοράνο, υπέροχες ερμη-
νείες με προεξάρχουσα της αφοπλιστικής Ελίζαμπεθ 
Μος, μαεστρία στη σεναριακή συγγραφή, όπου συμμε-
τείχε και η ίδια η συγγραφέας.

Η σειρά έγινε δίκαια η πιο πολυσυζητημένη της 
χρονιάς, και όχι μόνο για τις πολιτικές της αναγωγές. Αν 
ήταν, άλλωστε, μανιφέστο, θα ήταν καταδικασμένη σε 
αποτυχία. Είναι όμως αυτές οι «οικείες» λεπτομέρειες 
που καθηλώνουν και φυσικά ανησυχούν.

The Handmaid’s Tale: Είναι αυτή η κοινωνία 
του Ντόναλντ Τραμπ;
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Θα ήθελα να 
γίνει η ποίηση 
ένα χρηστικό 
εργαλείο 
εκφοράς 
συναισθηµάτων 
και σκέψεων 
του µαθητή. 

Τον συνδετικό κρίκο ανάµεσα στον Όµηρο, τον Μάνο Χατζιδάκι, 
τον Μπέρτολτ Μπρεχτ και την Ελένη Βιτάλη, δηλαδή τον ποι-
ητικό λόγο έτσι όπως αυτός εκφράζεται είτε σε ένα έπος χιλιά-

δων στίχων είτε σε ένα τραγούδι διάρκειας τριών λεπτών, εξετάζει ο δη-
µοσιογράφος και φιλόλογος Σπύρος Αραβανής στο βιβλίο του «Μελο-
ποιηµένος λόγος» (εκδόσεις Μετρονόµος). Ο Σπύρος Αραβανής εξηγεί 
στην FS τι περιλαµβάνει το βιβλίο, αλλά και γιατί, παρά την κρίση, δεν 
υπάρχει µεγάλη παραγωγή πολιτικού στίχου στην Ελλάδα.

Το βιβλίο σας έχει τίτλο «Μελοποιηµένος λόγος – Είκοσι µελετή-
µατα». Σε τι συνίστανται αυτά τα «µελετήµατα»;
Πρόκειται για µια σειρά µελετών γύρω από το έργο δεκαεννέα δη-
µιουργών, καθώς και για ένα δοκίµιο όσον αφορά τη διαχρονική πα-
ρουσία του πολιτικού στίχου στο ελληνικό τραγούδι. Τα κείµενα αυτά 
είχαν δηµοσιευτεί σε µια πρώτη µορφή σε διάφορα έντυπα και ηλε-
κτρονικά µουσικά και λογοτεχνικά περιοδικά µε τα οποία συνεργα-
ζόµουν και συνεργάζοµαι ως µουσικός δηµοσιογράφος-αρθογράφος. 
Αυτή η ιδιότητα σε συνδυασµό µε τη φιλολογική µου υπόσταση αποτέ-
λεσαν τους δύο πυλώνες συγγραφής του βιβλίου. Όσον αφορά, δηλαδή, 
τη µελέτη του στιχουργικού λόγου δηµιουργών όπως ο Ελευθερίου, ο 
Αλκαίος και ο Σιδηρόπουλος, εφαρµόστηκε η αρχή της «ποιοτικής ανά-
λυσης περιεχοµένου», µια ερευνητική µέθοδος για την υποκειµενική 
ερµηνεία του περιεχοµένου των στοιχείων κειµένων, µέσω της συστη-
µατικής διαδικασίας επεξεργασίας, ταξινόµησης και αναγνώρισης των 
θεµάτων, των µοτίβων λόγου και των τεχνοτροπιών, διαχρονικά και συγ-
χρονικά. Από την άλλη πλευρά, χρησιµοποιήθηκε η µουσικολογική-
δηµοσιογραφική έρευνα (αρθρογραφία, βιβλιογραφία, δισκογραφία, 
συνεντεύξεις) στις µελέτες που αφορούν την παρουσία των µελοποι-
ηµένων κειµένων στην ελληνική δισκογραφία. Ο στόχος µου σε αυτή 
την κατεύθυνση ήταν να προχωρήσω σε µια διαχρονική συστηµατική 
δισκογραφική –σε ρέοντα λόγο– καταγραφή του µελοποιηµένου λόγου 
επιφανών ποιητών και συγγραφέων, όπως ο Κορνάρος, ο Παπαδιαµά-
ντης, ο Ρίτσος, ο Βρεττάκος, ο Βάρναλης, ο Λειβαδίτης και ο Μπρεχτ, 
καθώς, όπως αποδεικνύεται, η δισκογραφική τους παρουσία είναι ο-
γκωδέστατη και, το κυριότερο, εν εξελίξει, δηλαδή συνεχίζουν να είναι 
παρόντες και µελοποιήσιµοι από νέους συνθέτες ενός ευρύτατου φά-
σµατος της µουσικής σκηνής.

Ποιητές, συνθέτες, τραγουδιστές, θεατρικοί συγγραφείς και ο… Ό-
µηρος. Τι µπορεί να συνδέει όλους αυτούς;
Ο λόγος. Αυτή η δηµιουργική ιδιοφωνία, η οποία, όπως σηµειώνω και 
στο προλογικό σηµείωµα του βιβλίου, προίκισε και συνεχίζει να προι-
κίζει το ελληνικό τραγούδι, συνεισφέροντας τα µέγιστα στον νεοελλη-
νικό πολιτισµό µε αυτή την αξιοσηµείωτη οµοιοµορφία µέσα από τη δι-
αφορετικότητά της. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, η πρόθεσή µου να ερευ-
νήσω και να «φωτίσω» τη στιχουργική πλευρά ορισµένων καλλιτεχνών 
που έχουν µείνει στην ιστορία κυρίως µε µιαν άλλη ιδιότητά τους. Για 
παράδειγµα, µελετώ τον λόγο δηµιουργών όπως ο Χατζιδάκις, ο Κα-
µπανέλλης, ο Μάτεσις, ο Μποστ, η Αλεξίου, η Βιτάλη και ο Κραουνά-

Σπύρος Αραβανής, 
δηµοσιογράφος, ποιητής-
φιλόλογος

«∆ύσκολα µπορεί 
να υπάρξει σε 
µεγάλη ποσότητα 
ουσιαστικός 
πολιτικός στίχος»

  ΣΤΗΝ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

κης, οι οποίοι έχουν υπογράψει λαµπρά και διαχρονικά τραγούδια και 
ως στιχουργοί.

Κατά πόσο επηρέασε την προσέγγισή σας στον λόγο αυτών των αν-
θρώπων το γεγονός ότι είστε και ο ίδιος ποιητής;
Σίγουρα η προσωπική επαφή µε την ποιητική δηµιουργία µού έδωσε 
ένα κλειδί ερµηνείας του λόγου τους, κυρίως σε επίπεδο βιωµατικής ε-
µπειρίας µε αυτό που λέγεται συγγραφή. Περισσότερο όµως στο βιβλίο 
εισήλθα, όπως προείπα, µε τη φιλολογική µου σκευή και τη µουσικο-
γραφική µου ενασχόληση, η οποία είναι απόρροια της αγάπης µου και 
της ανάγκης µου για το ελληνικό τραγούδι. Γιατί το ελληνικό τραγούδι 
που κατάγεται από τη δεκαετία του ’60 συνεχίζει να είναι ο βασικότε-
ρος «µηχανισµός» άµεσης έκφρασης, κινητοποίησης και συσπείρωσης 
του συλλογικού αισθήµατος, ακόµα και αν σήµερα «δηµοσκοπικά» και 
«αξιολογικά» δεν έχει την ίδια δυναµική µε το τραγούδι των περασµέ-
νων δεκαετιών. Και παρόλο που το τραγούδι είναι ο συντοµότερος δρό-
µος για να φτάσει κανείς στο συναίσθηµα, θεωρώ ότι είναι τόσο µεγάλη 
η αξία του και η ιστορία του ως είδους τέχνης, που του αξίζει και να «θε-
ωρητικοποιηθεί», να γίνει δηλαδή µια ουσιαστική γραµµατολογική και 
µουσικολογική ταξινόµηση και έρευνά του. Όχι βεβαίως ως µουσειακό 
είδος, αλλά ως ζώσα ιστορία.

Ως φιλόλογος, τι θα αλλάζατε στον τρόπο διδασκαλίας της ποίησης 
στα σχολεία;
Θα αφαιρούσα το δέος ή βαρεµάρα (δύο όψεις του ίδιου νοµίσµατος) 
των µαθητών στο άκουσµα της λέξης «ποίηση» και τον τρόµο τους ως 
εξεταζόµενο µάθηµα. Θα ήθελα να γίνει η ποίηση ένα χρηστικό εργα-
λείο εκφοράς συναισθηµάτων και σκέψεων του µαθητή, ο οποίος, χωρίς 
να γνωρίζει περιόδους, χρόνους, ιστορικότητα κ.ά., να ανακαλύπτει αβί-
αστα εκείνους τους στίχους που θα χρησιµοποιήσει για ποικίλους λό-
γους: για να εκφραστεί, να καταγγείλει, να εντυπωσιάσει, να φλερτάρει, 
να εξοµολογηθεί, να πενθήσει, να «τουιτάρει»… Θα αξιοποιούσα λει-
τουργικά τη µελοποιηµένη ποίηση, αφού µέσω του τραγουδίσµατος δί-
νεται ξανά στην ποίηση η αφετηριακή της οµηρική κατεύθυνση – µια 
προφορική τέχνη η οποία εκτός του συναισθήµατος ενδυναµώνει και το 
µνηµονικό του ακροατή, ο οποίος µπορεί να συγκρατεί άµεσα τα όσα α-
κούει και να ευαισθητοποιείται από µιαν άυλη συγκίνηση, όπως είναι η 
απαγγελία ή η µουσική.

Στον επίλογο του βιβλίου εκφράζετε την εκτίµηση ότι δύσκολα θα υ-
πάρξει πολιτικός στίχος στην Ελλάδα στην παρούσα συγκυρία/κρίση.
Ο σύγχρονος δηµιουργός καλείται να αποκωδικοποιήσει ως πολίτης 
και να κωδικοποιήσει ως καλλιτέχνης µία εξαιρετικά δυσανάγνωστη 
και ταυτόχρονα ενδιαφέρουσα εποχή. Γι’ αυτό και θεωρώ ότι δύσκολα 
µπορεί να υπάρξει σε µεγάλη ποσότητα ουσιαστικός πολιτικός στίχος, 
ο οποίος να εµπεριέχει τέχνη, δηλαδή ουσιαστική έκφραση, και να µην 
είναι αντανακλαστική ενέργεια απέναντι στις νέες συνθήκες. Ιδίως όταν 
αυτές τον βρήκαν ψυχικά, πνευµατικά και γνωστικά απροετοίµαστο, 
συνθήκη ανεπίτρεπτη για έναν δηµιουργό.
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ΤΙ, ΠΟΙΟΣ, ΠΟΥ, ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ...

Η Έμα Στόουν στηρίζει τους άντρες
Μιλώντας στο πλευρό της εμβληματικής πρωταθλήτριας του τένις Μπίλι 
Τζιν Κινγκ και με αφορμή την ταινία για τον θρυλικό αγώνα του 1973, η 
βραβευμένη με Όσκαρ Έμα Στόουν αποκαλύπτει ότι η υποστήριξη για τη 
διεκδίκηση των δικαιωμάτων των γυναικών δεν έρχεται από τα στούντιο 
αλλά από τους άντρες ηθοποιούς. «Το κάνουν για μένα, επειδή αισθάνονται 
ότι αυτό είναι το σωστό και το δίκαιο. Και αυτό είναι κάτι που δεν συζητεί-
ται: ότι για να κερδίσουμε τις ίσες απολαβές έχουμε ανάγκη από ανθρώ-
πους που θα σκεφτούν ότι αυτό είναι το δίκαιο» λέει σε συνέντευξη στο α-
μερικανικό περιοδικό «Out».

Η Χάρπερ Μπέκαμ στο Μπάκιγχαμ
Πριγκιπικά γενέθλια για την κόρη τους, η οποία έκλεισε τα έξι, ετοίμασαν οι 
Μπέκαμ. Ντέιβιντ και Βικτόρια φρόντισαν τα έκτα γενέθλια της κόρης τους 
να είναι αξέχαστα, αφού η Χάρπερ τα γιόρτασε μέσα στο παλάτι του Μπά-
κιγχαμ μαζί με τις φίλες της. Φυσικά οι περήφανοι γονείς της δεν παρέ-
λειψαν να δείξουν στιγμιότυπα από την ξεχωριστή αυτή μέρα για την κόρη 
τους στο Instagram. Σε μία από τις φωτογραφίες η μικρή πριγκίπισσα πο-
ζάρει έξω από το παλάτι κρατώντας ένα κόκκινο μπαλόνι, ενώ σε μια άλλη 
βρίσκεται μέσα στο παλάτι, μαζί με τις φίλες της και την πριγκίπισσα Ευγε-
νία. Η Χάρπερ ντύθηκε με μπλε τουαλέτα σαν την Έλσα από το «Frozen».

Τι έχει στο παντελόνι του ο Τζέιμι Ντόρναν;
«Φωτιά» έχουν πάρει τα social media με τις φωτογραφίες του Τζέιμι 
Ντόρναν από πρόσφατη τουριστική καμπάνια, καθώς ο ηθοποιός εμφα-
νίζεται με ένα ιδιαίτερο «φούσκωμα» στο επίμαχο σημείο. Ο γοητευτικός 
πρωταγωνιστής του «Fifty Shades of Grey» έχει γίνει πρώτο θέμα συζή-
τησης μετά το «παρών» που έδωσε σε αγώνα γκολφ στη Βόρεια Ιρλαν-
δία με σκοπό την ενίσχυση του τουρισμού στην περιοχή. Ωστόσο, τα βλέμ-
ματα τράβηξε η… ενίσχυση ανάμεσα στα πόδια του 35χρονου ηθοποιού, 
με τους χρήστες των social media να δίνουν ρεσιτάλ ατάκας για τα προσό-
ντα του. Προς απογοήτευση όσων χάρηκαν, το φούσκωμα δεν οφείλεται 
σε κάτι «πιπεράτο» αλλά σε μια… μπάλα του γκολφ που ο Τζέιμι έβαλε α-
συναίσθητα στην τσέπη του στενού παντελονιού του.

Η πρώτη απόλυση του πρίγκιπα Γεωργίου
Ένα σχόλιο στο Facebook για τον πρίγκιπα Τζορτζ και τη βασιλική οικο-
γένεια ήταν αρκετό για να χάσει τη δουλειά της μια γυναίκα η οποία είχε 
υψηλή θέση στο Βρετανικό Συμβούλιο. Η Άντζελα Γκίμπινς σχολίασε ένα 
meme με τον νεαρό πρίγκιπα αποκαλώντας το παιδί «γ@μημέν@ χοντρο-
κέφαλο». Τα σχόλιο ολοκληρώθηκε με την εξής δημοσίευση: «“Λευκό προ-
νόμιο”: Αυτό το κολακευτικό χαμόγελο είναι η έμφυτη γνώση για μια ζωή 
βασιλική, πλούσια, ευνοημένη, και δεν θα γνωρίσει ποτέ δυσκολίες ή κα-
κουχίες. Ας βρούμε φωτογραφίες των παιδιών των Σύρων προσφύγων και 
να δούμε αν τα χαμόγελα είναι ίδια». Στο Facebook δημιουργήθηκαν σελί-
δες που ζητούσαν να απολυθεί. Κάτω απ’ όλη αυτή την πίεση, η γυναίκα έ-
στειλε μια απολογία στο παλάτι του Κένσινγκτον, ωστόσο την επόμενη μέρα 
απολύθηκε.

Ξανά πατέρας ο CR7;
Ασταμάτητος ο σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου, συνεχίζει να προ-
σθέτει νέα μέλη στην οικογένειά του. Αυτή τη φορά περιμένει παιδί 
από την επίσημη αγαπημένη του Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ. Οι φήμες 
θέλουν τη μελαχρινή καλλονή να είναι πέντε μηνών έγκυος. Αυτό 
θα είναι το τέταρτο παιδί του Κριστιάνο. Τις προάλλες ο Πορτογά-
λος άσος φωτογραφήθηκε αγκαλιά με τα δίδυμα (που απέκτησε από 
παρένθετη μητέρα), ενώ στη φωτογραφία που βλέπετε έχει στο πλάι 
του την Τζορτζίνα, που φαίνεται πως έχει δώσει ηρεμία στον Ρονάλ-
ντο μετά την ταραχώδη σχέση του με την Ιρίνα Σάικ.

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

Θες να είσαι fit κατά τη διάρκεια της κύησης; Μπορείς! Δες ποια 
είδη γυμναστικής είναι ιδανικά γι’ αυτή την περίοδο της ζωής 
σου και ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους.

Τι είδους γυμναστική μπορώ να κάνω;
Εξαρτάται από τη φυσική κατάσταση που έχεις τώρα. Αν δεν γυμνάζεσαι, 
επίλεξε μια ήπια άσκηση, όπως είναι το βάδισμα ή η κολύμβηση. Κάθε ε-
γκυμοσύνη είναι διαφορετική. Το σημαντικότερο είναι να προσέχεις τα 
σημάδια που σου στέλνει το σώμα σου. Αν είσαι ενεργητικός τύπος και 
κάνεις ήδη κάποιο σπορ, πιθανότατα μπορείς να το συνεχίσεις, αρκεί να 
το προσαρμόσεις στις ανάγκες της εγκυμοσύνης σου.

Ποια είναι τα καλύτερα είδη γυμναστικής για τις εγκύους;
Το κολύμπι είναι ιδανικό, καθώς χαλαρώνει την πίεση από τη σπονδυλική 
στήλη και βοηθάει το έμβρυο να πάρει τη σωστή θέση – κάτι που ισχύει 
και για το βάδισμα. Τόσο το πρόσθιο όσο και η ελεύθερη κολύμβηση, 
αλλά και το ύπτιο, είναι απόλυτα ασφαλή στιλ κολύμβησης για την περί-
οδο της εγκυμοσύνης. Αυτό που πρέπει να αποφύγεις είναι η πεταλούδα, 
που μπορεί να τραυματίσει σοβαρά την πλάτη και να τεντώσει υπερβο-
λικά τους κοιλιακούς σου. Για πιο ήπιες ασκήσεις που γυμνάζουν όλο το 
σώμα, δοκίμασε γιόγκα ή πιλάτες για εγκύους – και τα δύο γυμνάζουν 
το σώμα σε όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και σε βοηθούν να ετοιμα-
στείς σωματικά και ψυχικά για τη γέννα. Επίσης, για σύσφιξη, είναι πολύ 

καλά τα λάστιχα με ήπια αντίσταση, το TRX, αν το έκανες και πριν, ήπιες 
ασκήσεις βέβαια, ακόμα και τα ελεύθερα βάρη, με λίγα κιλά φυσικά. Οι 
περισσότεροι γιατροί συστήνουν στις εγκύους να μην κάνουν γυμναστική 
με βάρη μετά το πρώτο τρίμηνο, γιατί τα βάρη μειώνουν τη ροή του αίμα-
τος προς τα νεφρά και τη μήτρα. Η σωστή στάση του σώματος, η αναπνοή 
και η τεχνική που χρησιμοποιείς για να σηκώσεις τα βάρη είναι πολύ ση-
μαντικές: μην τεντώνεσαι και μην κρατάς την αναπνοή σου.

Ξεκίνα με ένα πρόγραμμα 15 λεπτών τρεις φορές την εβδομάδα και 
αύξησε τη διάρκειά του ανάλογα με τις αντοχές σου. Πρέπει να περιορί-
σεις την έντονη αεροβική άσκηση σε περιόδους των 15-20 λεπτών. Μπο-
ρείς να συνεχίσεις με ηπιότερη άσκηση για 30-60 λεπτά ανάλογα με το 
πόσο γυμνασμένη είσαι.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της γυμναστικής κατά την ε-
γκυμοσύνη;
Η άσκηση ενισχύει τη δύναμη, την αντοχή και την ευελιξία σου, ενώ ταυ-
τόχρονα ενδυναμώνει τους μυς, κάτι που θα σε βοηθήσει κατά τη διάρ-
κεια της εγκυμοσύνης και θα σε προετοιμάσει για τη φυσική δοκιμασία 
του τοκετού (που συχνά παρομοιάζεται με μαραθώνιο). Η γυμναστική σε 
βοηθά να αντιμετωπίσεις ενοχλήσεις όπως η κούραση, η δυσκοιλιότητα, 
ο πόνος στην πλάτη και τα πρηξίματα, αλλά και να ξαναβρείς τη φόρμα 
σου αφού γεννηθεί το μωρό.

… και μ’ έναν πόνο!

Γυμναστική στην εγκυμοσύνη
  ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΜΑΥΡΙΔΟΥ
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