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35 // CINEMA Τι θα δούµε 
στις κινηµατογραφικές αίθουσες
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«Ο ελληνικός οίνος κατακτά δυναµικά 
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37 // TRAVEL Τριήµερο µε ιστιοπλοϊκό
38 // CELEBRITIES Στιγµιότυπα από τον κόσµο 
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από το Betarades.gr
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Πατάει γκάζι
κάθε μήνα
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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...
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ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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 Seat Ateca  Seat Ateca  Seat Ateca ››››››  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
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SUZUKI 
IGNIS

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
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ρεπορτάζ

Α πίστευτη περιβαλλοντική καταστροφή στον Σα-
ρωνικό προκάλεσε η βύθιση του µικρού τάνκερ 
«Αγία Ζώνη ΙΙ» το πρωί της Κυριακής 10 Σεπτεµ-
βρίου στη θαλάσσια περιοχή κοντά στη νήσο Ατα-
λάντη. Το πλοίο µετέφερε 2.200 µετρικούς τόνους 

fuel oil και 370 µετρικούς τόνους marine gas oil, µέρος των οποίων 
χύθηκε στη θάλασσα προκαλώντας µεγάλη πετρελαιοκηλίδα, η 
οποία, παρά τις προσπάθειες περιορισµού της, ρύπανε –σύµφωνα 
µε ορισµένες εκτιµήσεις µε τρόπο µη αναστρέψιµο– ακτές της Σα-
λαµίνας, ενώ λόγω των ανέµων επεκτάθηκε προς τον Άγιο Κοσµά 
και τη Γλυφάδα, θέτοντας τις αρχές σε συναγερµό, καθώς απειλεί-
ται µε καταστροφή µεγάλο µέρος του Σαρωνικού κόλπου.

Απίστευτη καταστροφή
Αν και από την πρώτη στιγµή που έγινε αντιληπτό το ναυάγιο οι 
αρχές επιχείρησαν να περιορίσουν τη ζηµιά, η πετρελαιοκηλίδα 
που σχηµατίστηκε είχε µέγεθος σχεδόν δύο χιλιοµέτρων και ο έ-
λεγχός της ήταν εξαιρετικά δύσκολος. Αποτέλεσµα, σε συνδυασµό 
µε τα ρεύµατα και τους ανέµους που έπνεαν στην περιοχή, ήταν η 
κηλίδα να διασπαστεί και ένα µέρος του πετρελαίου να κατευθυν-
θεί προς την Πειραϊκή και τις παραλίες του Αγίου Κοσµά και της 
Γλυφάδας, ενώ «µαύρισαν» πολλές ακτές της Σαλαµίνας.

Κάποιες οικολογικές οργανώσεις κάνουν λόγο για περιστατικό 
συγκρίσιµο µε εκείνο του «Exxon Valdez», το οποίο είχε εξοκεί-
λει το 1989 στην Αλάσκα, προκαλώντας τεράστια περιβαλλοντική 
καταστροφή, ενώ, παρά κάποιες αισιόδοξες προβλέψεις από 
τους αρµοδίους, περιβαλλοντολόγοι εκτιµούν ότι η 
θάλασσα και οι ακτές θα χρειαστούν διάστηµα από 
πέντε έως δέκα χρόνια για να επανέλθουν, ση-
µειώνοντας ότι η αντίδραση των αρχών µετά 
τη βύθιση του πλοίου και τη διαρροή ήταν 
καθυστερηµένη.

Βαρύτατες καταγγελίες
Πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι η Πανελλή-
νια Ένωση Ναυτικών Εµπορικού Ναυτι-
κού (ΠΕΝΕΝ) προέβη σε σοβαρή καταγ-
γελία για το θαλάσσιο ατύχηµα, υπογραµ-
µίζοντας σε ανακοίνωσή της ότι «το πλοίο 
ήταν κατασκευής του 1972, χωρητικότητας 
3.205 τόνων. Υπερήλικο, το οποίο, όπως απο-
δείχθηκε, ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο για την 
ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, ενώ, σύµφωνα µε δι-
άφορες αναφορές και καταγγελίες, στο µηχανοστά-
σιο, εκεί όπου σηµειώθηκε η εισροή υδάτων, έφερε διά-
φορα πρόχειρα µπαλώµατα µε σκοπό να κλείσουν τις ανοιχτές 
τρύπες».

Παράλληλα, η ΠΕΝΕΝ στρέφει τα πυρά της κατά του υπουρ-
γείου Ναυτιλίας, σηµειώνοντας ότι «η ανακοίνωση του ΥΕΝ σχε-
τικά µε τη βύθιση του πλοίου έγινε µετά από 13 ώρες, ενώ στην 
ίδια αυτή ανακοίνωση όλως περιέργως εκείνο το οποίο βγάζει µάτι 
είναι η βεβιασµένη αναφορά ότι όλα τα πιστοποιητικά του πλοίου 
είχαν ελεγχθεί και βρέθηκαν εντάξει» και προσθέτοντας ότι «σε 
ό,τι αφορά τη βύθιση του πλοίου, αποδείχθηκε περίτρανα η ανι-
κανότητα, η ανεπάρκεια σχεδιασµού-οργάνωσης και κυρίως των 
µέσων για τον περιορισµό της θαλάσσιας ρύπανσης και κατ’ επέ-
κταση της οικολογικής καταστροφής που συντελέστηκε στη Σα-
λαµίνα αλλά και σε µεγάλο µέρος της ακτογραµµής του Πειραιά».

Τι υποστήριξε ο πλοιοκτήτης
Από την πλευρά του, µιλώντας στον τηλεοπτικό σταθµό «Ε», ο ι-
διοκτήτης του σκάφους «Αγία Ζώνη ΙΙ», Θεόδωρος Κουντούρης, 
υποστήριξε ότι «το καύσιµο, αν είχε φύγει, θα είχε πληµµυρίσει 
όλη η Ελλάδα. Έχει γίνει πάρα πολύ µεγάλη ζηµιά, λυπούµαστε 
γι’ αυτό που έχει γίνει. Από την πρώτη στιγµή δεν σηκώσαµε τα 
χέρια ψηλά. Αναθέσαµε στα δύο µεγαλύτερα συνεργεία της Ελλά-
δας να κάνουν αυτή τη δουλειά, που είναι για τις απορρυπάνσεις». 
Πρόσθεσε, δε, ότι «δεν µπορεί τώρα το πετρέλαιο που έχει πάει 
Σαλαµίνα να φύγει να πάει Πειραϊκή µετά, το πλοίο είναι στεγανο-
ποιηµένο από χθες (σ.σ.: Τρίτη) το µεσηµέρι. […] Την Παρασκευή 
ήρθε άλλο πλοίο που είχε πάθει ρήγµα και ήρθε στο Πέραµα. Ήδη 

«ΜΑΥΡΙΣΕ» 
Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ

  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η πετρελαιοκηλίδα που σχηµατίστηκε 
είχε µέγεθος σχεδόν δύο χιλιοµέτρων 
και ο έλεγχός της ήταν εξαιρετικά 
δύσκολος. Αποτέλεσµα, σε συνδυασµό 
µε τα ρεύµατα και τους ανέµους που 
έπνεαν στην περιοχή, ήταν η κηλίδα να 
διασπαστεί.

λει το 1989 στην Αλάσκα, προκαλώντας τεράστια περιβαλλοντική 
καταστροφή, ενώ, παρά κάποιες αισιόδοξες προβλέψεις από 
τους αρµοδίους, περιβαλλοντολόγοι εκτιµούν ότι η 
θάλασσα και οι ακτές θα χρειαστούν διάστηµα από 
πέντε έως δέκα χρόνια για να επανέλθουν, ση-
µειώνοντας ότι η αντίδραση των αρχών µετά 
τη βύθιση του πλοίου και τη διαρροή ήταν 

3.205 τόνων. Υπερήλικο, το οποίο, όπως απο-
δείχθηκε, ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο για την 
ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, ενώ, σύµφωνα µε δι-
άφορες αναφορές και καταγγελίες, στο µηχανοστά-
σιο, εκεί όπου σηµειώθηκε η εισροή υδάτων, έφερε διά-
φορα πρόχειρα µπαλώµατα µε σκοπό να κλείσουν τις ανοιχτές 

έγινε ρύπανση στο λιµάνι του Περάµατος από το συγκεκριµένο 
πλοίο. Τώρα έχουν… φορτώσει όλη τη ρύπανση σ’ εµάς».

Σηµειώνεται ότι σε ανακοίνωσή της, η «Ελληνικός Νηογνώ-
µονας Α.Ε.» ξεκαθάρισε ότι «Σχετικά µε τη διασπορά ανυπόστα-
των φηµών για το δεξαµενόπλοιο «Αγία Ζώνη ΙΙ», η «Ελληνικός 
Νηογνώµων Α.Ε.» ενηµερώνει ότι το εν λόγω δεξαµενόπλοιο δεν 
έχει επιθεωρηθεί και δεν κατέχει οποιοδήποτε πιστοποιητικό αξι-

οπλοΐας εκδοθέν από τον Ελληνικό Νηογνώµονα».

Πολιτικός πόλεµος
Το ατύχηµα και οι εικόνες τεράστιας οικολογικής καταστροφής 
πυροδότησαν πολιτικό πόλεµο µεταξύ της κυβέρνησης και της α-
ντιπολίτευσης, η οποία σύσσωµη κατηγόρησε τα αρµόδια υπουρ-
γεία για καθυστέρηση στην αντιµετώπιση της διαρροής µαζούτ. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο γ.γ. του ΚΚΕ ∆ηµήτρης Κουτσούµπας 
τόνισε ότι «το ναυάγιο στη Σαλαµίνα, µε την τεράστια καταστροφή 
που προκάλεσε στο περιβάλλον και στον λαό της Αττικής, είναι ο 
καθρέφτης της ανάπτυξής τους», προσθέτοντας ότι «η κυβέρνηση 
και οι εφοπλιστές έχουν εγκληµατικές ευθύνες και αυτό το έ-
γκληµα δεν πρέπει να µείνει ατιµώρητο».

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Κ.Ο. της ∆ηµοκρατικής 
Συµπαράταξης Φώφη Γεννηµατά υπογράµµισε ότι «οι ευθύνες της 
κυβέρνησης γι’ αυτή την οικολογική καταστροφή είναι τεράστιες. 
Τέσσερις µέρες µετά το ναυάγιο, το πετρέλαιο έχει φτάσει στον 
Πειραιά και στη Γλυφάδα, πλησιάζει τη Βούλα, τη Βουλιαγµένη 
και είναι απειλή για ολόκληρη την παραλιακή ζώνη».

Ο πρόεδρος της Ν∆ Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τις 
πληγείσες περιοχές, ενώ η Ν∆ ζήτησε την έκτακτη σύγκληση της 
Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής για το θέµα. Ο πρόεδρος 
της αξιωµατικής αντιπολίτευσης εξαπέλυσε δριµεία επίθεση στην 
κυβέρνηση για τη διαχείριση του ατυχήµατος, λέγοντας χαρακτη-
ριστικά ότι «υπάρχουν βαριές ευθύνες και αµείλικτα ερωτήµατα» 
και διερωτώµενος «ποιος έκρινε ότι το καράβι ήταν αξιόπλοο; 
Γιατί άργησε να αντιδράσει τόσο πολύ ο µηχανισµός; Πώς γίνε-
ται να βουλιάζει ένα καράβι σε συνθήκες νηνεµίας;». Κατέληξε, δε, 
καλώντας τον πρωθυπουργό «να αποδεχτεί την παραίτηση του κ. 

Κουρουµπλή». Παράλληλα, βουλευτές της Ν∆ κατέθεσαν ερώ-
τηση στη Βουλή για το ατύχηµα, θέτοντας αµείλικτα ερωτή-

µατα στην ηγεσία του υπουργείου Ναυτιλίας. Συγκεκρι-
µένα ζητούν να µάθουν:

«1. Ποια είναι τα αίτια του ναυαγίου;
2. Το δεξαµενόπλοιο ήταν αξιόπλoο ή είχε πράγ-
µατι ρήγµα;
3. Πότε είχε ελεγχθεί το αξιόπλoο του από το Υ-
πουργείο Ναυτιλίας;
4. Σε ποιο χρόνο άρχισε να υλοποιείται το σχέ-
διο έκτακτης ανάγκης του Υπουργείου Ναυτι-
λίας;
5. Ποιος ή ποιοι είναι υπεύθυνοι για την ενεργο-

ποίησή του;
6. Πότε ενηµερώθηκαν για το ναυάγιο;

7. Πότε ανταποκρίθηκαν για την διαχείριση της κρί-
σης;

8. Ήταν επαρκή τα µέσα που είχαν στη διάθεσή τους;
9. Πότε ενηµερώθηκαν οι τοπικές Αρχές;

10. Γιατί επεκτάθηκε η ρύπανση;».

∆εσµεύσεις από την πολιτική ηγεσία
Σηµειώνεται ότι το πρωί της Πέµπτης ο υπουργός Ναυτιλίας Πα-
ναγιώτης Κουρουµπλής µαζί µε τον υφυπουργό Ναυτιλίας Νεκτά-
ριο Σαντορινιό, τον γ.γ. του υπουργείου ∆ιονύσιο-Χαράλαµπο Κα-
λαµατιανό και τον αρχηγό του Λιµενικού Σώµατος, αντιναύαρχο 
Σταµάτιο Ράπτη πραγµατοποίησαν αυτοψία στο παραλιακό µέ-
τωπο του Σαρωνικού.

Στη συνέχεια, ο κ. Κουρουµπλής, σε συνέντευξη τύπου, δή-
λωσε ότι σε διάστηµα 25-30 ηµερών οι εργασίες απορρύπανσης 
θα έχουν ολοκληρωθεί και επιτέθηκε στον κ. Μητσοτάκη, λέγο-
ντας ότι «είπε ότι υπήρξε καθυστέρηση. Τι εννοούσε; Στη δική 
του εκδοχή σε πόση ώρα από τότε που θα γίνει ένα ναυάγιο, πα-
ρεµβαίνουν τα σωστικά µέσα, πόση ώρα µετά γίνεται η ανάθεση 
της άντλησης των υδάτων σε ιδιώτη; Μπορεί να µας πει ο κ. Μη-
τσοτάκης;». Σε αντίστοιχο µήκος κύµατος κινήθηκε και ο κ. Σα-
ντορινιός, ο οποίος, πάντως, παραδέχθηκε ότι ακόµα δεν έχουν 
γίνει γνωστά τα αίτια της βύθισης του πλοίου.

Εν τω µεταξύ, το µεσηµέρι της Παρασκευής έγινε γνωστό ότι 
η προϊσταµένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά και ζήτησε 
να της αποσταλεί από το Λιµενικό η δικογραφία που έχει σχηµατι-
στεί για την υπόθεση, προκειµένου να ασκηθούν ποινικές διώξεις.
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Είναι σαφές ότι ο εθνικιστικός παροξυσµός 
στην Καταλονία συνδέεται άµεσα µε την 
κρίση της Ευρωζώνης και την ψευδαίσθηση 
ή και ιδεοληψία που κέρδισε σταδιακά 
έδαφος στη Βαρκελώνη ότι µια ανεξάρτητη 
Καταλονία, απαλλαγµένη από τη σηµαντική 
συνεισφορά της στον κεντρικό προϋπολογισµό 
της Ισπανίας, δεν θα είχε γνωρίσει τις 
επιπτώσεις της κρίσης.

Το σκηνικό της µετωπικής σύγκρουσης στην Ι-
σπανία έχει στηθεί: το τοπικό Κοινοβούλιο της 
Καταλονίας αποφάσισε τη διεξαγωγή δηµοψη-
φίσµατος την 1η Οκτωβρίου για την ανεξαρτη-
σία της χώρας και το Συνταγµατικό ∆ικαστήριο 

στη Μαδρίτη χαρακτήρισε την απόφαση παράνοµη και αντισυ-
νταγµατική.

Είναι δύσκολο να φανταστούµε µέχρι τα τέλη του µήνα συµ-
βιβαστική φόρµουλα αποδεκτή και από τις δύο πλευρές, τη Μα-
δρίτη και τη Βαρκελώνη, η οποία να εκτονώνει ή ακόµη και να 
µεταθέτει την αντιπαράθεση.

Είναι επίσης δύσκολο να φανταστούµε την κυβέρνηση Ραχόι 
να προσφεύγει σε βίαια κατασταλτικά µέτρα για την απαγόρευση 
του δηµοψηφίσµατος.

Το πιθανότερο σενάριο
Το πιο πιθανό σενάριο εξελίξεων είναι να διεξαχθεί το δηµοψή-
φισµα, όπου πιθανότατα θα επικρατήσει η επιλογή της απόσχι-
σης από την Ισπανία, µε τη ν ισπανική κυβέρνηση να αγνοεί τις 
εξελίξεις και να τις θεωρεί νοµικά ανύπαρκτες και την κυβέρ-
νηση της Καταλονίας, από την άλλη, να κλιµακώνει µια ατζέντα 
πολιτικής ανυπακοής προς την κεντρική κυβέρνηση, µε πιθανή 
κορύφωση την άρνηση απόδοσης της φορολογίας που αντιστοι-
χεί στον κεντρικό προϋπολογισµό.

Εξυπακούεται ότι η κυβέρνηση µειοψηφίας του Ραχόι, η 
οποία σχηµατίστηκε πριν από έναν χρόνο µε την αποχή των Σο-
σιαλιστών και της οποίας το µέλλον εθεωρείτο αβέβαιο, µετά την 
πρόσφατη αλλαγή που επανέφερε τον Σάντσεθ στην ηγεσία του 
κόµµατος της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, θα κάνει ό,τι µπορεί, 
επικαλούµενη εθνική ανάγκη, για να διευρύνει τη στήριξή της ή 
ακόµη και θα προσπαθήσει να συγκροτήσει ευρύτερο, πολυκοµ-
µατικό συνασπισµό.

Το παραπάνω σκηνικό είναι βέβαιο ότι θα επηρεάσει αρνη-
τικά συνολικά την οικονοµία της Ισπανίας, καθώς επενδυτές και 
δανειστές εκ των πραγµάτων θα συνυπολογίσουν τα πιο ακραία 
αρνητικά σενάρια εξελίξεων στην Καταλονία.

Αποσχιστικός εθνικισµός
Έτσι, η αποσταθεροποίηση στην Ισπανία που αποφεύχθηκε στις 
εκλογές του ∆εκεµβρίου του 2015, αλλά και στις επαναληπτικές 
εκλογές του Ιουνίου του 2016, δεν θα προέλθει από την αµφι-
σβήτηση της σκληρής πολιτικής λιτότητας η οποία υιοθετήθηκε 
από την κυβέρνηση Θαπατέρο το 2010-2011 και συνεχίστηκε 

από τις κυβερνήσεις Ραχόι, αλλά από µια παρενέργεια της περι-
οριστικής δηµοσιονοµικής πολιτικής, που στην περίπτωση της 
Ισπανίας θα µπορούσε να χαρακτηριστεί «άτυπο µνηµόνιο».

Είναι σαφές ότι ο εθνικιστικός παροξυσµός στην Καταλονία 
συνδέεται άµεσα µε την κρίση της Ευρωζώνης και την ψευδαί-
σθηση ή και ιδεοληψία που κέρδισε σταδιακά έδαφος στη Βαρ-
κελώνη ότι µια ανεξάρτητη Καταλονία, απαλλαγµένη από τη ση-
µαντική συνεισφορά της στον κεντρικό προϋπολογισµό της Ι-
σπανίας, δεν θα είχε γνωρίσει τις επιπτώσεις της κρίσης.

Είναι σαφές ότι πρόκειται για µια µετάλλαξη του καταλανι-
κού εθνικισµού, που έχει ιστορικό παρελθόν και βάθος, τα αιτή-
µατα του οποίου για περιφρούρηση της ιδιαίτερης εθνικής, πο-
λιτισµικής και γλωσσικής ταυτότητας ικανοποιήθηκαν σχεδόν 
πλήρως µετά την παραχώρηση καθεστώτος αυτονοµίας το 1977.

Σήµερα ο καταλανικός εθνικισµός παρουσιάζει πτυχές που 
παραπέµπουν στην ξενόφοβη και ρατσιστική Λέγκα του Βορρά 
στην Ιταλία αλλά και στους Φλαµανδούς εθνικιστές στο Βέλγιο.

Παράδοξο της ιστορίας αποτελεί το ότι την ώρα που η Ε.Ε. 
ετοιµάζεται, όπως όλες οι ενδείξεις προειδοποιούν, να εισέλθει 
σε µια κρίσιµη για το µέλλον της συνολική διαπραγµάτευση, ο 
αποσχιστικός εθνικισµός παρουσιάζεται για δεύτερη φορά ως η 
απρόβλεπτη µεταβλητή. Αυτή τη φορά εντός των συνόρων της 
Ε.Ε. και όχι δίπλα της, όπως τον Ιούνιο του 1991, όταν Σλοβε-
νία και Κροατία αποσχίστηκαν από τη Γιουγκοσλαβία, την ώρα 
που κορυφώνονταν οι διαπραγµατεύσεις ενόψει της συνόδου 

κορυφής στο Μάαστριχτ.

∆εν υπάρχει βελούδινη απόσχιση
∆εύτερο παράδοξο της ιστορίας είναι ότι η έστω και ηµιτελής 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση έχει δηµιουργήσει την ψευδαίσθηση 
ότι η απόσχιση από ένα εθνικό κράτος που ανήκει στην Ε.Ε. και 
στην Ευρωζώνη δεν έχει τίποτα το δραµατικό. Αν το σενάριο α-
πόσχισης της Καταλονίας επρόκειτο να υλοποιηθεί, η χώρα δεν 
θα άλλαζε νόµισµα και δεν θα είχε σύνορα και τελωνειακούς ε-
λέγχους να τη χωρίζουν από την Ισπανία – αυτά τουλάχιστον πι-
στεύουν στην απλουστευτική προσέγγισή τους κάποιοι θερµό-
αιµοι εθνικιστές. Στην οπτική τους, το µόνο που θα άλλαζε στην 
περίπτωση απόσχισης της Καταλονίας από την Ισπανία θα ήταν 
ο τερµατισµός της αφαίµαξης του προϋπολογισµού της πλουσιό-
τερης επαρχίας της χώρας προς όφελος µιας ατέρµονης επιδότη-
σης κυρίως των νότιων περιοχών.

∆υστυχώς για τους θερµόαιµους Καταλανούς εθνικιστές, το 
σενάριο βελούδινης απόσχισης είναι είτε µια εκτός τόπου και 
χρόνου πολιτική φαντασίωση είτε ένα χοντροκοµµένο ψέµα, για 
να προσελκύσουν τη µεγαλύτερη δυνατή πλειοψηφία συµπατρι-
ωτών τους.

Μια µονοµερής διεκδίκηση της ανεξαρτησίας της Καταλο-
νίας, πρώτον, θα βυθίσει την Ισπανία στην ένταση και στην κρίση 
και, δεύτερον, θα θέσει το θέµα ενός πιθανού ντόµινο παρό-
µοιων εθνικιστικών ρευµάτων σε άλλες χώρες της Ευρώπης: από 
τη Σκοτία, όπου οι οπαδοί του δεύτερου δηµοψηφίσµατος θα 
δουν να ενισχύεται η θέση τους, και τη Φλάνδρα στο Βέλγιο, που 
δυσφορεί γιατί επιδοτεί τη φτωχότερη πλέον, γαλλόφωνη Βαλο-
νία, µέχρι τη Βόρεια Ιταλία, όπου η Λέγκα δεν αποκλείεται να 
επανέλθει στην αρχική της ατζέντα συγκρότησης ανεξάρτητου 
κράτους, που δεν θα σπαταλούσε τους πόρους του στην επιδό-
τηση του παρασιτικού Νότου.

Ο τοπικός εθνικισµός στην Καταλονία για δεκαετίες ήταν ι-
κανοποιηµένος µε το πλαίσιο της αυτονοµίας και ήταν θετική η 
µεθόδευση επίλυσης εθνικιστικών προβληµάτων, σε πλήρη α-
ντίστιξη µε τη Χώρα των Βάσκων, που ζούσε στη βαριά σκιά της 
ένοπλης δράσης του ΕΤΑ, αλλά και της αδιάλλακτης στάσης της 
πολιτικής του πτέρυγας, Έρι Μπατασούνα.

Σήµερα η εικόνα είναι αντίστροφη, ο ΕΤΑ έχει παραδώσει 
τα όπλα του, η Χώρα των Βάσκων είναι υπόδειγµα ηρεµίας και 
σταθερότητας, ενώ ο µεταλλαγµένος προς τα δεξιά καταλανικός 
εθνικισµός απειλεί τη σταθερότητα τόσο στην Ισπανία όσο και 
στην Ευρώπη.

  ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ; 
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συνέντευξη

Τ
η βεβαιότητα ότι μια κυβέρνηση της ΝΔ θα μπο-
ρούσε να δημιουργήσει υψηλή και διατηρήσιμη 
ανάπτυξη στην ελληνική οικονομία εκφράζει ο 
τομεάρχης Οικονομικών και βουλευτής Φθιώτι-
δας του κόμματος Χρήστος Σταϊκούρας. Παράλ-
ληλα, επιτίθεται στον πρωθυπουργό για όσα είπε, 
αλλά και για όσα δεν είπε, από το βήμα της ΔΕΘ.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα ένα γενικό σχόλιο για την παρουσία του 
πρωθυπουργού στην 82η ΔΕΘ. Πώς σας φάνηκε;
Ο πρωθυπουργός της αυταπάτης, των ψεμάτων και των μεγά-
λων σφαλμάτων, στην επιστροφή του στον «τόπο του εγκλήμα-
τος», ήταν κατώτερος των περιστάσεων. Αγνόησε, γι’ ακόμη μία 
φορά, την οδυνηρή πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες. Πα-
ραμένει οπαδός της ρήσης «όταν η πραγματικότητα δεν σέβεται 
τις επιθυμίες μας, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα».

Ειδικά για τα ζητήματα της οικονομίας, τι είναι αυτό που α-
κούσατε από τον κ. Τσίπρα και σας έκανε τη μεγαλύτερη –θε-
τική ή αρνητική– εντύπωση;
Όλα αυτά που δεν ακούσαμε. Ο κ. Τσίπρας δεν είπε τίποτα για το 
τεράστιο κόστος που φόρτωσε στους πολίτες, τους νέους φόρους, 
τις περικοπές στις συντάξεις, τη μείωση του αφορολόγητου, τις 
εξοντωτικές ασφαλιστικές εισφορές, τις κατασχέσεις, τα capital 
controls, την πιστωτική ασφυξία, τις ομαδικές απολύσεις, τη γενιά 
των 360 ευρώ, τις τεράστιες οφειλές του κράτους προς τους ιδι-
ώτες, την κατάργηση κοινωνικών επιδομάτων.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η οικονομία σταδιακά αναπτύσ-
σεται. Συμφωνείτε με την εκτίμηση αυτή;
Η όποια μικρή βελτίωση παρουσιάζεται σε κάποιους μακροοικο-
νομικούς δείκτες είναι σε σύγκριση με το χειρότερο σημείο, στο 
οποίο η οικονομία «κατρακύλησε» επί ημερών της σημερινής 
κυβέρνησης. Η χώρα, όμως, δυστυχώς, δεν έχει ακόμη φτάσει 
εκεί που ήταν το 2014. Ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης είναι 
αναιμικός, χαρακτηρίζεται από κυκλικότητα, έχει αναθεωρηθεί 
προς το χειρότερο, ενώ το χάσμα με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές 
χώρες διευρύνεται. Επιπρόσθετα, σε μικροοικονομικό επίπεδο, 
το διαθέσιμο, κατά μέσο όρο, εισόδημα των πολιτών φθίνει και 
θα συνεχίσει να φθίνει, εξαιτίας, κυρίως, της εντεινόμενης «φο-
ρολογικής καταιγίδας» και της συνεχούς μείωσης των συντά-
ξεων. Με αποτέλεσμα το ιδιωτικό χρέος προς τις εφορίες, τα α-
σφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες και κρίσιμους δημόσιους φορείς 
να διογκώνεται.

Η κυβέρνηση έχει αποδείξει 
ότι μπορεί να κάνει τα πάντα, 
χωρίς ηθικές αναστολές και 
ιδεολογικές συντεταγμένες, 
προκειμένου να «κρατηθεί», 
όσο μπορεί περισσότερο, στην 
εξουσία. Σύντομα όμως θα 
τεθεί και πάλι αντιμέτωπη με 
την ανεπάρκειά της.

«Η ΝΔ μπορεί 
να δημιουργήσει 
συνθήκες υψηλότερης, 
διατηρήσιμης 
ανάπτυξης»

Χρήστος Σταϊκούρας, βουλευτής 
Φθιώτιδας της ΝΔ, τομεάρχης 
Οικονομικών του κόμματος

Όσον αφορά την έξοδο στις αγορές, που έγινε τον Ιούλιο, ποιο 
το σχόλιό σας;
Είναι θετικό το ότι η χώρα ξαναβγήκε στις αγορές, έστω με καθυ-
στέρηση τριών ετών. Η ευθύνη για το ότι η πορεία που ξεκίνησε 
το 2014 δεν είχε συνέχεια και διάρκεια βαρύνει αποκλειστικά τη 
σημερινή κυβέρνηση, η οποία με την ανικανότητα και ανευθυ-
νότητά της έπληξε την αξιοπιστία της χώρας και επιβάρυνε την 
οικονομία της. Το αποτέλεσμα ήταν το υψηλό κόστος δανεισμού, 
αφού, παρά το ευνοϊκό –τα τελευταία χρόνια– διεθνές περιβάλ-
λον, τα ελληνικά ομόλογα δεν ακολούθησαν τα ευρωπαϊκά στη 
μείωση των αποδόσεων.

Αυτή την εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί ο κ. Μητσοτά-
κης. Τι αναμένετε να ακούσετε από τον αρχηγό της ΝΔ;
Ο κ. Μητσοτάκης, και φέτος, θα κινηθεί στη «γραμμή» του ρεαλι-
σμού και του μέτρου, μακριά από έωλες υποσχέσεις και ανεδα-
φικές δεσμεύσεις. Θα ξετυλίξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, που 
θα κινείται και πέραν του μνημονιακού πλαισίου, με έμφαση στις 
μεταρρυθμίσεις, που θα καθιστούν πιο φιλελεύθερη την οικονο-
μία, θα προάγουν τον ανταγωνισμό, θα βελτιώνουν την αποτελε-
σματικότητα του κρατικού μηχανισμού και θα προωθούν την πα-
ραγωγικότητα. Για τα πιο συγκεκριμένα, ας περιμένουμε την το-
ποθέτηση του κ. προέδρου.

Δεδομένων των δημοσιονομικών, και όχι μόνο, περιορισμών 
που θέτει το μνημόνιο, τι είναι αυτό που η ΝΔ θα έκανε δια-
φορετικά σε σχέση με την παρούσα κυβέρνηση;
Η ΝΔ, όπως διαχρονικά έχει αποδειχθεί, μπορεί να δημιουργή-
σει πληρέστερα τις συνθήκες υψηλότερης, διατηρήσιμης ανά-
πτυξης της οικονομίας. Αυτό μπορεί να γίνει ξανά υλοποιώντας 
διαρθρωτικές αλλαγές και αξιοποιώντας την περιουσία του Δη-
μοσίου, αλλάζοντας το μείγμα της δημοσιονομικής πολιτικής με 
τη μείωση των φορολογικών συντελεστών, ενισχύοντας τη ρευ-
στότητα με την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, την α-
ποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου και τη 
σταδιακή εξομάλυνση της πιστωτικής επέκτασης. Υπενθυμίζεται 
ότι η κυβέρνηση της περιόδου 2013-2014 προχώρησε σε στοχευ-
μένες μειώσεις φορολογικών συντελεστών και αποπλήρωσε ο-
φειλές του Δημοσίου ύψους 5,5 δισ. ευρώ. Ακριβώς το αντίθετο 
απ’ ό,τι πράττει η σημερινή κυβέρνηση.

Όλοι συμφωνούν ότι οι επενδύσεις είναι ο παράγοντας-κλειδί 
για την έξοδο της οικονομίας από την ύφεση. Τι προτείνετε ως 
ΝΔ για το ζήτημα αυτό;

Πράγματι, οι επενδύσεις μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά 
στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. Η προσέλκυση όμως αυτών 
απαιτεί τη διαμόρφωση κατάλληλου επιχειρηματικού περιβάλλο-
ντος, αξιοπιστία και εμπιστοσύνη. Σήμερα, οι δαπάνες του προ-
γράμματος δημοσίων επενδύσεων έχουν μειωθεί, η φορολογία 
έχει αυξηθεί, οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν διογκωθεί, η πι-
στωτική συρρίκνωση συνεχίζεται, το κράτος έχει κηρύξει «εσω-
τερική στάση πληρωμών», η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ είναι χαμηλή 
και αργή, διαρθρωτικές αλλαγές που βελτιώνουν το επιχειρημα-
τικό κλίμα δεν υλοποιούνται, εμβληματικές αποκρατικοποιήσεις 
καρκινοβατούν, νέα κυβερνητικά εμπόδια στην υλοποίηση επεν-
δυτικών σχεδίων ανακύπτουν, όπως είναι οι περιπτώσεις των 
Σκουριών, του Ελληνικού, της Αφάντου και του Καφηρέα. Όλα 
αυτά επιβεβαιώνουν ότι ΣΥΡΙΖΑ και επενδύσεις είναι έννοιες α-
σύμβατες. Εμείς, σε αυτά τα πεδία, θα κινηθούμε αντιδιαμετρικά 
σε σχέση με την κυβέρνηση.

Ο κ. Τσίπρας, ενόψει της τρίτης αξιολόγησης του ελληνικού 
προγράμματος, κάλεσε το ΔΝΤ να ξεκαθαρίσει τη θέση του. 
Τι λέτε;
Κατ’ αρχάς, ο κ. Τσίπρας δεν έχει ξεκαθαρίσει τη δική του θέση για 
τη συμμετοχή του Ταμείου. Από τη μια δαιμονοποιεί το ΔΝΤ και 
από την άλλη τα «δίνει όλα» για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα. 
Από τη μια κατηγορεί το ΔΝΤ για τα μέτρα που ζητάει και από την 
άλλη συμπλέει μαζί του για την ανάγκη ενίσχυσης της βιωσιμό-
τητας του δημόσιου χρέους. Από τη μια καλεί το ΔΝΤ να ξεκαθα-
ρίσει τη θέση του και από την άλλη έχει αιτηθεί πιστωτικής γραμ-
μής, η δυνητική αξιοποίηση της οποίας προϋποθέτει συγκεκρι-
μένες πρωτοβουλίες για τη ρύθμιση του χρέους που ο ίδιος έχει 
συμφωνήσει να μετατεθούν για μετά τη λήξη του τρέχοντος προ-
γράμματος. Η πρωθυπουργική διγλωσσία σε όλο της το μεγαλείο.

Υπάρχει μια γενικότερη άποψη ότι οι εθνικές εκλογές δεν 
είναι μακριά. Θεωρείτε ότι όντως βρισκόμαστε κοντά σε πρό-
ωρη προσφυγή στις κάλπες;
Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει τα πάντα, χωρίς 
ηθικές αναστολές και ιδεολογικές συντεταγμένες, προκειμένου 
να «κρατηθεί», όσο μπορεί περισσότερο, στην εξουσία. Σύντομα 
όμως θα τεθεί και πάλι αντιμέτωπη με την ανεπάρκειά της. Ως 
εκ τούτου, ενδέχεται ο πρωθυπουργός να «μετακυλίσει» τα προ-
βλήματα, που η κυβέρνησή του δημιουργεί, διά εκλογών στους 
πολίτες. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι κάτι που θα μας αιφνιδιά-
σει, αφού η ΝΔ βρίσκεται πάντοτε σε ετοιμότητα να αναλάβει τις 
ευθύνες διακυβέρνησης της χώρας.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ
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Ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας προσπάθησε να δη-
µιουργήσει από το βήµα της ∆ΕΘ την εντύ-
πωση ότι η Ελλάδα βρίσκεται µπροστά σε κά-
ποιου είδους επενδυτική, αναπτυξιακή «α-
πογείωση», η οποία θα δηµιουργήσει πολλές 

θέσεις πλήρους απασχόλησης µε καλές αµοιβές. Φάνηκε µάλι-
στα να διαχωρίζει τη θέση του από τους εκπροσώπους των ερ-
γοδοτικών οργανώσεων, υποστηρίζοντας ότι στη µεταποίηση 
δηµιουργούνται µονάδες οι οποίες δεν έχουν εξαρτήσεις από 
κυβερνητικές αποφάσεις και εξασφαλίζουν καλούς µισθούς 
στους εργαζόµενους σε αυτές.

Λαθεµένοι υπολογισµοί
Οι υπολογισµοί του πρωθυπουργού κ. Τσίπρα για το επίπεδο 
των επενδύσεων το 2016 είναι λαθεµένοι, εφόσον η χρονιά 
αυτή υπήρξε η χειρότερη επενδυτική χρονιά των τελευταίων 
δεκαετιών. Η διατήρηση του ΕΝΦΙΑ σε απαγορευτικά επί-
πεδα για πολλούς ιδιοκτήτες ακινήτων, η αύξηση του φορολο-
γικού και ασφαλιστικού κόστους κυρίως για τις µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις, η συνεχιζόµενη κρίση του τραπεζικού συστήµα-
τος εξαιτίας του πειράµατος Τσίπρα-Βαρουφάκη το 2015 και 
η παράλογη νέα µείωση του προγράµµατος δηµοσίων επεν-
δύσεων για να υπερκαλυφθεί ο στόχος για το πρωτογενές δη-
µοσιονοµικό πλεόνασµα εξηγούν την επενδυτική καχεξία του 
2016.

Τα µόνα καλά νέα στον επενδυτικό τοµέα ήρθαν από την 
επιλεκτική εφαρµογή του προγράµµατος ιδιωτικοποιήσεων 
που είχε ετοιµάσει η κυβέρνηση Σαµαρά και στο οποίο αντι-
τάχθηκε µε δυναµικό τρόπο ο ΣΥΡΙΖΑ και από τον τουριστικό 
κλάδο, ο οποίος ενισχύει τη θέση του σε µια ανταγωνιστική δι-
εθνή αγορά παρά τη φοροκαταιγίδα που έχει εξαπολύσει σε 
βάρος του το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης. 

Αβέβαιος βηµατισµός
Ο πολιτικός βηµατισµός της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά το πρό-
γραµµα ιδιωτικοποιήσεων, το οποίο εξασφαλίζει κάποιες ε-
πενδυτικές επιτυχίες, είναι αναγκαστικά αβέβαιος.

Στην περίπτωση της µεγάλης επένδυσης της καναδικής 
Eldorado Gold στα χρυσωρυχεία της Χαλκιδικής βρίσκε-
ται σε εξέλιξη ένας εσωκοµµατικός εµφύλιος. Ο τοπικός ΣΥ-
ΡΙΖΑ πρωταγωνιστεί στη µάχη για τη µαταίωση µιας επένδυ-
σης ύψους δισεκατοµµυρίων ευρώ, διάφορα κυβερνητικά στε-
λέχη προσπαθούν να δηµιουργήσουν πολιτική δυναµική κατά 
της επένδυσης, ενώ ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Σταθάκης προ-
σπαθεί να βρει µια ισορροπία που θα επιτρέψει την πραγµατο-
ποίηση της επένδυσης έστω µε µεγάλη καθυστέρηση και πρό-
σθετη επιβάρυνση εξαιτίας της των επενδυτών.

Στη Χαλκιδική είναι δύσκολο να µαταιωθεί η επένδυση 
χωρίς να αντιµετωπίσει σοβαρές συνέπειες η κυβέρνηση σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και στις διµερείς σχέσεις µε τον Κα-
ναδά, ο οποίος δείχνει σταθερή προτίµηση σε µεγάλες ελληνι-
κές επενδύσεις, στη µεγάλη επένδυση όµως στο πρώην αερο-
δρόµιο του Ελληνικού τα πράγµατα εξελίσσονται ακόµη χει-
ρότερα.

∆ιάφορες φατρίες του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες ελέγχουν θέσεις 
και υπογραφές στο ∆ηµόσιο, προσπαθούν να µετατρέψουν το 
πρώην αεροδρόµιο σε αρχαιολογικό χώρο ή δασική έκταση 
για τις ανάγκες του πολιτικού τους σεναρίου. Η επένδυση στο 
πρώην αεροδρόµιο του Ελληνικού δεν είναι ώριµη, όπως τα 
χρυσωρυχεία της Χαλκιδικής, και δεν υπάρχουν χιλιάδες ερ-
γαζόµενοι αποφασισµένοι να προστατέψουν τις θέσεις εργα-
σίας και το εισόδηµά τους από τους κυβερνητικούς ελιγµούς. 
Είναι σοβαρές οι πιθανότητες να οδηγηθεί η συγκεκριµένη ε-
πένδυση σε µεγάλη καθυστέρηση ή και µαταίωση, µε αποτέ-
λεσµα να υπάρξουν, βάσει της συµφωνίας µε τους επενδυτές, 
µεγάλες επιβαρύνσεις για το ∆ηµόσιο, το οποίο θα υποχρεω-
θεί να καταβάλει µεγάλες αποζηµιώσεις.

Η σκοτεινή πλευρά
Συνήθως τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, του κρατικού µηχανισµού 
και της κρατικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης που ε-

µεγάλες επενδυτικές και αναπτυξιακές ευκαιρίες. Η Ευρω-
ζώνη βρίσκεται ήδη στον πέµπτο χρόνο σταθερής οικονοµι-
κής ανάπτυξης και η ελληνική οικονοµία µένει τραγικά πίσω 
σε σχέση µε τους Ευρωπαίους εταίρους, οι οποίοι είναι ταυ-
τόχρονα ανταγωνιστές µας. Ενώ η κυβέρνηση και τα διάφορα 
κυκλώµατα που λειτουργούν µε την προστασία ή την ανοχή 
της καθυστερούν, για τους δικούς τους λόγους, τις παραγωγι-
κές επενδύσεις, τα άλλα κράτη-µέλη της Ε.Ε. ξετυλίγουν φιλό-
δοξες επενδυτικές στρατηγικές. Χάνουµε πλέον στον ανταγω-
νισµό και σε σχέση µε χώρες που µέχρι την κρίση του 2008 
θεωρούσαµε οικονοµικά υποδεέστερες, όπως είναι οι ∆ηµο-
κρατίες της Βαλτικής, η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Σλοβακία και 
άλλες χώρες που υπέστησαν κατά τη µεταπολεµική περίοδο 
τον σοβιετικού τύπου κοµµουνισµό, ακόµα και σε σχέση µε τη 
Βουλγαρία και τη Ρουµανία.

Η έλλειψη αξιοπιστίας της κυβέρνησης Τσίπρα σε ό,τι 
αφορά τις επενδύσεις επιδρά αρνητικά στις οικονοµικές εξε-
λίξεις. Είναι αδύνατον µια τέτοια κυβέρνηση να βγει στις δι-
εθνείς αγορές και να καλύψει τις ανάγκες χρηµατοδότησης 
του ελληνικού ∆ηµοσίου –χωρίς να στηρίζεται στον Ευρωπα-
ϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας– µε επιτόκια που θα είναι χα-
µηλά και θα εξασφαλίζουν σε βάθος χρόνου τη βιωσιµότητα 
του χρέους του ελληνικού ∆ηµοσίου. Οι αγορές αξιολογούν 
αρνητικά τους πολιτικούς ελιγµούς της κυβέρνησης σε ζητή-
µατα µεγάλων επενδύσεων και θα ζητήσουν µεγαλύτερες α-
ποδόσεις-επιτόκια για το πολιτικό ρίσκο που θα αναλάβουν. 

Τα κυβερνητικά στελέχη στέκονται εµπόδιο 
στις επενδύσεις.

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

 Η επένδυση στο Ελληνικό κινδυνεύει 
περισσότερο από την επένδυση 
στα χρυσωρυχεία της Χαλκιδικής.

Πίσω από τους… αριστερούς ιδεολόγους 
µπορεί να κρύβονται τα κυκλώµατα 
της συναλλαγής.

Η ∆ΙΑΡΚΗΣ ΚΡΙΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ, 
ΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΠΟΥΦΟΙ

µποδίζουν τις επενδύσεις αντιµετωπίζονται ως ιδεολόγοι, οι 
οποίοι έχουν πρόβληµα να προσαρµοστούν στην ευρωπαϊκή 
οικονοµική πραγµατικότητα.

∆εν είµαι σίγουρος ότι η ιδεολογική διάσταση είναι κυρί-
αρχη σε αυτές τις υποθέσεις. Πίσω από αυτήν µπορεί να κρύ-
βονται κυκλώµατα που θέλουν να ασκήσουν πίεση στους ε-
πενδυτές και να έρθουν σε παρασκηνιακή συµφωνία µαζί τους.

Υπάρχουν επενδύσεις όπου τοπικοί παράγοντες διεκδι-
κούν άµεσα ή έµµεσα οφέλη. Σε άλλες περιπτώσεις διάφοροι 
που έχουν τις αναγκαίες υπογραφές τις διαπραγµατεύονται 
µε τους επενδυτές, αφού πρώτα τους κάνουν τη ζωή δύσκολη. 
Σε µία τουλάχιστον περίπτωση µεγάλης επένδυσης υπάρχουν 
µεγάλα επιχειρηµατικά συµφέροντα τα οποία πιέζουν διαχρο-
νικά τις κυβερνήσεις να µην προχωρήσουν στην επένδυση, 
ώστε να µην ωφεληθούν τα επενδυτικά σχήµατα που πρωτα-
γωνιστούν σε αυτήν και θεωρούνται ανταγωνιστικά έως αντί-
παλα από αυτούς που κινούν τα νήµατα στο παρασκήνιο.

Όλα για τους µπούφους
Αυτοί που προσπαθούν για διάφορους λόγους να µαταιώσουν 
τις επενδύσεις επικαλούνται συνήθως λόγους προστασίας του 
περιβάλλοντος. Είναι τέτοια η υποκρισία που χαρακτηρίζει 
τον δηµόσιο βίο στη χώρα µας ώστε έχουν µετατραπεί σε µό-
νιµο στόχο κυκλωµάτων οι επενδύσεις στην αιολική ενέργεια 
παρά το γεγονός ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας κερδί-
ζουν συνεχώς έδαφος στην Ε.Ε., σε µια προσπάθεια να περιο-
ριστεί η ρύπανση του περιβάλλοντος και να αποτραπεί η κλι-
µατική αλλαγή.

Στο συγκεκριµένο θέµα η χώρα µας κινείται µεταξύ φάρ-
σας και τραγωδίας. Η «Καθηµερινή» δηµοσίευσε ένα εξαιρε-
τικά ενδιαφέρον ρεπορτάζ για το πώς έχει εµποδιστεί η ανά-
πτυξη ενός αιολικού πάρκου µε 200 ανεµογεννήτριες στην πε-
ριοχή της Νότιας Καρυστίας ύστερα από προσφυγή πολιτών 
που ζητούν την προστασία του µπούφου και άλλων δύο σπα-
νιότερων πουλιών.

Με τη λογική που λειτουργεί η τόσο ευαίσθητη για το πε-
ριβάλλον κυβέρνηση, δεν παρεµβαίνει για την ανάπτυξη των 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και είναι πρόθυµη να καλύψει 
το ενεργειακό κενό µε την εντατικότερη αξιοποίηση ρυπογό-
νων λιγνιτικών µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Χάνονται ευκαιρίες
Με τη µέθοδο που ακολουθεί η κυβέρνηση Τσίπρα, χάνονται 
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άρθρο

Το 2014 μαζί με τον Μιχάλη Μητσόπουλο 
είχαμε γράψει ένα άρθρο με τίτλο «Ελλάδα: 
Φορολογήστε ό,τι κινείται!», υπογραμμίζοντας 
τότε τον αρνητικό ρόλο της φορολογίας στην 
ανάκαμψη του ΑΕΠ. Σήμερα, αντί να έχουμε 
ένα πιο φιλικό περιβάλλον για τον παραγωγικό 
τομέα της οικονομίας, από την 1η Ιανουαρίου 
έχει υπάρξει ένας πραγματικός «αγώνας» για 
υπερφορολόγηση.

 ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΕΛΑΓΊΔΗ*

Το ερωτηματικό που βάλαμε με τον Μιχάλη Μη-
τσόπουλο στον τίτλο του βιβλίου μας «Ελλάδα 
– Από την έξοδο στην ανάκαμψη;» το 2014, δυ-
στυχώς, μοιάζει να είναι ακόμη επίκαιρο. Σύμ-
φωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 

ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε κατά 0,5% σε σχέση με το προηγού-
μενο τρίμηνο και κατά 0,8% σε ετήσια βάση κατά το β΄ τρίμηνο 
του 2017, ενώ είχε αυξηθεί κατά 0,5% και κατά 0,4% αντίστοιχα 
στο α΄ τρίμηνο.

Ο κύριος παράγοντας πίσω από τη «θετική» ανάγνωση ήταν 
οι δαπάνες της δημόσιας κατανάλωσης και οι εξαγωγές, που αυ-
ξήθηκαν κατά 6,5% σε τριμηνιαία και κατά 9,5% σε ετήσια βάση. 
Από την άλλη, οι εισαγωγές αυξήθηκαν πολύ πιο αργά, κατά 
3,1% στο β΄ τρίμηνο, αντικατοπτρίζοντας μια σχεδόν βαλτωμένη 
εσωτερική ζήτηση (η λιανική των τροφίμων έπεσε κατά 0,4%). 
Ακόμα χειρότερα είναι τα νούμερα που αφορούν τον ακαθάρι-
στο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου, ο οποίος μειώθηκε κατά 
25,6% σε τριμηνιαία βάση και κατά 17,1% σε ετήσια.

Το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης τον περασμένο Ιού-
νιο θα απελευθερώσει 1,6 δισ. ευρώ για την αποπληρωμή ληξι-
πρόθεσμων οφειλών του κράτους προς ιδιώτες, γεγονός που σί-
γουρα θα επιταχύνει την αύξηση του ΑΕΠ, ώστε να φτάσει την 
πρόβλεψη για ανάπτυξη 1,5% για το 2017. Ξανά, αυτό μόνο μετά 
την απελευθέρωση κονδυλίων από το πρόγραμμα που θα διοχε-
τευτούν αποκλειστικά για να βοηθήσουν τον εγχώριο ιδιωτικό 
τομέα και θα αυξηθεί το ΑΕΠ.

Αυτό είναι σαν «λεφτά από ελικόπτερο» και κάποιος μπορεί 
εύκολα να καταλάβει ότι χωρίς αυτή την έξτρα οικονομική βο-
ήθεια η οικονομία θα ήταν απολύτως «επίπεδη» για τρίτο συνε-
χόμενο έτος. Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι ότι τα στοιχεία 
του ΑΕΠ δείχνουν πόσο σημαντική είναι για τη λαϊκιστική 
κυβέρνηση, η οποία χαρακτηρίζεται από πολιτικές «κρατικι-
σμού», μια ανάκαμψη στηριγμένη στις δημόσιες δαπάνες. Οι α-
ριθμοί λένε την αλήθεια.

Οι τέσσερις θεσμοί (η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ESM, η ΕΚΤ 
και το ΔΝΤ) επιμένουν ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα 
βοηθήσουν στην αύξηση του ΑΕΠ – μια αναγκαιότητα για να 

γίνει βιώσιμο το χρέος στο ορατό μέλλον και η οικονομία να α-
ποφύγει ένα τέταρτο πρόγραμμα μετά την ολοκλήρωση του τρί-
του, τον Αύγουστο του 2018.

Είναι σαφές ότι η ελληνική οικονομία χρειάζεται ισχυρή α-
νάκαμψη, αλλά ακόμη και οι αισιόδοξες προβλέψεις είναι μάλ-
λον μέτριες σε σχέση με αυτό που χρειάζεται η οικονομία όσον 
αφορά την αύξηση του ΑΕΠ.

Το 2014 μαζί με τον Μιχάλη Μητσόπουλο είχαμε γράψει 
ένα άρθρο με τίτλο «Ελλάδα: Φορολογήστε ό,τι κινείται!», υπο-
γραμμίζοντας τότε τον αρνητικό ρόλο της φορολογίας στην α-
νάκαμψη του ΑΕΠ. Σήμερα, αντί να έχουμε ένα πιο φιλικό πε-
ριβάλλον για τον παραγωγικό τομέα της οικονομίας, από την 1η 
Ιανουαρίου έχει υπάρξει ένας πραγματικός «αγώνας» για υπερ-
φορολόγηση –ναι, ακόμα περισσότερη–, όπως φαίνεται στους 
παρακάτω πίνακες.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Φορολογία για κάθε 100 ευρώ εισοδήματος, με 
συντελεστή ΦΠΑ 24% για εισόδημα άνω των 40.000 ευρώ

Η ΥΠΕΡΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΊΑ 
ΤΗΣ ΜΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΊΚΗΣ ΟΊΚΟΝΟΜΊΑΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ % Φόροι % Φόρων

ΦΠΑ 100.00 24.00 19.35 19.35

ΑΣΦΑΛΙΣΗ 80.65 26.95 21.73 21.73

ΦΟΡΟΣ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 58.91 45.00 26.51 26.51

ΕΙΣΦ. ΑΛΛΗΛ.  80.65 7.50 6.05 7.50

ΣΥΝΟΛΟ  ΦΟΡΩΝ 73.65 73.65

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 26.51 100 26.51 26.51

ΣΥΝΟΛΟ 

+ΠΡΟΚΑΤ. 

 100.16 100.2

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ % Φόροι % Φόρων

ΦΠΑ 100.00 24.00 19.35 19.35

ΑΣΦΑΛΙΣΗ 80.65 26.95 21.73 21.73

ΦΟΡΟΣ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 58.91 29.00 17.08 17.08

ΕΙΣΦ. ΑΛΛΗΛ.  0.00 0.00 0.00 0.00

ΣΥΝΟΛΟ  ΦΟΡΩΝ 58.17 58.17

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 17.08  100.00 17.08 17.08

ΣΥΝΟΛΟ 

+ΠΡΟΚΑΤ. 

75.26 75.3

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Φορολογία για κάθε 100 ευρώ εισοδήματος, 
με συντελεστή ΦΠΑ 24% για τα κέρδη, για εταιρείες

Δεν χρειάζεται να πούμε ότι και οι απλοί φορολογούμενοι, 
αλλά και οι εταιρείες, δεν έχουν κανένα κίνητρο να επενδύσουν 
ή να ξεκινήσουν ή ακόμη και να διατηρήσουν μια επιχείρηση. 
Κάτω από αυτό το εξαιρετικά δυσμενές φορολογικό περιβάλ-
λον εξηγείται εύκολα και η μείωση του ακαθάριστου σχηματι-
σμού παγίου κεφαλαίου, αλλά και γιατί είναι αμφίβολο αν οι 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις μπορούν στ’ αλήθεια να βοηθή-
σουν την οικονομία να επιτύχει ισχυρή ανάκαμψη.

Η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ υποστηρίζει 
την ιδέα ενός Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου, δείχνοντας 
μια προθυμία να εμβαθύνει την ολοκλήρωση της Ευρωζώνης, 
προσθέτοντας ότι κάτι τέτοιο θα επιτρέψει καλύτερο συντονι-
σμό της δημοσιονομικής πολιτικής.

Ακόμα πιο σημαντικό, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μα-
κρόν, ο οποίος επισκέφθηκε την Ελλάδα, θέλει να εναρμονι-
στούν τα φορολογικά συστήματα στις χώρες-μέλη της Ευρωζώ-
νης, κάνοντας λόγο για διαφανή κοινή φορολογική βάση. Όλοι 
οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να χειροκροτήσουν αυτές τις δη-
λώσεις, αλλά ακόμα περισσότερο οι Έλληνες, που η διάθεσή 
τους να παράγουν παρεμποδίζεται από μια παράλογη φορολο-
γική και ασφαλιστική πολιτική του κράτους που καταστρέφει 
την ανάκαμψη που τόσο χρειάζεται η χώρα.

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι ανεξήγητο πώς οι δανειστές εγκρί-
νουν ή και ανέχονται αυτή την πολιτική. Σε κάθε περίπτωση, 
ποτέ δεν είναι αργά. Απλώς διαβάστε τους πίνακες!

*Ο Θεόδωρος Πελαγίδης είναι καθηγητής Οικονομικών στο 
Πανεπιστήμιο Πειραιά. Το παραπάνω άρθρο εμφανίστηκε 
για πρώτη φορά στο ιστολόγιο του Ινστιτούτου Brookings 
(https://www.brookings.edu/blog/up-front/2017/09/06/over-
taxation-at-the-heart-of-greeces-non-recovery-economy/).
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ρεπορτάζ

«Το περιστατικό εγείρει ένα 
σοβαρότατο θέµα ηθικής και 
ακαδηµαϊκής τάξεως, αντίθετο µε 
το πνεύµα της ακαδηµαϊκότητας και 
της άµιλλας µεταξύ των φοιτητών» 
τόνισε ο υπουργός Παιδείας Κώστας 
Γαβρόγλου.

Ακόµα ένα σύµπτωµα της παθογένειας που επι-
κρατεί στα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ι-
δρύµατα έκανε την εµφάνισή του στο Πανεπι-
στήµιο Πατρών. Συγκεκριµένα, δεκάδες φοι-
τητές παρέδωσαν την ίδια εργασία, προφανώς 

προϊόν αντιγραφής. Μάλιστα, όταν το ίδρυµα αποφάσισε 
να τους τιµωρήσει, οι πολιτικές νεολαίες της Ν∆ και του 
ΠΑΣΟΚ αντέδρασαν, προκαλώντας, εκτός των άλλων, µίνι 
πολιτική θύελλα.

Το χρονικό της… αντιγραφής
Όλα ξεκίνησαν όταν αποκαλύφθηκε ότι τον περασµένο Ι-
ούνιο 106 φοιτητές του Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 
του Πανεπιστηµίου της Πάτρας αντέγραψαν και κατέθεσαν 
την ίδια εργασία στο µάθηµα «∆υναµικά Μαθηµατικά Υπο-
δείγµατα».

Η γενική συνέλευση του τµήµατος αποφάσισε να απο-
κλείσει τους φοιτητές απ’ όλα τα µαθήµατα της εξεταστικής 
του Σεπτεµβρίου.

Σηµειώνεται ότι για το συγκεκριµένο µάθηµα του β΄ ε-
ξαµήνου του προγράµµατος σπουδών ο τελικός βαθµός προ-
κύπτει κατά 50% από πρόοδο που λαµβάνει χώρα εντός του 
εξαµήνου, κατά 20% από τις ασκήσεις του µαθήµατος και 
κατά 30% από το γραπτό της εξεταστικής.

Σκηνές ροκ µε τις πολιτικές νεολαίες
Η απόφαση της γενικής συνέλευσης του τµήµατος περί α-
ποκλεισµού των φοιτητών προκάλεσε την αντίδραση τόσο 
της ∆ΑΠ όσο και της ΠΑΣΠ του Πανεπιστηµίου Πατρών, οι 
οποίες ζήτησαν από τους καθηγητές να δείξουν επιείκεια. 
Σε ανακοίνωσή της η ∆ΑΠ του Πανεπιστηµίου Πατρών α-
νέφερε ότι «η απόφαση της γενικής συνέλευσης των καθη-
γητών είναι “πρωτόγνωρη”, καθώς έχει χαρακτηριστικά ε-
ξοντωτικής τιµωρίας και σε καµία περίπτωση δεν περιλαµ-
βάνει κάποιο είδος σωφρονιστικού χαρακτήρα. Έχει έρθει 
η ώρα να αποφασίσουµε εάν θέλουµε ένα πανεπιστήµιο και 
ένα εκπαιδευτικό σύστηµα δίκαιο και νουθετικό ή απλά τι-
µωρητικό».

Από την πλευρά της, η ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πάτρας µε ανακοί-
νωση που δηµοσιοποίησε στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης 
ξεκαθάρισε ότι η θέση της είναι ενάντια στην ατιµωρησία 
και εστίασε στο γεγονός ότι οι εκπρόσωποι των φοιτητών 
δεν είχαν την ευκαιρία να αναλύσουν την άποψή τους στη 
συνέλευση του τµήµατος. «Σε ένα δηµοκρατικό κράτος ο 
φοιτητής πρέπει και τυπικά να έχει φωνή, να µπορεί να εκ-
φράζεται και να συνδιαµορφώνει τις συνθήκες και την κα-
θηµερινότητα στην οποία καλείται να σπουδάσει» ανέφερε 
η ανακοίνωση.

«Η άµεση αντίδραση των “παιδιών της ΟΝΝΕ∆” να ζη-
τήσουν την άρση αυτής της ποινής δίνει µια σαφή εικόνα 
για την άποψη που έχει η συγκεκριµένη παράταξη σχε-
τικά µε την “αριστεία” στα πανεπιστήµια» τόνισε σε α-
νακοίνωσή της η Επιτροπή Παιδείας Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ. 
«Είναι γνωστό άλλωστε στους φοιτητές και τις φοιτήτριες 
ότι οι πρακτικές της ∆ΑΠ περιλαµβάνουν δίκτυα σηµειώ-
σεων, κυκλώµατα αντιγραφής, υπόγειες συνεννοήσεις µε 
καθηγητές, κεράσµατα σε µπουζούκια και ταξίδια αναψυ-
χής. Και φυσικά η δική τους “αριστεία” επεκτείνεται στην 
υπεράσπιση όσων αντιγράφουν, µε σκοπό να διατηρήσουν 
τις πελατειακές τους σχέσεις και να ενισχύσουν την εκλο-
γική τους δύναµη».

Οργή Μητσοτάκη
Η ανακοίνωση της ∆ΑΠ του Πανεπιστηµίου Πατρών αλλά 
και τα ειρωνικά σχόλια που αυτή «πυροδότησε» φαίνεται 
ότι προκάλεσαν την οργή της ηγεσίας της Ν∆, δεδοµένου 
ότι ο πρόεδρός της Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επανειληµ-
µένα ταχθεί υπέρ της αξιοκρατίας και της αριστείας. Τόσο 
ο κ. Μητσοτάκης όσο και ο πρόεδρος της ΟΝΝΕ∆ Κώστας 
∆έρβος καταδίκασαν το περιστατικό και ζήτησαν την πα-
ραίτηση του υπευθύνου της ∆ΑΠ της συγκεκριµένης σχο-
λής. «Σε κάθε περίπτωση, η Ν∆ απαιτεί τον σεβασµό των 
κανονισµών απ’ όλους χωρίς εκπτώσεις και χωρίς υπερβο-
λές» ανέφερε η ανακοίνωση του κόµµατος.

«Καλά, µην ξαφνιαζόµαστε. Οι κοµµατάρχες διδάσκουν 
στα παιδιά αυτά που έγιναν στην Πάτρα. Η λύση είναι µία: 
έξω τα κόµµατα από τα πανεπιστήµια» σχολίασε µε ανάρ-
τησή του στο Τwitter ο επικεφαλής του Ποταµιού Σταύ-
ρος Θεοδωράκης.

Πρόεδρος τµήµατος: Ίσως η πιο χαµηλή από 
τις ποινές
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Τµήµατος ∆ιοίκησης 
Επιχειρήσεων, αναπληρωτής καθηγητής Γιώργος Ανδρου-
λάκης µιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ εξήγησε το σκεπτικό της 
ποινής. Όπως είπε, «σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονι-
σµό του Πανεπιστηµίου Πατρών, η ποινή µπορεί να επι-
ληφθεί ή από τη γενική συνέλευση του τµήµατος ή από τη 
Σύγκλητο. Η Σύγκλητος είναι αρµόδια για τις µεγάλες ποι-
νές και η γενική συνέλευση για τις πιο µικρές και ο απο-
κλεισµός µέχρι και τρεις εξεταστικές επιβάλλεται από τη 
γενική συνέλευση του τµήµατος».

Σύµφωνα µε τον κ. Ανδρουλάκη, «επιβλήθηκε αποκλει-
σµός από την εξεταστική του Σεπτεµβρίου και εµείς το 
σκεφτήκαµε πάρα πολύ, γιατί η πλειοψηφία των συγκεκρι-
µένων φοιτητών είναι πρωτοετείς. Πρακτικά οι φοιτητές 

αυτοί δεν θα έχουν σηµαντική καθυστέρηση στη χρονική 
πρόοδο των σπουδών τους, γιατί στα επόµενα έτη µπορούν 
να µαζέψουν αυτό που χάσανε». Μάλιστα για την ποινή που 
επιβλήθηκε από τη γενική συνέλευση του τµήµατος ο κ. Αν-
δρουλάκης τόνισε ότι «είναι ίσως η πιο χαµηλή από τις αυ-
στηρές ποινές που θα µπορούσαν να επιβληθούν».

Γαβρόγλου: Θα ληφθούν όλα τα µέτρα
«Το περιστατικό εγείρει ένα σοβαρότατο θέµα ηθικής και 
ακαδηµαϊκής τάξεως, αντίθετο µε το πνεύµα της ακαδηµα-
ϊκότητας και της άµιλλας µεταξύ των φοιτητών» τόνισε ο υ-
πουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου. «Η απόφαση των α-
καδηµαϊκών οργάνων του Πανεπιστηµίου Πατρών σηµατο-
δοτεί ότι οι κανόνες υπάρχουν για να εφαρµόζονται και όχι 
για να παραµένουν γράµµα κενό. ∆εν µπορώ να πω το ίδιο 
για τις συγκεκριµένες φοιτητικές παρατάξεις που έσπευσαν 
να προστατέψουν τους “άριστους” αντιγραφείς» πρόσθεσε 
ο κ. Γαβρόγλου, ανακοινώνοντας την από κοινού λήψη µέ-
τρων «ώστε να προστατευτεί η δυνατότητα των φοιτητών να 
εκπονούν και να συγγράφουν τις εργασίες τους εκτός των 
πανεπιστηµιακών αιθουσών, γεγονός που αποτελεί πρόοδο 
και κατάκτηση της πανεπιστηµιακής κοινότητας».

Η φάµπρικα των έτοιµων εργασιών
Το σκανδαλώδες περιστατικό στο Πανεπιστήµιο Πατρών 
έφερε στη δηµοσιότητα ένα από τα «κοινά µυστικά» αλλά 
και µία από τις σηµαντικότερες παθογένειες στα ελληνικά 

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 
ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΥΡΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
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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
Λεωφόρος Βουλιαγμένης 564, Άλιμος, τηλ. 210-6993527

www.gethealthier.gr

Όλα ξεκίνησαν όταν 
αποκαλύφθηκε ότι τον 
περασµένο Ιούνιο 106 
φοιτητές του Τµήµατος 
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 
του Πανεπιστηµίου της 
Πάτρας αντέγραψαν και 
κατέθεσαν την ίδια εργασία 
στο µάθηµα «∆υναµικά 
Μαθηµατικά Υποδείγµατα».

ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, αυτή της… 
αγοράς εργασιών. Μιλώντας στον ραδιο-
φωνικό σταθµό Real FΜ ο υπουργός Παι-
δείας σηµείωσε χαρακτηριστικά ότι «το 
πρόβληµα είναι υπαρκτό. Εδώ, αυτούς τους 
τσάκωσαν, αλλά το πρόβληµα υπάρχει. Εάν 
εγώ ήµουν Ν∆, δεν θα έκανα αυτά τα διοι-
κητικά µέτρα, θα τους ανάγκαζα να κάνουν 
µια ηµερίδα να συζητήσουν το θέµα της α-
ντιγραφής. Να γίνει µια ανοιχτή συζήτηση, 
να µπουν καθηγητές, φοιτητές, να δούµε τι 
γίνεται, τι σηµαίνει το θέµα “αντιγραφή”. 
∆ιότι δεν είναι καινούργιο αυτό. Σήµερα 
είναι µιας άλλης τάξης πρόβληµα».

Εν τω µεταξύ, σύµφωνα µε στοιχεία που 
παρουσίασε ο τηλεοπτικός σταθµός Alpha, 
υπάρχει συγκεκριµένη… ταρίφα για κάθε 
εργασία: οι απλές εργασίες κοστίζουν 80-90 
ευρώ, µία διπλωµατική για πανεπιστήµιο 
κοστίζει από 1.400 έως 5.000 ευρώ, ενώ από 
5.000 έως 10.000 ευρώ πωλείται µία διδα-
κτορική διατριβή.

Γαβρόγλου κατά της απόφασης της Συγκλήτου του ΑΠΘ

Την ώρα που η κατάσταση µε τη διακίνηση και χρήση ναρκωτικών ουσιών στους υπαίθριους χώρους στο Αριστοτέ-
λειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) έχει βγει εκτός ελέγχου, ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου αποφάσισε 
να υπερασπιστεί το άσυλο και να ταχθεί κατά της απόφασης των αρχών του ιδρύµατος να ζητήσουν δικαστική και α-
στυνοµική συνδροµή.

Συγκεκριµένα, στις 31 Αυγούστου η Σύγκλητος και το Πρυτανικό Συµβούλιο του ΑΠΘ µε οµόφωνη απόφασή τους 
κατέληξαν ότι το συγκεκριµένο θέµα µπορεί να αντιµετωπιστεί µόνο από τα αρµόδια όργανα της πολιτείας. Στην ανα-
κοίνωση αναφέρεται ότι «αποφάσισαν να απευθύνουν έγγραφη πρόσκληση προς τον Προϊστάµενο της Εισαγγελίας 
Πληµµελειοδικών Θεσσαλονίκης και τη Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Θεσσαλονίκης, σε εφαρµογή του άρθρου 3 παρ. 
2 του Ν. 4485/2017, για συνεχή παρέµβαση και διενέργεια ελέγχων των αρµόδιων οργάνων της αστυνοµίας εντός της 
πανεπιστηµιούπολης, αποκλειστικά και µόνο προς αντιµετώπιση του προβλήµατος διακίνησης και χρήσης ναρκωτι-
κών ουσιών».

Ωστόσο, ο κ. Γαβρόγλου µιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ δήλωσε ότι η κίνηση των αρχών του ιδρύµατος «πρέπει να µας 
προβληµατίσει», τονίζοντας ότι έχουν αναγνωρίσει ότι υπάρχει παραβατικότητα µέσα στα ΑΕΙ. «Μάλιστα, για πρώτη 
φορά µετά τη Μεταπολίτευση συγκροτούµε µια επιτροπή αντιµετώπισης της παραβατικότητας, για τη σύνταξη ενός 
πλαισίου λειτουργίας αυτών των πραγµάτων» είπε, προσθέτοντας ότι «από το 2011 δεν υπήρχε καµία νοµοθέτηση στο 
θέµα, άρα οι πρυτάνεις είχαν τη δυνατότητα να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα, το οποίο µε κάποιον τρόπο το άφησαν να 
κακοφορµίσει, διότι το θέµα της παραβατικότητας δεν λύνεται µόνο µε την αστυνοµία».

Απαντώντας στον κ. Γαβρόγλου, η τοµεάρχης Παιδείας της Ν∆ Νίκη Κεραµέως δήλωσε πως «µπροστά στην αυτο-
νόητη ανάγκη των αρχών του πανεπιστηµίου να προστατέψουν τους φοιτητές και να προασπίσουν την οµαλότητα εντός 
του ιδρύµατος, ο υπουργός καταλόγισε, εκ του πονηρού, επικοινωνιακή τακτική, ουσιαστικά προβαίνοντας σε εκφοβι-
σµό των αρχών του πανεπιστήµιου. ∆υστυχώς, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στέλνει, προς κάθε κατεύθυνση, µήνυµα α-
συδοσίας και ανοχής στην ανοµία και στην εκτροπή. Η θέση της Ν∆ είναι ξεκάθαρη: Αυτεπάγγελτη επέµβαση των αρχών 
για όλες τις αξιόποινες πράξεις που τελούνται στα ΑΕΙ».

Ποιοι κουµαντάρουν τα πανεπιστήµια

Το θλιβερό περιστατικό της µαζικής αντιγραφής στο Πανεπιστήµιο Πατρών αλλά και οι αντιδράσεις των φοιτητικών νε-
ολαιών έφεραν για άλλη µια φορά στο προσκήνιο το ζήτηµα της στρεβλής αντίληψης που οι παρατάξεις έχουν για τον 
ρόλο τους µέσα στα ιδρύµατα. Την ώρα που σηµαντικό µέρος της σπουδάζουσας νεολαίας γυρίζει την πλάτη στις πα-
ρατάξεις και τις εκλογικές διαδικασίες (αν και λόγω της… πολυδιάσπασης των αποτελεσµάτων δεν υπάρχει ακριβής 
εικόνα, εκτιµάται ότι η αποχή είναι διαρκώς αυξανόµενη), οι εκπρόσωποί τους δείχνουν να επιδιώκουν να κουµαντά-
ρουν πράγµατα και καταστάσεις εντός των πανεπιστηµίων και ΤΕΙ της χώρας.

Μάλιστα το τελευταίο περιστατικό µοιάζει να επιβεβαιώνει τις ανησυχίες όσων είχαν αντιταχθεί στο πρόσφατο νο-
µοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, το οποίο, µεταξύ άλλων, προβλέπει επαναφορά της συµµετοχής των φοιτητών σε 
ποσοστό 10% του συνόλου της Συγκλήτου.

Για την ιστορία να αναφερθεί ότι στις φοιτητικές εκλογές του 2017 η παράταξη που πρόσκειται στη Ν∆ (∆ΑΠ-Ν∆ΦΚ) 
εξελέγη για 31η χρονιά πρώτη δύναµη στα ανώτατα ιδρύµατα, συγκεντρώνοντας ποσοστό κοντά στο 45%, ακολουθού-
µενη από την ΠΚΣ (πρόσκειται στο ΚΚΕ) µε 19,92%, τα ΕΑΑΚ (σχήµατα της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς) µε 13,58% 
και την ΠΑΣΠ (πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ) µε 6,65%.
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 Σύµφωνα µε τους µύθους των κονκισταδόρων 
που κατέκτησαν τη Νότια Αµερική στο 
όνοµα του Ισπανού βασιλιά, το Ελντοράντο 
(ο Χρυσός) βρισκόταν κάπου στο βόρειο 
τµήµα της Λατινικής Αµερικής, στο οποίο 
υπήρχε χρυσός και τεράστια πλούτη, που δεν 
τελείωναν ποτέ. Πολλοί έψαξαν να βρουν 
αυτόν τον τόπο στις ζούγκλες της Νότιας 
Αµερικής, δεν τον βρήκε ποτέ κανείς. 

Μια σκληρή παρτίδα πόκερ παίχτηκε την 
προηγούµενη εβδοµάδα αναφορικά µε 
την περίφηµη επένδυση της πολυεθνικής 
εταιρείας Eldorado Gold, η οποία έχει την 
έδρα της στον Καναδά. Το τελευταίο «χτύ-

πηµα» ήρθε από τον επικεφαλής της εταιρείας Τζορτζ Μπερνς, 
ο οποίος µάλλον αιφνιδίασε την κυβέρνηση, όταν ανακοίνωσε 
την πρόθεση της εταιρείας να αποχωρήσει από την Ελλάδα 
στις 22 Σεπτεµβρίου, αν δεν εκδίδονταν όλες οι προβλεπόµε-
νες άδειες.

Ο κ. Μπερνς εντάχθηκε στο στελεχιακό δυναµικό της εται-
ρείας µόλις πριν από έξι µήνες και ανέλαβε τα καθήκοντα του 
προέδρου και διευθύνοντος συµβούλου της εταιρείας στις 28 
Απριλίου. Ήταν γνωστό στέλεχος του κλάδου των µεταλλευ-
τικών εταιρειών, στον οποίο δούλευε από το 1978, και είχε α-
σκήσει υψηλά καθήκοντα σε πολλές από αυτές. Πριν από την 
Eldorado Gold ήταν εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Goldcorp.

Θεωρητικά δεν είχε γνώση των σχέσεων της εταιρείας µε 
την ελληνική κυβέρνηση και δεν είχε και την ευκαιρία να απο-
κτήσει ιδία πείρα. ∆ιότι τόσο τον Μάιο όσο και στο τέλος του 
καλοκαιριού η προσπάθειά του να έρθει σε επαφή και να κα-
ταλάβει την κυβέρνηση δεν αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιτυχής, 
αν κρίνει κανείς από τη δήλωση µετά τη συνάντησή του µε τον 
υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη στις 
4 Αυγούστου: «Η ανακοίνωση του κ. Σταθάκη δεν προσέδωσε 
καθαρότητα όσον αφορά τις λεπτοµέρειες της διαιτησίας, η ε-
ταιρεία δεν έχει λάβει καµία ειδοποίηση για τη διαδικασία».

Η ανακοίνωση του κ. Σταθάκη για διαιτησία οδήγησε στην 
κλιµάκωση της έντασης στις σχέσεις της εταιρείας µε την κυ-
βέρνηση.

Η πρώτη απάντηση της εταιρείας ήταν η αναβολή των ε-
γκαινίων των µεταλλευτικών εγκαταστάσεων στην Ολυµπιάδα, 
για τις οποίες, σε κάθε περίπτωση, δεν είχαν εκδοθεί οι άδειες.

Στο ρεπορτάζ της εφηµερίδας «Καθηµερινή» στις 10 Αυ-
γούστου αναφερόταν ότι «η απόφαση αναβολής των εγκαινίων 
ερµηνεύεται ως ένα ξεκάθαρο µήνυµα προς την κυβέρνηση για 
την τύχη της συνολικής κεφαλαιουχικής επένδυσης που έχει 
κάνει µέχρι σήµερα η Eldorado στην Ελλάδα, το ύψος της ο-
ποίας ξεπερνάει το 1 δισ. ευρώ. Αν και από την πλευρά της ε-
ταιρείας σηµειώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφά-
σεις για αποχώρηση από την Ελλάδα, ο όλος χειρισµός από την 

κυβέρνηση παραπέµπει, όπως υπογραµµίζουν, σε επιχειρηµα-
τική οµηρία, που δεν µπορεί να συνεχιστεί».

Ήταν προφανές ότι η εταιρεία εξέταζε το σενάριο της απο-
χώρησης, αλλά η κυβέρνηση µάλλον το ερµήνευε ως µπλόφα. 
Από κει και µετά άρχισε ο διάλογος ανάµεσα στην κυβέρνηση 
και την εταιρεία, µέσω συµβούλων του κ. Σταθάκη, ο οποίος 
φέρεται να είχε πει ότι δεν µπορεί να περάσει την απόφαση 
στο κόµµα, ενώ η έκδοση των αδειών για την Ολυµπιάδα µετα-
φερόταν περίπου από µέρα σε µέρα.

Πριν από την Έκθεση
Η τελευταία επαφή ανάµεσα στις δύο πλευρές έγινε την εβδο-
µάδα πριν από την έλευση του πρωθυπουργού στη ∆ΕΘ, κατά 
την οποία κατέστη σαφές στον κ. Μπερνς ότι η έκδοση των α-
δειών µεταφερόταν για µετά τα εγκαίνια της ∆ιεθνούς Έκθεσης 
Θεσσαλονίκης, το Σάββατο στις 9 του µηνός.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, το θέµα της εξόρυξης στη Χαλ-
κιδική είχε τεθεί στον πρωθυπουργό και από τον Γάλλο Πρό-
εδρο Εµανουέλ Μακρόν στην κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχαν, 
καθώς την παρέµβαση του κ. Μακρόν νοµιµοποιούσε η ύπαρξη 
γαλλικών κεφαλαίων στην Eldorado Gold.

Πληροφορίες για την απάντηση του πρωθυπουργού στον 
κ. Μακρόν δεν έχουν γίνει γνωστές, όµως είναι προφανές ότι ο 
επικεφαλής της εταιρείας ανέµενε ότι αυτό µε κάποιον τρόπο 
θα αποτυπωθεί είτε στην οµιλία είτε στη συνέντευξη Τύπου 
του πρωθυπουργού στη ∆ΕΘ.

Όµως στις εκδηλώσεις διαµαρτυρίας στα εγκαίνια της Έκ-
θεσης είχε διακριτή παρουσία το κίνηµα της αντίδρασης στην 
επένδυση του χρυσού, το οποίο, παρά το γεγονός ότι ο κ. Στα-
θάκης δεν είχε υπογράψει τις άδειες για την Ολυµπιάδα και 
είχε παραπέµψει τις Σκουριές στη διαιτησία, κατηγορούσε την 
κυβέρνηση ότι είχε αποδεχτεί την επένδυση.

«Το Κίνηµα SOS Χαλκιδική σας καλεί στη Συγκέντρωση-
Πορεία που θα γίνει στη ∆ΕΘ, το Σάββατο στις 9 Σεπτεµβρίου 
στις 18:00, στην πλατεία Αγίας Σοφίας, να διαδηλώσουµε ενά-
ντια στην καταστροφή της Χαλκιδικής που συνεχίζεται (και µ’ 
αυτή την κυβέρνηση, παρά τις προεκλογικές της υποσχέσεις)» 
ανέφερε η πρόσκληση του κινήµατος.

Η προσέγγιση του κινήµατος, το οποίο επηρεάζει και επη-
ρεάζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, ερµηνεύει κατά κάποιον τρόπο τι 
εννοούσε ο κ. Σταθάκης όταν έλεγε ότι δεν µπορεί να περάσει 

τις αποφάσεις στο κόµµα.
Ενδεικτικό της αλλαγής του κλίµατος ήταν ότι πριν από 

έναν χρόνο, το 2016, το κίνηµα SOS Χαλκιδική είχε ένα πανό 
στο οποίο χρησιµοποιούσε το γνωστό απόφθεγµα του Γκάντι, 
παρά το γεγονός ότι ορισµένες από τις αντιδράσεις στην επέν-
δυση ήταν πολύ βίαιες, όπως η επίθεση στο εργοτάξιο τον Φε-
βρουάριο του 2012, η οποία ακόµη εκκρεµεί στη ∆ικαιοσύνη: 
«Πρώτα σε αγνοούν, µετά σε κοροϊδεύουν, µετά σε πολεµούν, 
µετά τους νικάς».

Μετά την έκθεση
Ο πρωθυπουργός στη ∆ΕΘ εµφανίστηκε ιδιαίτερα φιλικός στις 
επενδύσεις, δίνοντας µια διαφορετική προσέγγιση από αυτήν 
που η κυβέρνησή του και ο ίδιος προσωπικά είχαν απέναντι 
στο επιχειρείν.

Όµως το γεγονός ότι δεν υπήρξε καµία αναφορά στο θέµα 
των Σκουριών, όπως επίσης και το ότι δεν έγινε καµία ερώτηση 
για την επένδυση στη συνέντευξη Τύπου, που κράτησε τρεις 
ώρες, επιτάχυνε τις αποφάσεις του επικεφαλής της Eldorado 
Gold. Λίγες ώρες µετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης από 
τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στον Καναδά ανακοινωνό-
ταν η απόφασή της να σταµατήσει τις επενδύσεις στην Ελλάδα, 
εφόσον δεν εκδοθούν έγκαιρα οι εκκρεµείς άδειες.

Από την ανακοίνωση της εταιρείας προέκυπτε ότι:
• Η προθεσµία για την έκδοση των αδειών είναι η 22α Σεπτεµ-
βρίου.
• Αποδέχεται τη διαδικασία της διαιτησίας για τις Σκουριές.
• ∆εν αποκλείει το ενδεχόµενο να επανεξετάσει τη διαδικασία 
απόσπασης του χρυσού.
• ∆εν παραχωρεί τα µεταλλευτικά δικαιώµατα, τα οποία διαθέ-
τει για 30 χρόνια.
• Θα συντηρεί τις εγκαταστάσεις επ’ αόριστον.
• Καταλογίζει την ευθύνη για την εµπλοκή στην κυβέρνηση, 
την οποία χαρακτηρίζει «µη υποστηρικτική».
«Η Εταιρεία θα επανεκτιµήσει τις επενδυτικές επιλογές της 
στην Ελλάδα κατόπιν έγκρισης και έκδοσης των απαιτούµενων 
αδειών, σε συνεργασία µε µια υποστηρικτική κυβέρνηση, α-
νοικτή σε συζητήσεις γύρω από τη χρήση και εφαρµογή των 
βέλτιστων διαθέσιµων τεχνολογιών» κατέληγε η ανακοίνωση, 
η έκδοση της οποίας προκάλεσε ένα σοβαρότατο πολιτικό πρό-
βληµα στην κυβέρνηση, καθώς:
• Στο εσωτερικό η αντιπολίτευση ήταν εξαιρετικά σκληρή α-
πέναντί της.
• Στο εξωτερικό δεν υπήρχε καµία κατανόηση για τη στάση της 
απέναντι στην επένδυση.
• Οι υποστηρικτές της δεν εµπιστεύονται πλήρως τις προθέ-
σεις της.
• Οι 2.400 εργαζόµενοι της εταιρείας έχουν εξελιχθεί σε πο-
λιτικούς της αντιπάλους. Για όσους δεν θυµούνται, πρόκειται 
για τους απογόνους των µεταλλωρύχων που είχαν κάνει τη µε-

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΟΥΓΚΛΑ 
ΣΤΟ ELDORADO ΤΗΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ
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ρεπορτάζ

γάλη απεργία το 1977 και είχαν κατηγορηθεί 
από τον τότε ιδιοκτήτη Μποδοσάκη Αθανασι-
άδη ως επικίνδυνοι για το κοινωνικό σύστημα.

Δίκες προθέσεων
Ο επικεφαλής της εταιρείας εκτίμησε πως η 
έκδοση τουλάχιστον κάποιων από τις τεχνι-
κές άδειες για την Ολυμπιάδα θα έθετε, όπως 
είχαν πει από τον Αύγουστο, την εταιρεία σε 
«επιχειρηματική ομηρία». Διότι από την κυ-
βέρνηση θα εμφανιζόταν ως άνοιγμα προς 
την εταιρεία, το οποίο όμως θα ήταν επικοι-
νωνιακά ισχυρό αλλά πολιτικά ανώδυνο, διότι 
η μείζων παράμετρος της επένδυσης είναι 
οι Σκουριές. Η προσδοκία της παραγωγής 
για την Ολυμπιάδα είναι 72.000 ουγγιές τον 
χρόνο, ενώ για τις Σκουριές, το όνειρο των Ελ-
λήνων μεταλλειολόγων, όπως το προσδιόριζε 
ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας 
Μιχάλης Θεοδωρακόπουλος, η προσδοκία 
ήταν για 1,4 εκατομμύρια ουγγιές μόνο στην 
πρώτη φάση.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση έδειξε 
ότι αιφνιδιάστηκε, καθώς βρέθηκε απολο-
γούμενη για ένα θέμα από το οποίο ανέμενε 
να δρέψει φιλοεπενδυτικές δάφνες. Ο αιφνι-
διασμός οδήγησε στην επιλογή πολλαπλών 
στρατηγικών, οι οποίες ήταν αλληλοαναιρού-
μενες:
• Σε υπουργικό και κυβερνητικό επίπεδο α-
ναδείκνυε την εκδοχή της μπλόφας.
• Σε επιχειρησιακό επίπεδο τόνιζε ότι είναι 
ζήτημα χρόνου η έκδοση των αδειών για την 
Ολυμπιάδα και η παραπομπή σε διαιτησία για 
τις Σκουριές.
• Σε πολιτικό επίπεδο εξέφραζε δημοσίως τη 
λύπη της για την απόφαση.
• Οι υποστηρικτές της σε κοινωνικό επίπεδο 
επέχαιραν, γιατί επέκειτο η αποχώρηση της ε-

ταιρείας από την Ελλάδα.
Η ανάδειξη της εξόρυξης ως περιβαλλο-

ντικού προβλήματος υποχώρησε πολύ γρή-
γορα ως επιχείρημα, όταν δεν υπήρχε πει-
στική απάντηση στη δικαίωση της εταιρείας 
σε 18 περιπτώσεις στο Συμβούλιο της Επικρα-
τείας.

Η ανακοίνωση του κ. Σταθάκη για την έκ-
δοση των αδειών στην Ολυμπιάδα κατέστησε 
πιο καχύποπτους όσους είχαν εναποθέσει 
στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ τις ελπίδες 
τους ότι θα δοθεί τέλος στην επένδυση.

Άλλωστε η οξύτητα με την οποία είχε α-
ντιμετωπίσει την επένδυση ο υπουργός Άμυ-
νας Πάνος Καμμένος, ο οποίος είχε προτρέψει 
σε λιντσάρισμα του τότε δημάρχου και πρώην 
υπουργού Χρήστου Πάχτα, έδειχνε ότι υπάρ-
χει ένα αγεφύρωτο χάσμα, στη διατήρηση του 
οποίου επένδυσαν.

Προς τη διαιτησία
Η επίδοση, το πρωί της Πέμπτης 14 Σεπτεμ-
βρίου, της παραπομπής του θέματος των 
Σκουριών σε διαιτησία ελάχιστα άλλαξε το 
τοπίο που είχε δημιουργηθεί τρεις ημέρες νω-
ρίτερα, καθώς η εταιρεία δεν έκανε πίσω από 
τη διασύνδεση της παραμονής της στην Ελ-
λάδα με τη λήψη ΟΛΩΝ των αδειών.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι θα συμμετά-
σχει στη διαιτησία, δηλώνοντας βέβαιη ότι 
τηρεί τη σύμβαση και παράλληλα δεν εγκατα-
λείπει τα μεταλλευτικά δικαιώματα που έχει, 
χωρίς όμως να διευκρινίζει αν ισχύει η προθε-
σμία της 22ας Σεπτεμβρίου για αναστολή της 
επένδυσης.

«Αμέσως μετά την έγκριση και παραλαβή 
όλων των απαιτούμενων αδειών και την οικο-
δόμηση μιας καλής σχέσης συνεργασίας με 
την ελληνική κυβέρνηση, η εταιρεία θα είναι 

σε θέση να επανεκτιμήσει εκ νέου τις επενδυ-
τικές επιλογές της στην Ελλάδα» δήλωσε ο κ. 
Μπερνς, επισημαίνοντας ότι «δεν μπορούμε 
να παραβλέψουμε τους 2.400 εργαζόμενους 
που απασχολούνται στα έργα μας στην Ελ-
λάδα κατασκευάζοντας μεταλλεία πολύ υψη-
λών προδιαγραφών, καθώς και τη σημαντική 
συνεισφορά της επένδυσης στην ελληνική οι-
κονομία».

Στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρ-
κης
Το ρίσκο που πήρε ο κ. Μπερνς ανακοινώνο-
ντας την αναστολή της επένδυσης προκάλεσε 
μια μικρή υποχώρηση της μετοχής της εται-
ρείας στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, 
στα 1,93 δολάρια, από 2,11 δολάρια που ήταν 
την προηγούμενη Παρασκευή, ενώ την Πέ-
μπτη ανέβηκε στα 2,38 δολάρια.

Όμως ο μέχρι τώρα απολογισμός της θη-
τείας του δεν είναι εξαιρετικά θετικός: την 1η 
Φεβρουαρίου που εντάχθηκε στην εταιρεία η 
μετοχή ήταν στα 3,54 δολάρια, την 28η Απρι-
λίου που ανέλαβε καθήκοντα ήταν στα 3,38 
δολάρια και τη 14η Σεπτεμβρίου είχε χάσει 1 
δολάριο.

«Αναμένουμε ότι η επόμενη εβδομάδα θα 
είναι περίοδος-κλειδί για την επένδυση της 
Eldorado στην Ελλάδα, καθώς βλέπουμε πως 
η κυβέρνηση αντιδρά στη σκληροπυρηνική 
στάση της εταιρείας για το μέλλον της επέν-
δυσης» σχολίασε ο αναλυτής κεφαλαιαγορών 

της Royal Bank of Canada Νταν Κόλινς.
Σύμφωνα με τους μύθους των κονκιστα-

δόρων που κατέκτησαν τη Νότια Αμερική στο 
όνομα του Ισπανού βασιλιά, το Ελντοράντο (ο 
Χρυσός) βρισκόταν κάπου στο βόρειο τμήμα 
της Λατινικής Αμερικής, στον οποίο υπήρχε 
χρυσός και τεράστια πλούτη, που δεν τελείω-
ναν ποτέ. Πολλοί έψαξαν να βρουν αυτόν τον 
τόπο στις ζούγκλες της Νότιας Αμερικής, δεν 
τον βρήκε ποτέ κανείς.

Στη Χαλκιδική οι ζούγκλες είναι πολιτι-
κές και το μέλλον της συνύπαρξης των υπο-
στηρικτών της επένδυσης με τους αντιπάλους 
της δείχνει τόσο δυσοίωνο όσο ο συμβιβα-
σμός της εταιρείας με την κυβέρνηση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ.

Όπως λένε οι αντίπαλοι της επένδυσης, 
«θέλουμε τη ζωή μας, που απειλείται».

Όπως είπε ο πρόεδρος των μεταλλωρύ-
χων Χρήστος Ζαφειρούδας, «θέλουμε τις δου-
λειές μας».

Για την Eldorado μένει να απαντηθεί αν 
μπορεί να αναστείλει την επένδυση αλλά δι-
ατηρώντας τα μεταλλευτικά δικαιώματα στο 
συρτάρι να ευελπιστεί ότι θα έχει μια καλύ-
τερη ευκαιρία. Με μια άλλη κυβέρνηση καλύ-
τερης πίστης.

Για την κυβέρνηση μένει να απαντηθεί σε 
ποια πίεση μπορεί να αντισταθεί πιο εύκολα: 
στην εσωτερική ή στην εξωτερική; Προς το 
παρόν έχει κάνει καχύποπτες και τις δύο και 
είναι χωρίς συμμάχους.

Στη Χαλκιδική οι ζούγκλες είναι πολιτικές και το μέλλον της 
συνύπαρξης των υποστηρικτών της επένδυσης με τους αντιπάλους 
της δείχνει τόσο δυσοίωνο όσο ο συμβιβασμός της εταιρείας με την 
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
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πολιτική

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

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλ-
λοντος Γιάννη Τσιρώνη για την διαρροή πετρελαίου 
από το Αγία Ζώνη ΙΙ και την επακόλουθη οικολογική 
καταστροφή στον Σαρωνικό, ο ένοχος είναι ένας. Και 
φυσικά δεν είναι ούτε ο Θεόδωρος Κουντούρης, στον 
οποίο ανήκει η πλοιοκτήτρια εταιρία, ούτε οι αρμόδιες 
ελεγκτικές Αρχές που έκριναν αξιόπλοο το συγκεκρι-
μένο πλοίο, ούτε η αδυναμία του κρατικού μηχανι-
σμού να δράσει γρήγορα και αποτελεσματικά για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος, όταν αυτό προέκυψε. 

Θα μπορούσε να πει κανείς πως 

Όχι, λογικά δεν θα είχαμε. Υπάρχουν πάντως και άλλες 
λύσεις πλην του να επιστρέψουμε στην εποχή του 
χαλκού, όπως η στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας. Προφανώς ο οικολόγος κ. Τσιρώνης και ο 
οικολογικά ευαίσθητοποιημένος ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίζουν 
μια τέτοια προσπάθεια. Τι όχι;

Και όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ Πάρου-Αντίπαρου, ο ΣΥΡΙΖΑ 
Βοιωτίας, αντιδρά στις ανεμογεννήτριες στο Ακραίφνιο 
και ο βουλευτής Λακωνίας του ΣΥΡΙΖΑ Αραχωβίτης 
επίσης δεν θέλει ανεμογεννήτριες στον νομό του. Από 
την άλλη πλευρά, οι περισσότεροι βουλευτές, από όλα 
τα κόμματα, από περιοχές όπου υπάρχουν λιγνιτικές 
μονάδες της ΔΕΗ -ένα φτηνό καύσιμο για τη ΔΕΗ με 
πανάκριβο, για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, 
κόστος για τους πολίτες- είναι ενάντιοι σε κάθε σχέδιο 
περιορισμού τους.

Συνοπτικά, η κατάσταση έχει κάπως έτσι

Τι να τις κάνουμε άλλωστε τις ανεμογεννήτριες, έχου-
με ανεμόμυλους. Από την εποχή του… χαλκού. 

Όπως και να ‘χει το κακό με το Αγία Ζώνη ΙΙ  έγινε. Εκεί-
νο που έχει σημασία είναι πως ο κρατικός μηχανισμός 
κινήθηκε άμεσα για την αντιμετώπιση της κατάστασης, 
3-4 μέρες μετά τη βύθιση του δεξαμενόπλοιου. 

Τα αποτελέσματα της κινητοποίησης ήταν οφθαλ-
μοφανή. 

Η κατάσταση όμως παρέμεινε κρίσιμη. 

Επιστρατεύτηκαν όλα τα διαθέσιμα, δοκιμασμένα και 
αποτελεσματικά, μέσα.

Μέχρι που επιστρατεύτηκαν και τα μεγάλα μέσα. 

Ακόμη και νέο σχέδιο εκπονήθηκε. 

Και μέσα σε όλα είχαμε και τον κ. Κουντούρη, πλοιο-
κτήτη ενός δεξαμενόπλοιου που βυθίστηκε σε νηνεμία 
και με μόλις δύο άτομα πλήρωμα παρ’ ότι γεμάτο με 
2.570 τόνους καύσιμα, να μας διαβεβαιώνει ότι είχε 
τόση εμπιστοσύνη στο πλοίο ώστε δεν το είχε καν 
ασφαλίσει. Λες και παίζει ρόλο αν είχε ασφαλίσει ένα 
δεξαμενόπλοιο που βάσει των ευρωπαϊκών κανονι-
σμών θα έπρεπε να έχει από χρόνια αποσυρθεί. 

Και φυσικά δεν ήταν ο μόνος που έλαμψε μέσα στην 
οικολογική καταστροφή. Εκείνος που επισκίασε τους 
πάντες με τη λάμψη του ήταν ο υπουργός Ναυτιλίας, Π. 
Κουρουμπλής. 
Πρώτα απ’ όλα πήγε να κάνει αυτοψία στις περιοχές 
που εμφανίστηκαν οι πετρελαιοκηλίδες. 

Στη συνέχεια μας ενημέρωσε πως θέτει την παραί-
τησή του στη διάθεση του πρωθυπουργού. Αν και 
αποτελεί μέλος μιας κυβέρνησης που δεν «παραιτεί» 
ποτέ κανέναν, ό,τι κι αν έχει κάνει, σε κάποια φάση ο 
Κουρουμπλής πρέπει να σκέφτηκε, λες να γίνει η αρχή 
από μένα; Οπότε έσπευσε να διευκρινίσει ότι η ατάκα 
του περί παραίτησης που βρίσκεται στη διάθεση του 
πρωθυπουργού ήταν απλώς ένα λογοπαίγνιο. 

Μετά αναίρεσε εκ νέου ο Κουρουμπλής, δεν ήταν 
λογοπαίγνιο τελικά. Οι συνέπειες για τον Σαρωνικό 
θα κρατήσουν για πολλά χρόνια σύμφωνα με τους 
ειδικούς κι εμείς παίζουμε με τις λέξεις μη γίνει καμιά 
στραβή και χάσουμε την καρέκλα. Δε βαριέσαι, σε 
δουλειά να βρισκόμαστε.

Ολοκληρώνοντας το ρεσιτάλ του, ο υπουργός μας 
προέτρεψε να κάνουμε άφοβα βουτιές στο μαζούτ. 

Και δεν ήταν ο μόνος. Από κοντά και ο υφυπουρ-
γός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Νεκτάριος 
Σαντορινιός. 

Μετά από αυτό είναι μικρή πλέον η απόσταση 
που πρέπει να καλυφθεί. 

Και το χειρότερο είναι πως δεν συνεννοούνται κιόλας. 

Είναι ξεκάθαρο, 
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συνέντευξη

Τ
α πλεονεκτήματα αλλά και τις επαγ-
γελματικές προοπτικές που δίνουν 
οι σπουδές στο γαλλικό κολέγιο IdEF 
που συμπράττει με το Université Paris 
13 της Σορβόννης αναλύει ο γενικός 
διευθυντής του κολεγίου, δρ. Στυλια-
νός Αμαργιανάκης.

Αν σας ρωτούσε κάποιος γιατί να σπουδάσει στο 
IdEF, τι θα του απαντούσατε;
Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι η κύρια ερώ-
τηση που κάνουν όλοι οι υποψήφιοι φοιτητές και οι 
γονείς τους κάθε Σεπτέμβριο που ενημερώνονται για 
τις σπουδές Νομικής που παρέχει το κολέγιο IdEF, σε 
σύμπραξη με το δημόσιο γαλλικό Πανεπιστήμιο Paris 
13 - Sorbonne Paris Cité, στην Αθήνα.

Επιτρέψτε μου κατ’ αρχάς να θυμίσω ότι το γαλ-
λικό κολέγιο IdEF είναι το πρώτο και μοναδικό ελ-
ληνικό κολέγιο του οποίου απόφοιτοι είναι ήδη μέλη 
δικηγορικών συλλόγων της Ελλάδας, της Γαλλίας 
και της Κύπρου.

Αλλά και το πρώτο και μοναδικό κολέγιο για το 
οποίο το υπουργείο Παιδείας αναγνώρισε ότι το πτυ-
χίο Νομικής που απονέμεται από το δημόσιο γαλλικό 
Πανεπιστήμιο Paris 13 - Sorbonne Paris Cité είναι 
επαγγελματικά ισοδύναμο προς τα πτυχία Νομικής 
των ελληνικών ΑΕΙ, χωρίς επιπρόσθετες εξετάσεις.

Οι νομικές σπουδές στην Ελλάδα έχουν μία ιδιαι-
τερότητα. Στο σύνολο της χώρας είναι εγγεγραμμένοι 
στα μητρώα των δικηγορικών συλλόγων πάνω από 
40.000 δικηγόροι. Αυτός ο μεγάλος αριθμός των εγ-
γεγραμμένων δικηγόρων βρίσκεται σε πλήρη δυσα-
ναλογία σε σχέση με τους αριθμούς των δικηγόρων 
στα άλλα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη.

Οι νέοι δικηγόροι που εισέρχονται στο επάγγελμα 
πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με επιστημονικές γνώ-
σεις νέας τεχνολογίας, προκειμένου να επιβιώσουν σε 
συνθήκες ολοένα αυξανόμενου ανταγωνισμού. Επι-
προσθέτως, η άριστη γνώση τουλάχιστον δύο ξένων 
γλωσσών είναι το κλειδί για να μην εγκλωβιστούν α-
ποκλειστικά και μόνο στην ελληνική αγορά εργασίας.

Υπό αυτό το πρίσμα, οι τρίγλωσσες νομικές σπου-
δές που παρέχει στην Ελλάδα το γαλλικό κολέγιο σε 
σύμπραξη με το Πανεπιστήμιο Paris 13 της Σορβόν-
νης αποτελούν σήμερα την πλέον ολοκληρωμένη 
πρόταση φοίτησης.

Τι ακριβώς προσφέρουν οι σπουδές στο IdEF σε 
όποιον ενδιαφέρεται να σπουδάσει στο κολέγιο;
Οι φοιτητές που παρακολουθούν το πρόγραμμα νομι-
κών σπουδών στην Αθήνα είναι κανονικά εγγεγραμ-
μένοι φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Paris 13, έχουν την 
ίδια φοιτητική ιδιότητα και λαμβάνουν την ίδια εκπαί-
δευση με τους φοιτητές που σπουδάζουν στο Παρίσι.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε κύκλου σπου-
δών (LICENCE, MASTER) το Πανεπιστήμιο Paris 13 
απονέμει στους Έλληνες πτυχιούχους τα εθνικά γαλ-
λικά πτυχία και Masters, όπως ακριβώς συμβαίνει 
και με τους Γάλλους φοιτητές.

Στους φοιτητές που παρακολουθούν το πρό-
γραμμα νομικών σπουδών στην Αθήνα παρέχεται η 
δυνατότητα φοίτησης στα ελληνικά για τα δύο πρώτα 
έτη σπουδών. Παράλληλα, προβλέπεται ειδικό πρό-
γραμμα για βελτίωση του επιπέδου γνώσης της γαλ-
λικής γλώσσας, ώστε στο τρίτο έτος οι φοιτητές να πι-
στοποιούν επίπεδο Β2/C1.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στη διδασκαλία 
των νομικών αγγλικών (Law English) με στόχο οι 
πτυχιούχοι μετά το πέρας της τετραετούς φοίτησης 
να μπορούν να εξασκούν τα νομικά επαγγέλματα σε 

Οι δυνατότητες παράλληλης 
φοίτησης στη Νομική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Paris 13 
σε σύμπραξη με το κολέγιο 
IdEF στην Αθήνα επιτρέπουν 
στους φοιτητές των ελληνικών 
ΑΕΙ τον επαγγελματικό 
επαναπροσανατολισμό χωρίς 
χαμένα χρόνια.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Στυλιανός Αμαργιανάκης, γενικός διευθυντής του γαλλικού κολεγίου 
IdEF που συμπράττει με το Université Paris 13 της Σορβόννης

τρεις γλώσσες (ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά), ώστε να 
μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας όχι μόνο 
στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Επειδή πάντα υπάρχει το ερώτημα τι κάνουμε α-
φότου πάρουμε το πτυχίο, ποιο είναι το status των 
διπλωμάτων που παρέχουν οι σπουδές στο IdEF;
Οι πτυχιούχοι Νομικής του Πανεπιστημίου Paris 13 
- Sorbonne Paris Cité μπορούν να εργαστούν τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της 
Ε.Ε. ως δικηγόροι, δικαστές, συμβολαιογράφοι, εισαγ-
γελείς, δικαστικοί υπάλληλοι, δικαστικοί επιμελητές, 
υποθηκοφύλακες, νομικοί σύμβουλοι σε επιχείρηση 
και σε κάθε άλλη θέση του ιδιωτικού και δημόσιου 
τομέα που απαιτεί τα τυπικά και ουσιαστικά προσό-
ντα ενός πτυχίου Νομικής. Η διαδικασία πρόσβασης 
στο κάθε επιμέρους νομικό επάγγελμα προσδιορίζεται 
ειδικώς στην κάθε χώρα από την οικεία νομοθεσία.

Πρόσφατα προχωρήσατε σε μια συνεργασία με το 
Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης. Μιλήστε μας γι’ 
αυτήν…
Το γαλλικό κολέγιο IdEF, σε συνεργασία με το Γαλ-
λικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης και τη Γαλλική Λαϊκή 
Αποστολή, προτείνει για πρώτη χρονιά εξ αποστά-
σεως μεταπτυχιακό δίπλωμα με ειδίκευση «Δίκαιο 
των Επιχειρήσεων» του Πανεπιστημίου Paris 13 - 

βούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων 
(ΣΑΕΠ) του υπουργείου Παιδείας. 

Με αυτόν τον τρόπο, η πρόσβασή τους στα αντί-
στοιχα επαγγέλματα γίνεται υπό τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις με τους πτυχιούχους των ελλη-
νικών πανεπιστημίων.

Για παράδειγμα, ένας πτυχιούχος Νομικής Σχο-
λής ευρωπαϊκού πανεπιστημίου, όπως το Paris 13, ο 
οποίος φοίτησε στο κολέγιο IdEF, μπορεί να συμμετά-
σχει σε κάθε επαγγελματική δραστηριότητα ιδιωτικού 
και δημόσιου τομέα όπου απαιτείται πτυχίο Νομικής.

Έχει, λοιπόν, ολοκληρωθεί η διαδικασία της νο-
μοθετικής ρύθμισης, η οποία καθιστά τελεσιδίκως 
τα πτυχία των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων με φοί-
τηση σε κολέγια ισοδύναμα με αυτά των ελληνικών 
πανεπιστημίων.

Καλό είναι, παρ’ όλα αυτά, οι ενδιαφερόμενοι 
φοιτητές και οι οικογένειές τους να επιβεβαιώνουν 
ότι τα πτυχία που θα λάβουν στο τέλος της φοίτησης 
έχουν αναγνωριστεί από το ΣΑΕΠ του υπουργείου 
Παιδείας και να ζητούν να λάβουν ένα αντίγραφο του 
πρακτικού αναγνώρισης.

Μπορεί κάποιος νέος που ήδη σπουδάζει σε ελ-
ληνικό ΑΕΙ να σπουδάσει παράλληλα και στο 
IdEF;
Μια ερώτηση που απασχολεί όλους τους νέους α-
ποφοίτους λυκείου είναι η επαγγελματική αποκατά-
σταση. Ένας νέος με πτυχίο ΑΕΙ μιας ειδικότητας που 
δεν εξασφαλίζει άμεση απορρόφηση από την αγορά 
εργασίας έχει τις ακόλουθες επιλογές: 1) να περιμένει 
πότε θα ανοίξει κάποια θέση, 2) να φύγει στο εξωτε-
ρικό, 3) να κάνει ένα μεταπτυχιακό σε άλλο αντικεί-
μενο, με την ελπίδα ότι θα βρει στη συνέχεια δουλειά.

Δίνοντας λύση σε αυτό το πρόβλημα, το γαλλικό 
κολέγιο IdEF δέχεται χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις 
στο 2ο έτος Νομικής τους τεταρτοετείς φοιτητές και 
πτυχιούχους συναφών με τη Νομική σχολών ελ-
ληνικών ΑΕΙ.

Επιπροσθέτως, οι δυνατότητες παράλληλης φοί-
τησης στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Paris 13 
σε σύμπραξη με το κολέγιο IdEF στην Αθήνα επιτρέ-
πουν στους φοιτητές των ελληνικών ΑΕΙ τον επαγγελ-
ματικό επαναπροσανατολισμό χωρίς χαμένα χρόνια. 
Παράλληλα με την απόκτηση του πτυχίου ελληνικού 
ΑΕΙ μπορούν να αποκτήσουν και το πτυχίο Νομικής 
του γαλλικού πανεπιστημίου. Εν συνεχεία μπορούν 
να αξιοποιήσουν επαγγελματικά ή το ένα ή το άλλο ή 
και τα δύο. Σε κάθε περίπτωση, είναι προφανές ότι οι 
πιθανότητες εύρεσης εργασίας πολλαπλασιάζονται.

Τρίγλωσσες αναγνωρισμένες 
νομικές σπουδές της Σορβόννης 

στην Ελλάδα

Sorbonne Paris Cité, εθνικό δίπλωμα του γαλλικού 
υπουργείου Παιδείας που αναγνωρίζεται σε όλη την 
Ευρώπη και τον κόσμο. 

Το μεταπτυχιακό αφορά πτυχιούχους Νομικής 
ελληνικών ΑΕΙ ή άλλων ευρωπαϊκών πανεπιστη-
μίων που επιθυμούν να εμβαθύνουν τις νομικές τους 
γνώσεις στους τομείς του Ευρωπαϊκού Δικαίου των 
Επιχειρήσεων.

Απευθύνεται επίσης σε ασκούμενους δικηγόρους 
οι οποίοι θέλουν να αξιοποιήσουν την περίοδο της δε-
καοκτάμηνης άσκησης αποκτώντας Master Νομικής 
από ένα ξακουστό ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο χωρίς 
να χρειαστεί να φύγουν στο εξωτερικό.

Το πρόγραμμα δέχεται επίσης δικηγόρους με ε-
μπειρία της ελληνικής αγοράς οι οποίοι επιθυμούν να 
διευρύνουν τις γνώσεις τους, προκειμένου να μπορούν 
να απευθυνθούν και σε πελατολόγιο εκτός Ελλάδος.

Σε γενικές γραμμές, ποια είναι η κατάσταση με 
την αναγνώριση των κολεγίων στην Ελλάδα;
Εδώ και λίγα χρόνια, με βάση τους νόμους 4093/2012 
και 4111/2013, έχει ρυθμιστεί η διαδικασία αναγνώ-
ρισης των πτυχίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων που 
συμπράττουν με κολέγια στην Ελλάδα.

Οι πτυχιούχοι των κολεγίων που πληρούν τις 
προϋποθέσεις μπορούν πλέον να αιτούνται την ε-
παγγελματική ισοδυναμία του τίτλου τους στο Συμ-
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συνέντευξη

Τ
ην εκτίμηση ότι οι πολλές υποψηφιότητες για 
την προεδρία του νέου φορέα της κεντροαρι-
στεράς εκφράζουν αυξημένες προσδοκίες και 
δεν σημαίνουν αδυναμία καταθέτει το μέλος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών 
και έμπειρο στέλεχος του χώρου της τοπικής 
αυτοδιοίκησης Γιάννης Κουράκης. Παράλληλα, 
θεωρεί ότι η συμμετοχή των πολιτών στη δι-

αδικασία θα είναι μεγάλη.

Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την εκλογή του προέ-
δρου του νέου φορέα της κεντροαριστεράς. Ποιες είναι οι 
προσδοκίες σας για τον φορέα αυτόν;
Ολόκληρη η ελληνική κοινωνία αναζητά την υπέρβαση από την 
κρίση και από έναν άγονο δικομματισμό. Γι’ αυτό πιστεύω ότι η 
διαδικασία για τη δημιουργία ενός νέου φορέα της σοσιαλδη-
μοκρατίας ή κεντροαριστεράς είναι μια δυνατή πολιτική λύση. 
Οι διχαστικές λογικές «παλιό - καινούργιο» είναι ανιστόρητες 
και εκτρέφουν μια αδυναμία που ταλαιπωρεί το έθνος μας αρ-
κετές δεκαετίες. Καιρός να σταματήσουν. Φαίνεται ότι οι προ-
σωπικές φιλοδοξίες υποχώρησαν και αναπτύσσεται μια δυνα-
μική που κερδίζει καθημερινά την εμπιστοσύνη των πολιτών. 
Άλλωστε έχει διασφαλιστεί η διαφάνεια και πιστεύω ότι θα υ-
πάρξει μεγάλη συμμετοχή.

Οι υποψηφιότητες για την προεδρία του φορέα έφτασαν τις 
δέκα. Δεν είναι μεγάλος αυτός ο αριθμός;
Οι πολλές υποψηφιότητες δεν σημαίνουν αδυναμία. Το αντί-
θετο. Εκφράζουν τις αυξημένες προσδοκίες. Υπάρχουν και 
νέοι, αλλά και αρκετά έμπειρα στελέχη. Η τελική κρίση φυσικά 
ανήκει στους πολίτες. Η μεγάλη συμμετοχή θα δημιουργήσει 
ένα ενωτικό κλίμα, που είμαι βέβαιος ότι όλοι θα σεβαστούν.

Υπάρχει κάποιος από τους υποψηφίους που θεωρείτε ότι 
εκπροσωπεί καλύτερα το όραμά σας για την κεντροαριστερά 
στην Ελλάδα;
Εκ των προτέρων δεν μπορούμε να κρίνουμε. Η ικανότητα 
και η αξία κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Η τελευταία κρίση 
έχει, πιστεύω, διδάξει όλους. Έχω την πεποίθηση ότι οι πολί-
τες με ωριμότητα και ευθύνη θα επιλέξουν τον πιο άξιο να η-
γηθεί του νέου φορέα, για να δώσει ελπίδα, προοπτική και λύ-
σεις στα σοβαρά προβλήματα της χώρας, γιατί και η χώρα και 

Η διαδικασία για τη 
δημιουργία ενός νέου φορέα 
της σοσιαλδημοκρατίας ή 
κεντροαριστεράς είναι μια 
δυνατή πολιτική λύση. 
Οι διχαστικές λογικές 
«παλιό - καινούργιο» 
είναι ανιστόρητες και 
εκτρέφουν μια αδυναμία 
που ταλαιπωρεί το έθνος μας 
αρκετές δεκαετίες. Καιρός να 
σταματήσουν.

«Ο νέος φορέας 
δεν επιτρέπεται 
να γίνει δεκανίκι 
κανενός»

Γιάννης Κουράκης, μέλος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
των Περιφερειών

οι πολίτες έχουν τεράστιες δυνατότητες για να προχωρήσουν.

Δεν είναι λίγο, ας πούμε, περίεργο πρώτα να εκλέγεται πρό-
εδρος του φορέα και στη συνέχεια να σχηματοποιείται ο 
φορέας αυτός;
Η ιδεολογικοπολιτική αντίληψη της σοσιαλδημοκρατίας είναι 
σαφής και η προσφορά της στην Ευρώπη και αλλού μεγάλη. 
Επιμέρους πολιτικές προτάσεις και προτεραιότητες είναι δυ-
νατόν να διαμορφωθούν μετά την εκλογή του προέδρου με δι-
αφανείς συλλογικές διαδικασίες και εσωκομματική δημοκρα-
τία. Τα αρχηγικά κόμματα ανήκουν στο παρελθόν.

Θεωρείτε ότι οι πολιτικοί σχηματισμοί που συμμετέχουν ή 
θα συμμετάσχουν στον νέο φορέα της κεντροαριστεράς θα 
πρέπει να παραμείνουν αυτοτελείς ή θα πρέπει να διαλυ-
θούν και να ενσωματωθούν στο νέο σχήμα;
Η ιστορία του κάθε φορέα είναι σεβαστή. Για να προχωρή-
σουμε, όμως, πρέπει να βλέπουμε μπροστά. Όλοι έχουμε χρέος 
να αλλάξουμε και διατηρώντας την ιδιομορφία μας και τις επι-
μέρους εμπειρίες να υπερβούμε τους εαυτούς μας. Όλοι μαζί 
σε μια νέα πορεία.

Από τη στιγμή που θα σχηματιστεί ο νέος φορέας της κε-
ντροαριστεράς, ποια πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι η 
στάση του έναντι της κυβέρνησης, αλλά και έναντι της ΝΔ;
Ο νέος φορέας δεν επιτρέπεται με κανέναν τρόπο να γίνει δεκα-
νίκι κανενός. Πρέπει να έχει μια αυτόνομη πορεία με υψηλούς 
στόχους και δική του δυναμική. Οι οποιεσδήποτε συνεργασίες 
καθορίζονται μετεκλογικά ανάλογα με τα αποτελέσματα και μόνο 
μετά από αξιόπιστη προγραμματική συμφωνία σε βάθος, όπως 
άλλωστε συμβαίνει σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες.

Για να αλλάξουμε θέμα, είστε μέλος της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής των Περιφερειών. Κατ’ αρχάς, ποιος είναι ο ρόλος 
αυτού του φορέα;
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών είναι ένα πολιτικό 
όργανο απαρτιζόμενο από 350 αιρετούς αντιπροσώπους των 
περιφερειακών και των τοπικών αρχών στην υπηρεσία της ευ-
ρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Βασιζόμενοι στην πολιτική μας νομι-
μότητα, διασφαλίζουμε τη θεσμική εκπροσώπηση του συνόλου 
των περιοχών, των περιφερειών, των πόλεων και των δήμων 
της Ε.Ε. Αποστολή μας είναι η ενσωμάτωση των περιφερεια-

κών και των τοπικών αρχών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
στην Ευρώπη, καθώς και καλύτερη συμμετοχή των πολιτών.

Ποια η θέση της Ελλάδας εντός της Επιτροπής των Περιφε-
ρειών; Εννοώ, τι επιδιώκουμε και τι καταφέρνουμε;
Η Ελλάδα είναι μία από τις 28 εκπροσωπούμενες χώρες στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών. Συμμετέχουμε στην 
εκπόνηση της κοινοτικής νομοθεσίας και ψηφίζουμε πολιτι-
κές συστάσεις για τις ευρωπαϊκές στρατηγικές. Ήδη από την 
προπαρασκευαστική φάση της νομοθεσίας, προτείνουμε πολι-
τικές προσεγγίσεις και προσανατολισμούς με βάση την πείρα 
και την εμπειρογνωμοσύνη των περιφερειακών και των τοπι-
κών αρχών, οι οποίες, άλλωστε, είναι πολύ συχνά επιφορτι-
σμένες με την εφαρμογή τους.

Η «ενωμένη στην πολυμορφία της» Ευρώπη θέλουμε και 
επιδιώκουμε να μπορέσει σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο 
να αξιοποιήσει στο έπακρο την εδαφική, πολιτισμική και γλωσ-
σική της πολυμορφία, η οποία αποτελεί τον πλούτο και τη δύ-
ναμή της, καθώς και εχέγγυο της ταυτότητας των πολιτών της. 
Συμμετέχουμε στην πραγμάτωση της ευρωπαϊκής δημοκρα-
τίας και ταυτότητας, στην προώθηση των αξιών τους, και συμ-
βάλλουμε στην εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και 
στην προστασία των μειονοτήτων.

Διεκδικούμε την αυτονομία των περιφερειακών και των 
τοπικών αρχών, καθώς και το δικαίωμά τους να διαθέτουν ε-
παρκείς οικονομικούς πόρους για την άσκηση των αρμοδιο-
τήτων τους. Προωθούμε τις αρχές και τους μηχανισμούς της 
χρηστής διακυβέρνησης και ενθαρρύνουμε τη διαδικασία α-
ποκέντρωσης.

Το υπουργείο Εσωτερικών προωθεί νέες αλλαγές στην αρ-
χιτεκτονική των ΟΤΑ και στις εκλογές τους. Ποιο το σχό-
λιό σας;
Οι αλλαγές τόσο στην αρχιτεκτονική των ΟΤΑ 1ου και 2ου βαθ-
μού όσο και στο εκλογικό σύστημα θεωρώ ότι είναι απαραίτη-
τες. Το εκλογικό σύστημα πρέπει να γίνει δικαιότερο και ανα-
λογικότερο, αλλά και η λειτουργία της αυτοδιοίκησης να είναι 
πιο αποτελεσματική και διάφανη. Είναι απαραίτητο να αμβλυν-
θεί το σημερινό προσωποκεντρικό σύστημα σε περιφέρειες και 
δήμους και να ενισχυθεί η παράμετρος της συλλογικότητας. Ε-
φόσον περιέλθει στα χέρια μας η πρόταση του ΥΠΕΣ, θα τοπο-
θετηθούμε πιο συγκεκριμένα στο θέμα.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ
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ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η έκθεση της εταιρείας Kantar Public στις 19 
χώρες της Ευρωζώνης καταγράφει ενδια-
φέρουσες τάσεις στη διαμόρφωση της κοι-
νής γνώμης αλλά και μια ενδιαφέρουσα δι-
άσταση μεταξύ της ελληνικής και της ευρω-

παϊκής κοινής γνώμης.

Εντυπωσιακή βελτίωση
Με βάση τα στοιχεία της έρευνας, το 2012-2013 72% των ερω-
τηθέντων στις χώρες της Ευρωζώνης θεωρούσαν την οικονο-
μική κατάσταση της χώρας τους κακή και μόνο 27% τη θεω-
ρούσαν καλή. Με την Ευρωζώνη στον πέμπτο χρόνο σταθερής 
οικονομικής ανάπτυξης έχει βελτιωθεί εντυπωσιακά η δυνα-
μική της κοινής γνώμης στις χώρες της Ευρωζώνης. Το ποσο-
στό αυτών που θεωρούν κακή την οικονομική κατάσταση της 
χώρας τους έχει μειωθεί στο 51%, ενώ το ποσοστό εκείνων 
που θεωρούν καλή την οικονομική κατάσταση της χώρας τους 
έχει κάνει ένα άλμα στο 46%, με 3% των ερωτηθέντων να μην 
τοποθετούνται.

Η βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης 
στην Ευρωζώνη είναι ευεργετική και για τους ευρωπαϊκούς 
θεσμούς, εφόσον βελτιώνεται η αντίληψη των Ευρωπαίων πο-
λιτών γι’ αυτούς. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας της 
Kantar Public, το 2012-2013 το 30% των ερωτηθέντων είχε 
θετική άποψη για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ενώ σή-
μερα το ποσοστό έχει ανέβει στο 40%. Αντίθετα, το πο-
σοστό εκείνων που έχουν αρνητική άποψη για τους 
ευρωπαϊκούς θεσμούς έπεσε το ίδιο διάστημα από 
το 29% στο 21%, με το 37% των ερωτηθέντων να υιο-
θετεί μια ουδέτερη στάση και το 2% να μην παίρνει 
θέση. Δυστυχώς, στην Ελλάδα όλες οι έρευνες της 
κοινής γνώμης δείχνουν ένα ποσοστό της τάξης 
του 75%-85% να έχει σταθερά αρνητική άποψη 
για την κατάσταση της οικονομίας, ενώ η στήριξη 
στους ευρωπαϊκούς θεσμούς κινείται σε χαμηλό-
τερα επίπεδα εξαιτίας της απογοήτευσης με την 
οικονομική και κοινωνική κατάσταση. Η διαφορά 
μεταξύ της ελληνικής κοινής γνώμης, η οποία εμ-
φανίζεται σταθερά απαισιόδοξη, και της ευρωπα-
ϊκής κοινής γνώμης, η οποία υιοθετεί με το πέρα-
σμα του χρόνου μια πιο θετική στάση, οφείλεται στο 
γεγονός ότι η Ελλάδα είναι από τον Μάρτιο του 2016, 
οπότε βγήκε η Κύπρος από το δικό της μνημόνιο, η μο-
ναδική μνημονιακή χώρα της Ευρωζώνης, της οποίας η οι-
κονομία και η κοινωνία ταλαιπωρούνται από αλλεπάλληλες 
δέσμες μέτρων, από το 2010, η εφαρμογή των οποίων θα συ-
νεχιστεί τουλάχιστον μέχρι το 2020.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
Τα ιδιαίτερα οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της 
πατρίδας μας παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της 
ελληνικής κοινής γνώμης.

Δεν είναι περίεργο ότι η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των 
χωρών της Ευρωζώνης όπου η κοινή γνώμη είναι ιδιαίτερα α-
νήσυχη με την εξέλιξη της ανεργίας και τη θεωρεί σε ποσο-
στό 66% τη μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ε.Ε. 
Το ρεκόρ στα σχετικά ποσοστά έχουν, ξεπερνώντας κατά με-
ρικές ποσοστιαίες μονάδες την Ελλάδα, η Κύπρος, η Πορτο-
γαλία και η Ισπανία, χώρες του ευρωπαϊκού Νότου με χαμη-
λότερη ανεργία από τη δική μας, πολύ καλύτερες οικονομικές 
επιδόσεις, αλλά παρόμοια σε αρκετές περιπτώσεις διαρθρω-
τικά προβλήματα με τα δικά μας.

Ελληνικός ευρωσκεπτικισμός
Η μεγάλης διάρκειας οικονομική και κοινωνική κρίση και μια 
επίμονη επιχειρηματολογία και προπαγάνδα που αποδίδει 
το κόστος του προγράμματος που εφαρμόζεται όχι τόσο στα 
λάθη και τις παραλείψεις της ελληνικής πλευράς αλλά στις α-
ποφάσεις που παίρνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν κάνει 
πολλούς συμπολίτες μας να αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΔΙΆΣΤΆΣΗ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΥΡΩΠΆΪΚΗ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η απογοήτευση 
του ελληνικού λαού κάνει 
πιο δύσκολη την έξοδο 
από την κρίση.

Η σταθερή βελτίωση της οικονομικής 
και κοινωνικής κατάστασης κάνει 
τους Ευρωπαίους πιο αισιόδοξους.

Η παράταση της κρίσης στην Ελλάδα 
με ευθύνη της κυβέρνησης Τσίπρα 
έχει ενισχύσει την απαισιοδοξία και 
την εσωστρέφεια της ελληνικής κοινής 
γνώμης.

την Ε.Ε. και την προοπτική της. Έτσι, στο ερώτημα «ποια κατά 
τη γνώμη σας είναι η θετική συμβολή της Ε.Ε.;» οι Έλληνες α-
ποφεύγουν τις εμπορικές, οικονομικές και βιομηχανικές δυ-
νατότητες που εξασφαλίζει η Ε.Ε. ή το βιοτικό επίπεδο των 
Ευρωπαίων πολιτών και δηλώνουν ότι στην αντίληψή τους το 
βασικό πλεονέκτημα είναι οι καλές σχέσεις μεταξύ των κρα-

τών-μελών της Ε.Ε.
Στο κρίσιμο ερώτημα εάν «βλέπετε να έχει καλύτερο μέλ-

λον η χώρα σας μέσα ή έξω από την Ε.Ε.», 53% των συμπολι-
τών μας (στοιχεία έρευνας Ευρωβαρόμετρο, Οκτώβριος 2016) 
θεωρούν ότι το μέλλον της Ελλάδας θα είναι καλύτερο εντός 
Ε.Ε., αλλά ένα ισχυρό ποσοστό 38% θα προτιμούσε ένα μέλ-
λον εκτός Ε.Ε. Υπάρχουν χώρες με μεγαλύτερα ποσοστά ευ-
ρωσκεπτικισμού, όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο 
ψήφισε άλλωστε υπέρ του Brexit, ενώ τη μεγαλύτερη ανησυ-
χία προκαλεί το γεγονός ότι στην Ιταλία, σύμφωνα με τη συ-
γκεκριμένη έρευνα, 42% των πολιτών θεωρούν ότι το μέλλον 
της χώρας τους θα είναι καλύτερο εντός της Ε.Ε., ενώ 45% δεί-
χνουν έτοιμοι να την εγκαταλείψουν. Στην Ιταλία θα πραγμα-
τοποιηθούν βουλευτικές εκλογές το αργότερο μέχρι την ά-
νοιξη του 2018 και υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να κερδίσουν 
το πλεονέκτημα οι λαϊκιστές του Κινήματος Πέντε Αστέρων 
και οι ακροδεξιοί της Λέγκας του Βορρά, οι οποίοι θέτουν ως 
πρώτο στόχο τη διενέργεια δημοψηφίσματος για την έξοδο 
της Ιταλίας από το ευρώ.

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μικρή αλλά σημα-
ντική βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και της αναπτυ-
ξιακής δυναμικής της Ιταλίας, η οποία μπορεί να ανακόψει την 
πολιτική άνοδο των αντιευρωπαίων.

Οι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι δέχονται μεγάλες πιέσεις 
στην καθημερινότητά τους, θεωρούν ότι η παγκοσμιοποί-

ηση απειλεί την ταυτότητα της χώρας μας. Το ποσοστό 
που παρατηρείται στην Ελλάδα (70%) είναι το υψη-

λότερο σε όλη την Ε.Ε., ενώ το ποσοστό των συμπο-
λιτών μας που θεωρεί ότι η παγκοσμιοποίηση δεν 
απειλεί την ταυτότητα της χώρας μας περιορίζεται 
στο 26%.

Την πιο αρνητική τοποθέτηση είχε η ελλη-
νική κοινή γνώμη σε σχέση με την κοινή γνώμη 
των άλλων 27 κρατών-μελών της Ε.Ε. για το εάν 
τελικά η Ε.Ε. μας προστατεύει σε διάφορα επί-
πεδα. Σε ποσοστό 75% οι Έλληνες πιστεύουν ότι 
η Ε.Ε. δεν μας προσφέρει την αναγκαία προστα-
σία και μόνο ένα ποσοστό 23% έχει θετική άποψη. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε επίπεδο Ε.Ε. των «28» 
η κοινή γνώμη είναι αρκετά αυστηρή στην κρίση 

της, εφόσον 42% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η 
Ε.Ε. δεν τους προσφέρει την αναγκαία προστασία, με 

το 50% των ερωτηθέντων να έχει θετική άποψη. 
Μεταξύ των Ελλήνων παρατηρείται μια αίσθηση περι-

θωριοποίησης στο εσωτερικό της Ε.Ε., εφόσον, σύμφωνα με 
την έρευνα της Kantar Public, 85% των Ελλήνων θεωρούν ότι 
η φωνή τους δεν μετράει στην Ε.Ε. και 13% των ερωτηθέντων 
ότι η φωνή τους μετράει. Πρόκειται για αρνητικό ρεκόρ με-
ταξύ της κρατών-μελών Ε.Ε., με την κυπριακή κοινή γνώμη να 
έρχεται δεύτερη, με 74% των ερωτηθέντων να θεωρούν ότι η 
γνώμη τους δεν μετράει στην Ε.Ε. και μόλις 20% των ερωτηθέ-
ντων να πιστεύουν ότι μετράει. Παρατηρείται πάντως δυσπι-
στία των πολιτών στο σύνολο της Ε.Ε. των «28», εφόσον 52% 
των ερωτηθέντων θεωρούν ότι η γνώμη τους δεν μετράει στην 
Ε.Ε. και 42% των ερωτηθέντων έχουν την αντίθετη άποψη.

Δύσκολη η επανεκκίνηση
Είναι φανερό ότι η απογοήτευση της ελληνικής κοινής γνώ-
μης εξαιτίας της μεγάλης διάρκειας οικονομικής και κοινω-
νικής κρίσης δημιουργεί μια εσωστρέφεια και μια αρνητική 
προδιάθεση έναντι της Ε.Ε. και της προοπτικής της. Η διαμόρ-
φωση της ελληνικής κοινής γνώμης σε αυτή την κατεύθυνση 
κάνει ακόμη πιο δύσκολη τη συσπείρωση των οικονομικών και 
κοινωνικών δυνάμεων για να βγούμε επιτέλους από την κρίση. 
Οι άλλοι λαοί δείχνουν να εμπιστεύονται περισσότερο το ευ-
ρωπαϊκό τους μέλλον και να το προετοιμάζουν σε πολλές πε-
ριπτώσεις με μεθοδικότητα και δυναμισμό, ενώ εμείς εμφανι-
ζόμαστε απαισιόδοξοι και αβέβαιοι για την ευρωπαϊκή προο-
πτική μας στον όγδοο χρόνο της αναγκαστικής προσαρμογής 
και του σχετικού λογαριασμού.
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Επανέρχεται δειλά στην επικαιρότητα το θέµα 
των δανείων σε ελβετικό φράγκο. Αφορµή η ε-
πικείµενη συζήτηση στο Εφετείο Αθηνών της 
έφεσης συστηµικής τράπεζας κατά της πρωτο-
βάθµιας απόφασης η οποία έκανε δεκτή συλλο-

γική αγωγή και δικαίωσε τους προσφυγόντες (καταναλωτικές 
οργανώσεις και φυσικά πρόσωπα). Το πρωτοβάθµιο δικαστή-
ριο συνοπτικά έκρινε ότι η τράπεζα είναι υποχρεωµένη να δέ-
χεται εξόφληση των δανείων σε ελβετικό φράγκο µε βάση την 
ισοτιµία του χρόνου χορήγησης και κυρίως να επανυπολογί-
σει όλες τις γενόµενες στο παρελθόν καταβολές µε βάση την ι-
σοτιµία χορήγησης. Εδώ βρίσκεται η βόµβα!

Την περίοδο 2006-2009, που δόθηκε η συντριπτική πλει-
ονότητα των δανείων σε ελβετικό φράγκο, η ισοτιµία ήταν 1 
ευρώ προς 1,65 ελβετικά φράγκα. Σήµερα (αφού έφτασε στο 
1 προς 1) κυµαίνεται περίπου στο 1 ευρώ προς 1,13 ελβετικά 
φράγκα. Όταν κάποιος δανείζεται σε ξένο νόµισµα, είναι υπο-
χρεωµένος να εξοφλεί την υποχρέωσή του είτε σε ξένο νόµι-
σµα είτε στην ισοτιµία της ηµέρας εξόφλησης. Αυτό προβλέ-
πει ο αστικός κώδικας ήδη από το 1945, αυτό αποτέλεσε και 
τον οδηγό των τραπεζών για την κατάρτιση των σχετικών συµ-
βάσεων.

Πιάστηκαν στον ύπνο
Ο λόγος που οδήγησε τις τράπεζες να ωθήσουν τα συναλλαγ-
µατικά δάνεια και τους δανειολήπτες στο να τα συνοµολογή-
σουν ήταν το γεγονός ότι από το 2005 και µετά τα επιτόκια του 
ευρώ ακολούθησαν ανοδική τάση, µε αποτέλεσµα τα δάνεια 
να ακριβαίνουν. Το 2007 το επιτόκιο (euribor µηνός) του ευρώ 
πλησίασε το 5% (τρία χρόνια νωρίτερα ήταν στο 2%), ενώ του 
ελβετικού (libor µηνός) βρισκόταν στο 2%. Με αντάλλαγµα 
την ανάληψη κινδύνου από πιθανή µεταβολή της ισοτιµίας, 
οι δανειολήπτες απόλαυσαν χαµηλό επιτόκιο σε ελβετικό και 
φυσικά χαµηλή δόση δανείου, συγκρινόµενη µε αντίστοιχο 
δάνειο σε ευρώ. Οι µεν τράπεζες δεν ήθελαν να ανακόψουν 
την πιστωτική τους επ έκταση, οι δε δανειολήπτες θέλησαν να 
κάνουν τη δουλειά τους φτηνά. Η σταθερότητα που είχε πα-
ρουσιάσει η ισοτιµία του ελβετικού φράγκου προς το ευρώ το 

καθιέρωσε ως κύριο νόµισµα δανεισµού σε συνάλλαγµα. Πρα-
κτικά, τραπεζικοί και πελάτες πιάστηκαν στον ύπνο. Καλώς 
κακώς, ουδείς εκτίµησε ότι κάποια στιγµή η ισοτιµία θα ξε-
κλειδώσει και το ελβετικό θα ανατιµηθεί, πράγµα που ξεκί-
νησε το 2009 και εξελίχθηκε, χωρίς να φαίνεται στο ορατό 
µέλλον σηµάδι αντιστροφής.

Η ανατίµηση του ελβετικού (το επιτόκιό του παραµένει 
σήµερα αρνητικό, όπως και του ευρώ) προκάλεσε αύξηση της 
µηνιαίας δόσης, αφού πλέον ο δανειζόµενος πρέπει να δώσει 
περισσότερα ευρώ για να αγοράσει ελβετικά και να εξοφλήσει 
τη δόση του. Οι τράπεζες κατηγορήθηκαν ότι ξεγέλασαν τους 
δανειολήπτες, στρέφοντάς τους στα συγκεκριµένα δάνεια, και 
τους εξέθεσαν σε κινδύνους τους οποίους δεν είχαν τη δυνα-
τότητα και τη γνώση να εκτιµήσουν. Η αλήθεια είναι κάπου 
στη µέση.

Η τραπεζική αγορά απελευθερώθηκε πλήρως το 1994, 
επί δραχµής, οπότε επιτράπηκε στις τράπεζες να δανείζουν 
και στον οποιονδήποτε να δανείζεται για οποιαδήποτε ανά-
γκη (επαγγελµατική, στεγαστική, καταναλωτική) σε συνάλ-
λαγµα. Τότε, τα δραχµικά επιτόκια βρίσκονταν σε δυσθεώ-
ρητα ύψη (29% στα εµπορικά δάνεια), µε αποτέλεσµα να α-
ναπτυχθεί την περίοδο 1995-1999 η αγορά των πάσης φύσεως 
δανείων σε συνάλλαγµα. Κύρια νοµίσµατα δανεισµού τότε, το 
ιαπωνικό γιεν και το δολάριο και λιγότερο µάρκο και ελβετικό 
φράγκο, τα οποία είχαν τα χαµηλότερα επιτόκια. Την τάση α-
νέκοψε η υποτίµηση της δραχµής κατά 13% περίπου, ενόψει 
ένταξης στον µηχανισµό συναλλαγµατικών ισοτιµιών και επι-
κείµενης εισόδου στην ΟΝΕ. Το ενδιαφέρον είναι ότι και µετά 
την υποτίµηση αυτή τα δάνεια σε γιεν ή σε ελβετικό φράγκο 
παρέµειναν σε επίπεδο δόσης φτηνότερα από τα αντίστοιχα 
δραχµικά. Τον Μάρτιο του 1998 τα επιτόκια δανεισµού των ε-
πιχειρήσεων πλησίαζαν το 14%. Αµέσως µετά βέβαια, και ενό-
ψει ένταξης στην ΟΝΕ, ακολούθησαν πορεία αποκλιµάκωσης 
έως το περίπου 7% στα τέλη του 2002. Ακολούθησε η είσο-
δος του ευρώ και µαζί του η περίοδος των χαµηλών επιτοκίων.

Το µεγάλο πρόβληµα
Η ελληνική κοινωνία κατά συνέπεια δεν ήταν άσχετη µε το 

φαινόµενο δανεισµού σε συνάλλαγµα. Από το 1999 έως το 
2006 δεν µεσολάβησαν πολλά χρόνια. Υπήρξαν δανειζόµε-
νοι σε ελβετικό φράγκο που προσέφυγαν κατά των τραπε-
ζών ισχυριζόµενοι ότι δεν τους ενηµέρωσαν σωστά και απο-
δείχθηκε στη συνέχεια ότι επί δραχµής είχαν λάβει δάνεια 
σε γιεν και δολάρια. Σε ατοµικό επίπεδο είναι εξαιρετικά 
δύσκολο να αποδειχθεί ότι συγκεκριµένος υπάλληλος σε 
συγκεκριµένο χρόνο έδωσε συγκεκριµένες και εσφαλ-
µένες πληροφορίες σε συγκεκριµένο δανειζόµενο. Αυτός 
είναι και ο κύριος λόγος που ατοµικές προσφυγές για το ελ-
βετικό απορρίπτονται µε αιτιολογία ότι ο δανειζόµενος δεν 
εξαπατήθηκε.

Το κύριο πρόβληµα µε την απόφαση που έκανε δεκτή 
τη συλλογική αγωγή (και όσες από τις αποφάσεις δικαίω-
σαν σε πρώτο βαθµό και µε ανάλογο σκεπτικό µεµονωµέ-
νους δανειολήπτες) είναι ότι θεωρεί ουσιαστικά καταχρη-
στική µια διάταξη του αστικού κώδικα που ισχύει από το 
1945 και απλώς επαναλαµβάνεται στις τραπεζικές συµβά-
σεις.

Το ακόµη µεγαλύτερο πρόβληµα είναι ότι η ίδια αυτή 
απόφαση διατάσσει αναδροµικό επανυπολογισµό των κα-
ταβολών µε βάση την ισοτιµία χορήγησης. Πρακτικά αυτό 
σηµαίνει κούρεµα ακόµη και των υγιών (δάνεια που εξυ-
πηρετούνται κανονικά) απαιτήσεων σε συνάλλαγµα των 
τραπεζών σε ποσοστό που τυπικά φτάνει το 30%, αλλά αν 
υπολογιστούν και τα αναδροµικά για όλο το συναλλαγµα-
τικό χαρτοφυλάκιό τους, θα πρέπει να πλησιάζει το 50%. 
Στα πολύ ψιλά γράµµατα του εξειδικευµένου οικονοµικού 
Τύπου το χαρτοφυλάκιο του ελβετικού προσδιορίζεται στο 
ποσό των 10 δισ. ευρώ. Ένα άµεσο κούρεµα της τάξης του 
30% συνεπάγεται άµεση ζηµία πολλαπλάσια της αξίας της 
τελευταίας ανακεφαλαιοποίησης, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Επαναλαµβάνεται η παθογένεια
Αυτό που δεν αντιµετώπισε η απόφαση για τη συλλογική 
αγωγή είναι το επίσης πραγµατικό γεγονός ότι για συγκε-
κριµένο διάστηµα οι δανειολήπτες ωφελήθηκαν µειωµένης 
δόσης σε σχέση µε το αν είχαν πάρει δάνεια σε ευρώ. Η ω-
φέλεια αυτή θα πρέπει να αποτυπωθεί ως µηχανισµός και 
να µην επιρριφθεί και αυτή στις τράπεζες. Μπορούµε να δε-
χτούµε ως πραγµατικό το γεγονός ότι συγκεκριµένοι δανει-
ολήπτες έλαβαν κακή ενηµέρωση ή άστοχες διαβεβαιώσεις 
από τραπεζικά στελέχη (πολλά από τα οποία έλαβαν και τα 
ίδια δάνεια σε ελβετικό φράγκο). Άλλοι τόσοι όµως έσπευ-
σαν να επωφεληθούν της χαµηλής δόσης, αναλαµβάνοντας 
συνειδητά τον κίνδυνο. Τόσο συνειδητά όσο τουλάχιστον 
ανέλαβαν τον κίνδυνο όσοι πριν από το 1999 έπαιξαν, χά-
ρηκαν και στο τέλος έχασαν από την «άνθηση» του χρηµα-
τιστηρίου. Κοινώς, όποιον ανακατεύεται µε τα πίτουρα, τον 
τρων οι κότες.

Στην ιστορία του ελβετικού φράγκου επαναλαµβάνεται 
η παθογένεια της τελευταίας δεκαετίας. Οµαδικές κραυγές 
(όχι χωρίς συµφέρον) ότι όλοι µα όλοι εξαπατήθηκαν. Καµία 
αναφορά στην ατοµική ευθύνη εκάστου. Για ένα σακάκι 
των 100 ευρώ κάνουν όλοι έρευνα αγοράς. Για το δάνειο δεν 
έκανε κανείς. Η οµαδική κραυγή όµως στην πραγµατικό-
τητα πνίγει εκείνους από τους δανειολήπτες που πραγµα-
τικά έλαβαν κακή ενηµέρωση. Τους ρίχνει στον σωρό της 
οµαδικής αναξιοπιστίας των αφορισµών.

Για µία ακόµη φορά τα ελληνικά δικαστήρια καλούνται 
να κάνουν δουλειά που δεν τους αναλογεί. Η ρύθµιση της 
αγοράς από την ΤτΕ και την Επιτροπή Ανταγωνισµού (αλλά 
και τις καταναλωτικές οργανώσεις) θα έπρεπε, θεωρητικά, 
να προλάβει ή να ελαχιστοποιήσει τα φαινόµενα. Εάν αυτό 
έγινε σωστά τότε, τα δικαστήρια δεν έχουν τίποτα να πουν 
σήµερα. Εάν δεν έγινε, τα δικαστήρια δεν µπορούν να διορ-
θώσουν το πρόβληµα, ειδικά εάν συναρτάται µε την ευστά-
θεια του συστήµατος.

*Ο ∆ηµήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

ΤΑ ∆ΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ 
ΦΡΑΓΚΟ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ∆ΟΥΛΕΙΑ 
ΤΩΝ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

 ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*
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συνέντευξη

Υ
ποχρηματοδότηση, κενά στα 
σχολεία, μηδενικοί διορισμοί, 
είναι μόνο μερικά από τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζει η 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 
όπως σημειώνει ο πρόεδρος 
της ΟΛΜΕ Νίκος Παπαχρή-
στος. Παράλληλα, εκφράζει 

τις διαφωνίες της ομοσπονδίας για τα σχέδια 
του υπουργείου Παιδείας σχετικά με το λύκειο.

Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιό σας με α-
φορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρο-
νιάς. Ποια είναι τα βασικά προβλήματα με 
τα οποία αρχίζει;
Το πιο βασικό πρόβλημα που αφορά τη δευ-
τεροβάθμια εκπαίδευση είναι η πολιτική των 
μηδενικών μόνιμων διορισμών και η υποχρη-
ματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης. Για 
πέμπτο συνεχές σχολικό έτος κανένας νέος 
εκπαιδευτικός δεν διέβη το κατώφλι της δημό-
σιας εκπαίδευσης, ενώ η χρηματοδότηση των 
σχολικών μονάδων παραμένει σε απαράδεκτα 
χαμηλά επίπεδα (μειωμένη κατά 40% σε σχέση 
με την προ μνημονίου περίοδο).

Πόσα είναι τα κενά σε εκπαιδευτικό προ-
σωπικό, σύμφωνα με τους υπολογισμούς 
της ΟΛΜΕ;
Τα κενά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπο-
λογίζονται σε 1.500, ενώ θα προκύψουν άλλα 
500 στις αρχές Οκτωβρίου, όταν θα μετατα-
γούν 350 καθηγητές ως ΕΔΙΠ (Ειδικό Διδακτικό 
Προσωπικό) στα ΑΕΙ και 150 θα αποσπαστούν 
επίσης στα ΑΕΙ.

Η ΟΛΜΕ καταγγέλλει το υπουργείο Παιδείας 
για περικοπές στις αποσπάσεις των εκπαι-
δευτικών. Τι ακριβώς συνέβη;
Η πολιτική των μηδενικών διορισμών συμπα-
ρασύρει μεταθέσεις και αποσπάσεις. Έτσι, εί-
χαμε ελάχιστες μεταθέσεις καθηγητών και ση-
μαντική περικοπή των αποσπάσεων. Αυτό συ-
νέβη για να μην απογυμνωθούν από μόνιμους 
καθηγητές περιοχές ελλειμματικές σε ντόπιους 
εκπαιδευτικούς (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Η-
ράκλειο, Έβρος, Ευρυτανία κ.ά.). Πολλοί συ-
νάδελφοι για άλλη μια χρονιά παρέμειναν μα-
κριά από τον τόπο συμφερόντων τους και τις 
οικογένειές τους.

Παράλληλα, το ΠΑΜΕ σε ανακοίνωσή του 
έκανε λόγο για άθλιες συνθήκες στέγασης 
των αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε κά-
ποια νησιά. Ποια είναι η εικόνα που έχετε;
Η ΟΛΜΕ έγινε άμεσος αποδέκτης των παρα-
πόνων των συναδέλφων που τοποθετήθηκαν 
στη Μύκονο και στη Σαντορίνη. Δεν είναι υ-
περβολή ότι αρκετοί συνάδελφοί μας το βράδυ 
της Κυριακής 10 Σεπτεμβρίου (μία μέρα πριν 
από τον αγιασμό στα σχολεία) αναγκάστηκαν 
να κοιμηθούν στα αυτοκίνητά τους ή στις πα-
ραλίες. Οι αναπληρωτές αντιμετωπίζουν σο-
βαρότατο πρόβλημα στέγασης στις τουριστι-
κές περιοχές, όπου η εύρεση κατοικίας είναι 
δύσκολη υπόθεση και το υψηλό κόστος ζωής 
καθιστά τη διαβίωσή τους δύσκολη. Απαιτούμε 
από το υπουργείο Παιδείας άμεση λύση. Και η 
τοπική αυτοδιοίκηση έχει βαρύτατες ευθύνες.

 Σε μια χώρα όπου 
η διαφάνεια και η 
αξιοκρατία είναι άγνωστες 
λέξεις, πρέπει να είμαστε 
ιδιαίτερα επιφυλακτικοί 
στις αλλαγές αξιοκρατικών 
θεσμών.

«Διαφωνούμε με τη 
μετατροπή της Γ  ́Λυκείου σε 
προπανεπιστημιακό έτος»

Νίκος Παπαχρήστος, πρόεδρος της ΟΛΜΕ

 ΣΤΗΝ ΑΦΡΟΔΊΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΎ

Η ομοσπονδία σας ζητά την απόσυρση του 
νομοσχεδίου για το Νέο Λύκειο. Ποιες είναι 
οι βασικές σας αντιρρήσεις;
Στη συνάντηση που έγινε με τον υπουργό Παι-
δείας την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου μας ανακοι-
νώθηκε η πρόθεση του υπουργού να συστή-
σει μια επιτροπή που θα εξετάσει τις απόψεις 
του υπουργείου και τις απόψεις της ομοσπον-
δίας και θα συζητήσει τις διιστάμενες απόψεις. 
Είναι προφανές ότι εμείς εμμένουμε στη θέση 
μας. Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ τη Δευτέρα 18 Σεπτεμ-
βρίου θα συνεδριάσει και θα αποφασίσει για 
το εάν θα συμμετάσχουμε.

Πώς κρίνετε τις προτάσεις του υπουργείου 
Παιδείας για τις αλλαγές στον τρόπο εισα-
γωγής σε ΑΕΊ-ΤΕΊ;
Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ πιστεύει στην αυτονομία του 
λυκείου. Το λύκειο έχει συγκεκριμένο ρόλο να 
επιτελέσει. Έτσι, διαφωνούμε με τη μετατροπή 
της Γ΄ Λυκείου σε προπανεπιστημιακό έτος. 
Έχουμε σοβαρότατες διαφωνίες για την προ-
σμέτρηση της βαθμολογίας για την είσοδο των 
μαθητών στα ΑΕΙ. Επίσης, διαφωνούμε με τη 
βαθμολόγηση της δημιουργικής εργασίας από 
εξωτερικούς αξιολογητές και την προσμέτρησή 
της για την εισαγωγή στα ΑΕΙ. 

Θεωρείτε ότι θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή 
στο σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση; Αν ναι, προς ποια κατεύθυνση;
Το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων είναι 
αδιάβλητο και αξιοκρατικό. Είναι γεγονός βέ-
βαια ότι είναι επίπονο και έχει την αδυναμία 
της στιγμιαίας αποτύπωσης της επίδοσης. Σε 
μια χώρα όμως όπου η διαφάνεια και η αξι-
οκρατία είναι άγνωστες λέξεις, πρέπει να εί-
μαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί στις αλλαγές 
αξιοκρατικών θεσμών. Να αλλάξουμε το σύ-
στημα, εάν έχουμε να προτείνουμε ένα άλλο, 
λιγότερο επίπονο αλλά εξίσου αδιάβλητο και 
αξιοκρατικό.

Η δημοσιονομική πολιτική πώς έχει επηρε-
άσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του σχο-
λείου;
Είναι προφανές ότι η κρίση είναι παρούσα στα 
σχολεία. Το πρόγραμμα σχολικής στέγης είναι 
στην πραγματικότητα ανύπαρκτο. Η υλικοτε-
χνική υποδομή και τα εποπτικά μέσα απαξι-
ώνονται με την πάροδο του χρόνου. Η διδα-
σκαλία γίνεται πολύπλοκη υπόθεση, δεδομέ-
νου ότι οι μαθητές μεταφέρουν στο σχολείο τα 
προβλήματα της οικογένειάς τους. Τα τμήματα 
είναι πολυπληθή και οι μαθητές στοιβάζονται 
σε μικρές αίθουσες που μετά βίας τούς χω-
ρούν. Ακόμα και η ύπαρξη ενός ανεμιστήρα 
μέσα στην τάξη αποτελεί πολυτέλεια.

Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει σήμερα η δευτεροβάθ-
μια εκπαίδευση και ποιες είναι οι προτά-
σεις της ΟΛΜΕ για την επίλυσή τους;
Η υποχρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευ-
σης. Η απαξίωση της υλικοτεχνικής υποδομής 
με την πάροδο του χρόνου. Η απουσία εποπτι-
κού υλικού και βοηθητικών μέσων. Οι μηδενι-
κοί διορισμοί επί πενταετία – το εκπαιδευτικό 
προσωπικό γηράσκει επικίνδυνα. Η έλλειψη υ-
ποστηρικτικών δομών (ενισχυτική διδασκαλία). 
Η καθιέρωση τρίτων αναθέσεων, σύμφωνα με 
την οποία ο καθηγητής καλείται να διδάξει α-
ντικείμενα που οριακά γνωρίζει. Όλα αυτά τα 
προβλήματα θα λυθούν εάν η κυβέρνηση α-
ντιληφθεί ότι η εκπαίδευση πρέπει να ξεφύγει 
από τη μέγγενη των μνημονιακών περικοπών.
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Στην περίπτωση που η επόµενη κρίση φτάσει 
προτού οι κεντρικές τράπεζες προλάβουν 
να ανεβάσουν αρκετά τα βασικά επιτόκια 
και να αδειάσουν τα χαρτοφυλάκιά τους, 
αναρωτιέται κανείς τι νοµισµατικά εργαλεία 
θα έχουν παραµείνει στους ιθύνοντες για να 
επανεκκινήσουν την οικονοµία, δεδοµένης και 
της υπερχρέωσης των κυβερνήσεων.

Το Τζάκσον Χολ θα ήταν ένα σχετικά άγνωστο πα-
ραθεριστικό κέντρο των ΗΠΑ αν δεν αποτελούσε 
τον τόπο διεξαγωγής ενός σηµαντικού οικονοµικού 
φόρουµ το οποίο λαµβάνει χώρα κάθε έτος τα τε-
λευταία 30 χρόνια. Στη σκιά των βουνών του Ου-

αϊόµινγκ κεντρικοί τραπεζίτες, πολιτικοί, ακαδηµαϊκοί και επαγ-
γελµατίες των αγορών εκφράζουν τις απόψεις τους για σηµαντικά 
θέµατα τα οποία επηρεάζουν την παγκόσµια οικονοµία. Φέτος τα 
µάτια όλων ήταν στραµµένα στους διοικητές των κεντρικών τρα-
πεζών των ΗΠΑ και της Ε.Ε., Τζάνετ Γέλεν και Μάριο Ντράγκι.

Η Γέλεν, της οποίας η θητεία πιθανότατα θα τερµατιστεί τον 
Φεβρουάριο του 2018, υπερασπίστηκε µε θέρµη τις µεταρρυθµί-
σεις στην οικονοµία και την πολιτική αυξηµένης εποπτείας των 
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων από το 2008 έως σήµερα. Προχώ-
ρησε ωστόσο και ένα βήµα παραπέρα, τονίζοντας ότι η επόµενη 
µεγάλη κρίση µπορεί να έρθει ανά πάσα στιγµή και ότι οι τράπε-
ζες είναι πολύ καλύτερα προετοιµασµένες, καθώς έχουν βελτιώσει 
σηµαντικά την κεφαλαιακή τους επάρκεια σε συνδυασµό µε καλύ-
τερο έλεγχο του ρίσκου τους. Στον λόγο της ανέλυσε λεπτοµερώς 
τις τεχνικές τις οποίες ακολούθησε η FED για την έξοδο από την 
κρίση και την αναζωπύρωση της οικονοµίας, ενώ απάντησε και σε 
επικρίσεις κυρίως γύρω από το πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης.

Εάν οι µέχρι τώρα πληροφορίες αληθεύουν, ο Τραµπ προσα-
νατολίζεται σε αντικατάσταση της Γέλεν µε κάποιο άτοµο του κύ-
κλου του. Ονόµατα όπως του Γκάρι Κον, πρώην τραπεζικού στε-
λέχους, έχουν ακουστεί και απηχούν την επιθυµία του Προέδρου 
για απελευθέρωση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα από τους ασφυ-
κτικούς κανόνες οι οποίοι έχουν επιβληθεί. Σε µια έµµεση υπερά-
σπιση της Γέλεν, ο Μάριο Ντράγκι συνέστησε την προσοχή στην 
ανάγκη καταπολέµησης του οικονοµικού προστατευτισµού, επι-
κρίνοντας έµµεσα τον Τραµπ αλλά και κινήσεις όπως αυτή του 
Brexit. Επανέλαβε επίσης την πάγια θέση του για υπεράσπιση και 
ενίσχυση της παγκοσµιοποίησης σε συνδυασµό µε την ανάγκη 
για αρωγή σε όσα κράτη έχουν µείνει πίσω στον τοµέα των εξελί-
ξεων, ώστε να µη νιώθουν οι χαµένοι αυτής της προσπάθειας. Σε 
παρόµοιο µήκος κύµατος κινήθηκε και ο διοικητής της κεντρικής 
τράπεζας της Ιαπωνίας, ο οποίος υπεραµύνθηκε της τακτικής αγο-
ράς οµολόγων για την αντιµετώπιση του αποπληθωρισµού και της 
τόνωσης της οικονοµίας.

Πίσω από τα χαµόγελα και τις φιλοφρονήσεις, ωστόσο, στην 
οικονοµική κοινότητα υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία για την τρέ-
χουσα κατάσταση. Οι τρεις µεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες προ-
χώρησαν σε εµφανώς συντονισµένη αγορά κρατικών οµολόγων µε 

διάστηµα περίπου δυόµισι ετών µεταξύ τους, ώστε να µην πληµµυ-
ρίσει µε φθηνό χρήµα παράλληλα ολόκληρη η παγκόσµια οικονο-
µία. Το αποτέλεσµα αυτής της τακτικής είναι η γιγάντωση των ι-
σολογισµών τους, ο οποίος στην περίπτωση της FED φτάνει τα 4,5 
τρισ. δολάρια. Η αµερικανική οικονοµία έχει δείξει σηµάδια ανά-
καµψης, τα οποία οδήγησαν σε σταδιακή αύξηση των επιτοκίων. 
Στην Ιαπωνία η κεντρική τράπεζα έχει φτάσει σε σηµείο να κατέ-
χει το 42% των οµολόγων της κυβέρνησης και κατευθύνεται πλέον 
σε αγορές άλλων προϊόντων, όπως µετοχές, για να µην «πνίξει» 
την αγορά µε τις επεµβάσεις της. Ωστόσο, ο στόχος του 2% για τον 
πληθωρισµό φαντάζει ακόµη µακρινός. Η ΕΚΤ συνεχίζει να αγο-
ράζει οµόλογα σε µηνιαία βάση, ωστόσο στην τελευταία της συνε-
δρίαση συζητήθηκε η πιθανή ηµεροµηνία αναστροφής αυτής της 
πολιτικής.

Το µεγάλο ερώτηµα είναι τι θα συµβεί όταν οι κεντρικές τρά-
πεζες αποφασίσουν αναπόφευκτα να εκκινήσουν τη διαδικασία 
πώλησης των περιουσιακών στοιχείων τα οποία έχουν αποκτήσει 
όλο αυτό το διάστηµα. Οι ιθύνοντες απέφυγαν να δώσουν συγκε-
κριµένες απαντήσεις στο Τζάκσον Χολ, πιθανώς για να µην προ-
καλέσουν αναστάτωση στις αγορές. Η νοµισµατική θεωρία των 
οικονοµικών προβλέπει ότι το φθηνό χρήµα το οποίο έχει διευ-
θετηθεί στην οικονοµία θα οδηγήσει σε επενδύσεις, αυξηµένη κα-
τανάλωση, µείωση της ανεργίας, άνοδο του πληθωρισµού και ση-
µαντική ανάπτυξη της οικονοµίας. Μετά τον πάτο του 2008-2010 
όλα αυτά στα στοιχεία έχουν λίγο-πολύ δείξει σηµάδια ανάκαµ-
ψης στις εν λόγω οικονοµίες, µε εξαίρεση ίσως τον πληθωρισµό, 
ο οποίος διατηρείται πεισµατικά κάτω από τον επίσηµο στόχο του 
2%. Η αναιµική διόρθωση των δεικτών, ωστόσο, έχει οδηγήσει 
πολλά στελέχη της αγοράς να µιλούν ανοιχτά για την πιθανότητα 
να έχει λάβει χώρα µια µόνιµη αλλαγή στην παγκόσµια οικονο-
µία. Η ανάκαµψη φαίνεται να είναι βασανιστικά αργή και εύθραυ-
στη, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα τις ΗΠΑ,. οι οποίες διέρχο-
νται την τρίτη µεγαλύτερη περίοδο συναπτής αύξησης του ΑΕΠ 
στην ιστορία τους. Αυτοί οι λόγοι κάνουν τις κεντρικές τράπεζες 
εξαιρετικά διστακτικές για τερµατισµό (στην περίπτωση της FED 
αναστροφή) της ποσοτικής χαλάρωσης και επιτείνουν το ερώτηµα 
για το κατά πόσο θα είναι ποτέ ο κόσµος έτοιµος για µια τέτοια ε-
ξέλιξη.

Η πώληση των χαρτοφυλακίων αυτών σε συνδυασµό µε αύ-
ξηση των επιτοκίων θα µειώσει τη ρευστότητα και θα αυξήσει το 
κόστος οποιασδήποτε επένδυσης µέσω δανειοδότησης. Παραδο-
σιακά αυτό συνέβαινε για την αποφυγή υπερθέρµανσης της οικο-
νοµίας, ωστόσο σήµερα δεν τίθεται τέτοιο θέµα. Μια επίµονη κρι-

τική από σηµαντικούς µεγαλοεπενδυτές είναι ότι το φθηνό χρήµα 
έχει καταστρέψει έναν σηµαντικό µηχανισµό της οικονοµίας, ο ο-
ποίος είναι η σωστή κοστολόγηση των διάφορων φυσικών και χρη-
µατοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων. Οι αγορές χρέους και 
µετοχών στις αναπτυγµένες οικονοµίες θεωρούνται πλέον πολύ 
ακριβές για τα ιστορικά δεδοµένα, ενώ η συνεχής άνοδος του S&P 
500 δηµιουργεί την εντύπωση ότι οι επενδυτές δεν δίνουν σηµα-
σία στα πραγµατικά δεδοµένα των εταιρειών και άρα απλώς πο-
ντάρουν τυφλά δηµιουργώντας τον κίνδυνο φούσκας. Ένας σηµα-
ντικός χρηµατιστηριακός δείκτης, το P/E, δηλαδή ο λόγος τιµής 
προς κέρδη των µετοχών, βρίσκεται σε σηµαντικά υψηλά επίπεδα, 
τα οποία στο παρελθόν οδήγησαν σε κρίσεις. Άλλες αγορές, όπως 
οι πωλήσεις κατοικιών, δείχνουν επίσης σηµάδια κόπωσης.

Οι τραπεζικοί παράγοντες σε κάθε ευκαιρία διαµαρτύρονται 
για την ασφυκτική εποπτεία των τραπεζών, η οποία καθιστά πιο 
ριψοκίνδυνες επενδύσεις πολύ ακριβές, αν όχι απαγορευτικές. Η 
αλήθεια είναι ότι ενώ πολλές φορές τέτοιες πρακτικές οδήγησαν 
σε προβλήµατα, προκαλούν µια µεγαλύτερη κινητικότητα στην 
αγορά, η οποία οδηγεί κατά κανόνα σε αύξηση των κερδών µέσω 
της αποτελεσµατικότερης χρήσης της διαθέσιµης ρευστότητας. Α-
ποτελεί µια κυνική πραγµατικότητα το ότι το χρηµατοπιστωτικό 
σύστηµα για να λειτουργήσει αποτελεσµατικά έχει την ανάγκη 
να επιβραβεύει κερδοφόρες εταιρείες και να τιµωρεί τις χρεοκο-
πηµένες. Με την πολιτική τους, οι κεντρικές τράπεζες διέσωσαν 
άµεσα ή έµµεσα (εκτυπώνοντας πρακτικά χρήµατα για την κυβέρ-
νηση) επιχειρήσεις και εταιρείες οι οποίες µε νόµους αγοράς θα έ-
πρεπε να µην υπάρχουν πλέον, όπως, για παράδειγµα, πολλές ευ-
ρωπαϊκές τράπεζες. Με αυτόν τον τρόπο το φθηνό χρήµα παραµέ-
νει παγιδευµένο σε προβληµατικές επιχειρήσεις, διογκώνοντας 
ακόµη περισσότερο αυτή την πρωτοφανή κατάσταση.

Το αντεπιχείρηµα εδώ είναι ότι οι συνέπειες µιας άλλης πολι-
τικής θα ήταν απαγορευτικές για συναισθηµατικούς και προσωπι-
κούς λόγους. Η διάσωση µιας εθνικής αυτοκινητοβιοµηχανίας ή 
του τραπεζικού συστήµατος είναι θέµα εθνικού πρεστίζ, στο οποίο 
οι κανόνες της αγοράς δεν µπορούν να εφαρµοστούν. Ωστόσο, 
αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι το πρόβληµα µετατίθεται απλώς 
για το µέλλον, όπως στην περίπτωση της Ιαπωνίας, όπου οι µαζικές 
εθνικοποιήσεις της δεκαετίας του ’90 έφεραν την οικονοµία σε µια 
λήθη, δηµιουργώντας τράπεζες-ζόµπι, από την οποία ακόµη πα-
λεύει να ανακάµψει. Στην περίπτωση που η επόµενη κρίση φτάσει 
προτού οι κεντρικές τράπεζες προλάβουν να ανεβάσουν αρκετά τα 
βασικά επιτόκια και να αδειάσουν τα χαρτοφυλάκιά τους, αναρω-
τιέται κανείς τι νοµισµατικά εργαλεία θα έχουν παραµείνει στους 
ιθύνοντες για να επανεκκινήσουν την οικονοµία, δεδοµένης και 
της υπερχρέωσης των κυβερνήσεων. Η σιωπή γύρω από αυτά τα 
θέµατα στο Τζάκσον Χολ επιβεβαιώνει την υπόθεση ότι στο ζή-
τηµα αυτό δεν υπάρχει, δυστυχώς, εύκολη απάντηση.

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

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΤΖΑΚΣΟΝ ΧΟΛ

 ΤΟΥ ΦΑΝΗ ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ*



αφιέρωµα //
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ

«Φάρος» για νέες επενδύσεις

Η 
µεγαλύτερη ∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης της τελευταίας δεκαετίας, η 82η στη σειρά, είναι γεγονός και µπορεί οι ατυχίες 
µε σηµαντικές ξένες επενδύσεις να αποτελούν πλήγµα για τη χώρα, η επιτυχία όµως της έκθεσης διατηρεί την αισιοδοξία για 
καλύτερες µέρες. Μεγαλύτερες ευκαιρίες σε επενδύσεις, αλλά και προσέλκυση ξένων ισχυρών κεφαλαίων που θα αναδείξουν 
περαιτέρω το κοµβικό γεωπολιτικό σηµείο της Ελλάδας και την αξία των επενδύσεων στη χώρα µας.

Με 1.500 εκθέτες, 18 διεθνείς συµµετοχές, τιµώµενη χώρα την Κίνα και µε ένα ευρύ πρόγραµµα εκδηλώσεων για το επι-
χειρείν, τον πολιτισµό και την αναψυχή, η έκθεση άνοιξε τις πύλες της στις 9 Σεπτεµβρίου. Περισσότερες από 167 κινεζικές επιχειρήσεις έδωσαν 
το «παρών», µεταξύ των οποίων η China Cosco Shipping Corporation, η China Development Bank, η Shehua Group Corporation Limited, η 
Huawei Technologies Co. Ltd, η Zhongxing Telecommunication Equipment Corporation, η State Grid Corporation of China και η Air China, 
που παρουσιάζουν παγκόσµια δραστηριότητα.

Πέραν των διεθνών συµµετοχών, στην 82η ∆ΕΘ συµµετείχαν και 43 επιµελητήρια απ’ όλη τη χώρα µε 360 επιχειρήσεις. Η ανταπόκριση του 
κόσµου, από την άλλη, είναι τεράστια, µε τους επισκέπτες µόνο το πρώτο Σαββατοκύριακο να έχουν ξεπεράσει τους 60.000. 
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Η ανακοίνωση ότι 
οι ΗΠΑ θα είναι 
η τιμώμενη χώρα 
στη ΔΕΘ του 2018 
θα λειτουργήσει 
καταλυτικά στην 
προσπάθεια της 
ολικής επαναφοράς 
του αμερικανικού 
ενδιαφέροντος στη χώρα 
μας και θα ενισχύσει 
τον επιχειρηματικό 
και διεθνή 
επαναπροσανατολισμό 
της έκθεσης.

Μ
ε μεγάλο ενδιαφέρον 
αναμενόταν και φέτος 
η ομιλία του πρωθυ-
πουργού στη ΔΕΘ. 
Εκεί είθισται να γί-
νονται οι εξαγγελίες 
για την οικονομία και 

την πορεία της που προϊδεάζουν για τον σχεδιασμό 
της επόμενης χρονιάς. Ειδικά φέτος, που έχουν δη-
μιουργηθεί προσδοκίες εξόδου από την πολύχρονη 
ύφεση, οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες αποκτούσαν 
ιδιαίτερη και καθοριστική σημασία, αφού αυτές θα 
καθόριζαν τις συνθήκες ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας.

Η πορεία της ανάκαμψης, όπως οριστικά και συ-
νολικά διαπιστώσαμε πλέον, είναι ένας μονόδρομος 
που περνάει μέσα από την επιτυχία του σχεδίου 
προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων. Κρίσιμος 
παράγοντας στη στρατηγική μας είναι η αποκατά-
σταση της εμπιστοσύνης της επενδυτικής και επι-
χειρηματικής κοινότητας στην πολιτεία και στην οι-
κονομία. Παρά τα θετικά αποτελέσματα στα δημο-
σιονομικά και την ανταπόκριση που είχε η πρώτη 
προσπάθεια εξόδου στις αγορές, η επιφυλακτικό-
τητα παραμένει λόγω της αρνητικής εμπειρίας του 
παρελθόντος και λειτουργεί ανασταλτικά για την 
υλοποίηση των επενδυτικών σχεδιασμών. Η αλ-
λαγή του κλίματος απαιτεί απτά δείγματα γραφής, 
όπως η εξαγγελία συγκεκριμένων μέτρων που στο-
χεύουν στη διαμόρφωση θετικής αντίληψης στους 
επιχειρηματίες και στους επενδυτές, ώστε να πει-
στούν να αναλάβουν το ρίσκο μιας νέας επένδυσης 
στη χώρα. Μέτρα που θα αναφέρονταν σε διαρθρω-
τικές μεταρρυθμίσεις για την ταχύτητα έκδοσης α-
δειών, αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης, ταχύ-

τητα στην απονομή της δικαιοσύνης, σταθερότητα 
του φορολογικού πλαισίου, ευελιξία στα εργασιακά, 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, θα είχαν σημα-
ντική επίδραση στην αναβάθμιση της Ελλάδας στα 
μάτια των (απαραίτητων) ξένων επενδυτών και θα 
ενίσχυαν σημαντικά την αυτοπεποίθηση των Ελ-
λήνων επιχειρηματιών.

Είναι σημαντικό να συνειδητοποιηθεί ότι όλα 
αυτά είναι αναγκαία, διότι η ανάπτυξη και η ευημε-
ρία, όπως και οι θέσεις εργασίας, μπορούν να προέλ-
θουν μόνο από την ιδιωτική οικονομία και την αύ-
ξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και ότι 
αυτό εξαρτάται από τη διαμόρφωση του κατάλληλου 
επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος.

Ιδιαίτερα λοιπόν φέτος, αλλά και κάθε χρόνο, 
η ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, όπως και 
του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, 
συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον στην έκθεση και 
της προσδίδουν ένα ιδιαίτερο, πολιτικό, κύρος. 
Αυτό, σε συνδυασμό με τη στροφή της ΔΕΘ προς 
τον επισκέπτη καταναλωτή και την ενίσχυση του 
κοινωνικού της χαρακτήρα, οδήγησε σταδιακά σε 
μια μετάπτωση της εικόνας της έκθεσης και τη 
μετέτρεψε από τόπο συνάντησης διεθνούς επι-
χειρηματικού ενδιαφέροντος σε τοπικής εμβέ-
λειας γεγονός, μεγάλου βέβαια κοινωνικού και 
πολιτικού ενδιαφέροντος. Η συνέπεια ήταν νο-
μοτελειακά η απομάκρυνση των διεθνών και εγ-
χώριων επιχειρήσεων, όπως και οργανισμών σαν 
το δικό μας Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο.

Σήμερα η Ελλάδα πρέπει να ξαναβρεί τον δρόμο 
της ανάπτυξης μέσα από νέες επιχειρηματικές προ-
σπάθειες και ένα διαφορετικό μοντέλο, που θα στη-
ρίζεται στην καινοτομία, στην εξωστρέφεια και στην 
παραγωγή. Χρειαζόμαστε ιδέες και συνεργασίες. 

ΔΕΘ
Από το πολιτικό στο επιχειρηματικό νόημα μιας διεθνούς έκθεσης

Χρειαζόμαστε μια πλατφόρμα που θα μας προσφέ-
ρει όραμα και ευκαιρίες και δεν μπορώ να φαντα-
στώ καλύτερο χώρο από τη Διεθνή Έκθεση Θεσ-
σαλονίκης.

Ήδη η σημερινή διοίκηση της ΔΕΘ έχει κάνει 
σημαντικά βήματα για την αναβάθμιση της έκθεσης 
και την οργάνωση παράλληλων εκδηλώσεων που 
ενισχύουν το εμπορικό και επιχειρηματικό ενδια-
φέρον στον θεσμό και πιστεύουμε στην προοπτική 
που δημιουργείται ώστε να αποκτήσει ξανά η ΔΕΘ 
την αξία και το νόημα που της αρμόζει.

Το Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο, σε συ-
νεργασία με την Αμερικανική Πρεσβεία, έχει κα-
ταφέρει να δραστηριοποιήσει το αμερικανικό εν-
διαφέρον για την Ελλάδα. Όπως μαρτυρούν και οι 
τελευταίες ανακοινώσεις για σημαντικές επενδύ-
σεις στη χώρα (Παπαστράτος, Εθνική Ασφαλιστική, 
Deloitte, παλαιότερη συμμετοχή στις ανακεφαλαι-
οποιήσεις των τραπεζών, ενεργειακά κ.λπ.), ο αμε-
ρικανικός παράγοντας επιστρέφει δυναμικά. Η α-
νακοίνωση ότι οι ΗΠΑ θα είναι η τιμώμενη χώρα 
στη ΔΕΘ του 2018 θα λειτουργήσει καταλυτικά στην 
προσπάθεια της ολικής επαναφοράς του αμερικανι-
κού ενδιαφέροντος στη χώρα μας, θα ενισχύσει τον 
επιχειρηματικό και διεθνή επαναπροσανατολισμό 
της έκθεσης και θα επιτρέψει στο Ελληνο-Αμερι-
κανικό Επιμελητήριο να οργανώσει, όπως παλιά, το 
Αμερικανικό Περίπτερο με τη συμμετοχή γνωστών 
μεγάλων επιχειρήσεων που θα προβάλλουν την προ-
ηγμένη αμερικανική καινοτομία και τεχνολογία.

Η επάνοδος στη ΔΕΘ και η αυξημένη παρου-
σία στη Βόρεια Ελλάδα αποτελούν τη δική μας συμ-
βολή στην ανάκτηση του κύρους και της σημασίας 
της Έκθεσης Θεσσαλονίκης ως του κορυφαίου επι-
χειρηματικού γεγονότος της ΝΑ Ευρώπης.

  ΤΟΥ ΣΙΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
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Είναι ώρα τα λόγια 
να γίνουν έργα, ώστε 
να μη χαθεί και αυτή 
τη φορά το θετικό 
momentum που 
σταδιακά ξαναχτίζεται 
γύρω από την 
ελληνική οικονομία.

Τ
η στιγμή που η κυβέρνηση 
επιχειρεί να δώσει το στίγμα 
ότι η Ελλάδα είναι πλέον α-
νοιχτή για επενδύσεις, προ-
κύπτει το ζήτημα με την 
Eldorado Gold, και πιο συ-
γκεκριμένα σε μια περίοδο 

που κρατικό χρήμα για δημόσιες επενδύσεις δεν 
υπάρχει και οι επενδύσεις από το εξωτερικό, απ’ 
όποια φυλή και αν προέρχονται, αναμένονται ως 
θείο δώρο για την ανάκαμψη της ελληνικής οι-
κονομίας.

«Σε έναν χρόνο από τώρα ελπίζω να σας ξα-
ναδώ όλους και όλες, θα έχει όμως μεγάλη δι-
αφορά. Η χώρα, μετά από οκτώ, δυστυχώς, ο-
λόκληρα χρόνια, θα εγκαινιάζει την 82η ΔΕΘ 
εκτός μνημονίων και εκτός ασφυκτικής επιτρο-
πείας. Αυτός είναι ο στόχος μας και είμαστε απο-
φασισμένοι να το καταφέρουμε και να στηριχτεί 
η χώρα στις δικές της δυνάμεις. Του χρόνου θα 
συζητάμε για το πώς θα υλοποιήσουμε όλοι μαζί 
την Ελλάδα της νέας εποχής». Με αυτά τα λόγια 
ολοκλήρωσε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας 
την ομιλία του στα εγκαίνια της 83ης Διεθνούς 
Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

«Τα σημάδια ανάκαμψης είναι πλέον εμφανή 
και σ’ εμάς και στους επενδυτές και στους εταίρους. 

Η χώρα αναβαθμίζεται και γίνεται πάλι στρατη-
γικός εταίρος των σημαντικότερων οικονομικών 
δυνάμεων του πλανήτη» τόνισε ο πρωθυπουρ-
γός, παραπέμποντας στις επισκέψεις των Εμα-
νουέλ Μακρόν, Μπαράκ Ομπάμα και Βλαντίμιρ 
Πούτιν. «Η ανάκτηση της εμπιστοσύνης και η 
αναζωπύρωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος 
είναι συνέπεια και της ανάκτησης του κύρους 
των διεθνών συμμαχιών της χώρας» επισήμανε.

Αναφερόμενος στους θετικούς ρυθμούς ανά-
πτυξης, εξέλιξη την οποία χαρακτήρισε «εξαιρε-
τικό οιωνό», ο κ. Τσίπρας προανήγγειλε την ολο-
κλήρωση της αξιολόγησης σχεδόν 800 νέων ε-
πενδυτικών σχεδίων, ύψους 2 δισ. ευρώ.

Η μετα-Eldorado στιγμή
Αυτά όμως προ Eldorado Gold, που κατάφερε να 
καταρρίψει το αφήγημα της ΔΕΘ με μία μόνο α-
νακοίνωση και δεν άφησε χρόνο για πανηγυρι-
σμούς σε κανέναν.

Η απόφαση της Eldorado Gold να αναστεί-
λει επ’ αόριστον τις επενδύσεις της στην Ελλάδα 
λόγω των πολλών γραφειοκρατικών και αδειοδο-
τικών εμποδίων που έχει συναντήσει τα τελευ-
ταία χρόνια δίνει τον τόνο ως προς το δέον γενέ-
σθαι στη χώρα μας. Οι σωστές τοποθετήσεις του 
πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ περί της 

Το επενδυτικό αφήγημα της ΔΕΘ 
και η πραγματικότητα των επενδύσεων

αναγκαίας στήριξης των παραγωγικών επενδύ-
σεων στη χώρα μας επιβάλλεται να συνοδεύονται 
από αντίστοιχες πράξεις. Είναι ώρα τα λόγια να 
γίνουν έργα, ώστε να μη χαθεί και αυτή τη φορά 
το θετικό momentum που σταδιακά ξαναχτίζεται 
γύρω από την ελληνική οικονομία. Αυτά επιση-
μάνθηκαν, μεταξύ άλλων, μέσω του μηνιαίου δελ-
τίου του ΣΕΒ, θέση την οποία υποστήριξε και ο 
πρόεδρος του συνδέσμου Θεόδωρός Φέσσας σε 
σχετικές δηλώσεις.

Τα νούμερα είναι αμείλικτα και δηλώνουν 
πως το 2007 οι συνολικές επενδύσεις ήταν πε-
ρίπου 57 δισ. ευρώ, ενώ πέρυσι ήταν περίπου 20 
δισ. ευρώ. Πρέπει μάλιστα να συνυπολογίσουμε 
ότι το 2007 το μεγαλύτερο κομμάτι των επενδύ-
σεων, περίπου το 30%, αφορούσε ακίνητα, ενώ 
το αντίστοιχο ποσοστό σήμερα έχει πέσει γύρω 
στο 6%, αφού η κτηματαγορά έχει καταρρεύσει.

Στην πραγματικότητα, όταν λέμε ότι χρειά-
ζεται αύξηση των επενδύσεων, δεν μιλάμε πλέον 
για ακίνητα, αφού δεν γίνεται, αλλά και δεν είναι 
επιθυμητό να αναβιώσουμε την τραπεζική-κα-
τασκευαστική φούσκα που υπήρχε προ κρίσης.

Όσο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις, αυτές 
αυξήθηκαν σημαντικά το 2016 σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος και τα κεφάλαια από το εξω-
τερικό που επενδύθηκαν στην Ελλάδα έφτασαν 
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τα 3,5 δισ. ευρώ.
Βλέπουμε δηλαδή ότι τα κεφάλαια που έρ-

χονται από το εξωτερικό είναι λίγα σχετικά με 
το μέγεθος της ελληνικής οικονομίας και τις α-
νάγκες της.

Επιστρέφοντας στο δελτίο οικονομίας του 
ΣΕΒ, επισημαίνεται ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονομίας επιταχύνθηκε στο +0,8% 
το β΄ τρίμηνο του 2017, από +0,4% το προηγού-
μενο τρίμηνο και -0,5% το β΄ τρίμηνο του 2016, 
στηριζόμενος κυρίως στην ιδιωτική και δημόσια 
κατανάλωση (+0,7% και +3,3% αντίστοιχα) και τις 
εξαγωγές (+9,5%), την ώρα που οι επενδύσεις σε 
πάγια σημείωσαν πτώση (-4,6%).

Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν μια ανάκαμψη 
κατώτερη των προσδοκιών, γεγονός το οποίο μπο-
ρεί εν μέρει να αποδοθεί στην καθυστέρηση ο-
λοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης του προ-
γράμματος προσαρμογής.

Η εικόνα των επενδύσεων εξακολουθεί να 
προβληματίζει, καθώς η συμβολή τους στη μετα-
βολή του ΑΕΠ κατά το β΄ τρίμηνο του 2017 ήταν 
αρνητική κατά -2,2 π.μ., ενώ συνολικά το α΄ εξά-
μηνο του 2017 οι επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε 
10,5 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο μόλις 2,7% 
σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016, 
μετά από στασιμότητα στο επίπεδο των 21,1 δισ. 
ευρώ το 2016 και το 2015. Παράλληλα, ο ρυθμός 
αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης αποδυναμώ-
θηκε κατά το β΄ τρίμηνο του 2017, με τη συμβολή 
της να περιορίζεται στις +0,5 π.μ. από +0,9 π.μ. το 
προηγούμενο τρίμηνο. Την ίδια ώρα το ποσοστό 
αποταμίευσης των νοικοκυριών διαμορφώνεται 
σε ιστορικά χαμηλό αρνητικό επίπεδο (-9,4% το 
2016 και -13,4% το α΄ τρίμηνο του 2017).

Ταυτόχρονα, οι φόροι και οι εισφορές εξα-
κολουθούν να διαβρώνουν το εισόδημα των νοι-
κοκυριών, που ήδη συρρικνώνεται, θέτοντας σε 
αμφιβολία τη βιωσιμότητα της ανάκαμψης της 
ελληνικής οικονομίας.

Θετική, ωστόσο, ήταν η συμβολή των καθα-
ρών εξαγωγών (+1,8 π.μ.), οι οποίες ευνοούνται 
από τη βελτίωση της οικονομικής συγκυρίας σε 

διεθνές επίπεδο.
Συνολικά, κατά το α΄ εξάμηνο του έτους το 

ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,6%. Έτσι, προκειμένου 
να επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη της κυβέρνησης 
για ανάπτυξη 1,8% το 2017, το ΑΕΠ θα πρέπει 
να σημειώσει άνοδο περίπου 3% κατά το β΄ εξά-
μηνο του έτους.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η δυναμική του 
τουρισμού αναμένεται να συμβάλει θετικά, ιδίως 
στο γ΄ τρίμηνο, ενώ η ολοκλήρωση της δεύτερης 
αξιολόγησης ενισχύει τις αναπτυξιακές προοπτι-
κές, έχοντας ήδη επιδράσει θετικά στο οικονο-
μικό κλίμα και στην καταναλωτική εμπιστοσύνη. 
Από την άλλη πλευρά, οι αυξημένες φορολογικές 
υποχρεώσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν-
δέχεται να αποδυναμώσουν περαιτέρω τη δυνα-
μική της ιδιωτικής κατανάλωσης, η οποία απο-
τελεί το 70% του ΑΕΠ, περιορίζοντας τον ρυθμό 
ανάπτυξης για το 2017 σε 1,5% ή λιγότερο.

Τα νούμερα είναι αμείλικτα και αποδεικνύ-
ουν ότι η οικονομία δεν έχει εισέλθει ακόμη σε 
μια σταθερά δυναμική τροχιά ανάκαμψης, βασι-
ζόμενη στην προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων 
που θα επιτρέψουν τη βιώσιμη ενίσχυση των ει-
σοδημάτων και της απασχόλησης. Έτσι, οι αρχι-
κές προβλέψεις για ανάπτυξη +2,5% το 2017 υ-
ποβαθμίστηκαν στο +1,8%, το οποίο είναι πλέον 
και αυτό αμφίβολο, υπό το φως των στοιχείων 
του β΄ τριμήνου.

Επιπρόσθετα, η ανακοπή της πτωτικής πορείας 
στην απόδοση του δεκαετούς ομολόγου από τα 
μέσα του Ιουλίου του 2017 και η παραμονή του 
στο επίπεδο του 5,5% (5,47% στις 6 Σεπτεμβρίου 
2017, έναντι 5,25% στις 24 Ιουλίου 2017) καταδει-
κνύει ότι οι αγορές δεν έχουν πειστεί ακόμη για 
τη βιωσιμότητα της ανάκαμψης. Στη βάση αυτή, 
και ενόψει της έναρξης των διαπραγματεύσεων 
για την τρίτη αξιολόγηση, η πολιτεία θα πρέπει 
να αποφύγει πάση θυσία έναν νέο κύκλο αβεβαι-
ότητας και να υλοποιήσει τα συμφωνηθέντα χωρίς 
καθυστερήσεις και ανατροπές, ώστε να ενισχυ-
θούν οι προσδοκίες και η χώρα να εισέλθει σε 
έναν ενάρετο κύκλο προσαρμογής και ανάπτυξης.

Η προσέλκυση επενδύσεων 
Μπορεί σε πολιτικό επίπεδο η Διεθνής Έκθεση 
Θεσσαλονίκης να είναι πάντα ένα θερμό πεδίο 
αντιπαράθεσης, καθώς προηγείται και του κλει-
σίματος της χρονιάς και του σχεδίου προϋπο-
λογισμού, ωστόσο αποτελεί αναμφισβήτητα ένα 
μεγάλο βήμα για τις επιχειρήσεις και μοναδική 
ευκαιρία προώθησης υπηρεσιών και προϊόντων. 

Και αυτό γιατί στόχος είναι να γίνει η ΔΕΘ-
Helexpo ο σημαντικότερος εκθεσιακός παίκτης 
της ΝΑ Ευρώπης και η Θεσσαλονίκη ένα εκ-
θεσιακό hub που θα φέρνει σε επαφή επιχει-
ρήσεις από την Ασία με επιχειρήσεις από την 
Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Ανατολική Με-
σόγειο, όπως σημείωσε ο πρόεδρος της ΔΕΘ-
Helexpo Τάσος Τζήκας.

Ωστόσο, το βασικό ζητούμενο παραμένει η 
προσέλκυση επενδύσεων και η διαμόρφωση 
του κατάλληλου περιβάλλοντος για την ευό-
δωσή τους. Σε αυτό το πλαίσιο, τις προτεραι-
ότητες για την προσέλκυση επενδύσεων υπο-
γράμμισε με σαφήνεια ο πρόεδρος της ΝΔ Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης σε συνάντηση που είχε με 
παραγωγικούς φορείς και εκπροσώπους επιμε-
λητηρίων στη Θεσσαλονίκη. «Στην κορυφή», 
είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης, «είναι η πολιτική σταθερότητα και μια α-
ποφασισμένη και τολμηρή μεταρρυθμιστική 
κυβέρνηση, η οποία θα υλοποιήσει ένα σχέδιο 
μεταρρυθμίσεων το οποίο θα πιστεύει και το 
οποίο θα είναι εθνικής ιδιοκτησίας. Δεν γίνο-
νται μεταρρυθμίσεις “τραβάτε με κι ας κλαίω”. 
Δεν γίνονται μεταρρυθμίσεις με το μισό κόμμα 
απέναντι, με διστακτικότητα, με έλλειψη βα-
σικής κατανόησης για το πώς δουλεύουν η ε-
λεύθερη οικονομία, η αγορά και οι κανόνες της. 
Η πολιτική αλλαγή είναι απαραίτητη προϋπό-
θεση σήμερα για να κάνει η Ελλάδα ένα μεγάλο 
αναπτυξιακό άλμα στο μέλλον». «Εκτός από 
αυτό», συνέχισε ο πρόεδρος της ΝΔ, «χρειά-
ζονται τρία πράγματα ακόμη: φορολογία, ρευ-
στότητα, επενδυτικό περιβάλλον. Απλά πράγ-
ματα, απλές κουβέντες».

Η απόφαση της 
Eldorado Gold 
να αναστείλει 
επ’ αόριστον τις 
επενδύσεις της στην 
Ελλάδα δίνει τον 
τόνο ως προς το δέον 
γενέσθαι στη χώρα 
μας.
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  ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ

Στους Ιταλούς έναντι 45 εκατ. ευρώ 
η ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Τίτλοι τέλους για την ελληνική ΤΡΑΙΝΟΣΕ, καθώς η μεταβίβασή της στη Ferrovie 
Dello Stato Italiane (FS), έναντι 45 εκατ. ευρώ, ανοίγει μια καινούργια σελίδα για 
την εταιρεία και αναμένεται να κινητοποιήσει επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 500 

εκατ. ευρώ που έχει ανακοινώσει ότι θα πραγματοποιήσει στα τρένα η FS για την αναβάθ-
μιση του ελληνικού σιδηροδρόμου.

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία που σερνόταν επί μήνες, στις αρχές Αυγούστου εστάλη 
στο γραφείο του υπουργού Υποδομών Χρήστου Σπίρτζη η έγκριση του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου, καθώς χρειάστηκε να τροποποιηθεί το άρθρο 11 της αρχικής σύμβασης μεταξύ ΤΡΑΙ-
ΝΟΣΕ και υπουργείου Υποδομών που αφορά τις αποζημιώσεις που λαμβάνει η σιδηροδρο-
μική εταιρεία για τις δημόσιες υπηρεσίες που παρέχει.

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα μεταβιβαστεί με ένα ισχυρό ταμείο, όπως προβλέπεται από τη συμφω-
νία μεταξύ των δύο πλευρών. Τα υπόλοιπα κεφάλαια από το αποθεματικό της θα διατεθούν 
για να καλυφθεί ένα μέρος από το χρέος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τον ΟΣΕ, για τις υποχρεώσεις 
προς την Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού (ΕΕΣΣΤΥ), για τα τέλη υ-
ποδομής προς τον ΟΣΕ και για την ενοικίαση του τροχαίου υλικού από τη ΓΑΙΑΟΣΕ.

Με την απόκτηση της εταιρείας οι Ιταλοί θα αρχίσουν να ξεδιπλώνουν τη στρατηγική 
τους για την ελληνική αγορά. Παράλληλα, θα χρειαστεί να αποσαφηνίσουν τη στάση που θα 
κρατήσουν στην επικείμενη ιδιωτικοποίηση της ΕΕΣΣΤΥ, που έχει μετατεθεί για τον προ-
σεχή Νοέμβριο.

Η διοίκηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ αναμένει σημαντική αύξηση εσόδων στις εμπορευματι-
κές μεταφορές, καθώς μόνο για την εξυπηρέτηση φορτίων της Cosco κινούνται 36 τρένα τον 
μήνα, ενώ πρόσθετη κίνηση έδωσαν φορτία για τον Διαδριατικό Αγωγό (ΤΑΡ). Σε ό,τι αφορά 
τα εμπορικά δρομολόγια της Cosco, κατά το έτος 2016 διακινήθηκαν από τον Λιμένα Νέου 
Ικονίου προς Κεντρική Ευρώπη 211 τρένα με 7.579 containers (6.916 40 ποδών και 663 20 
ποδών, δηλαδή συνολικά 14.495 containers 20 ποδών).

Επίσης, από τον Μάρτιο του 2016 ξεκίνησαν μεταφορές έμφορτων με containers βαγο-
νιών από την αντίθετη κατεύθυνση – από Κεντρική Ευρώπη προς τον Λιμένα Νέου Ικονίου. 
Κατά το έτος 2016 διακινήθηκαν προς τον Λιμένα Νέου Ικονίου 49 τρένα. Για το έτος 2017 
και μέχρι 06/09/2017 διακινήθηκαν από τον Λιμένα Νέου Ικονίου προς Κεντρική Ευρώπη 
214 τρένα με 7.298 containers (6.426 40 ποδών και 872 20 ποδών, δηλαδή συνολικά 13.724 
containers 20 ποδών).

Οι μεταφορές έμφορτων με containers βαγονιών από την αντίθετη κατεύθυνση, από Κε-
ντρική Ευρώπη προς τον Λιμένα Νέου Ικονίου, κατά το έτος 2017 έφτασαν τα 150 τρένα. 
Από Θεσσαλονίκη η εμπορευματική κίνηση είναι περιορισμένη λόγω των προβλημάτων της 
γραμμής προς Ειδομένη, ενώ αφορά κυρίως γενικό φορτίο και καύσιμα.

Καθαρά κέρδη 60,9 εκατ. ευρώ κατέγραψε ο ΟΠΑΠ το α΄ εξάμηνο του 2017, έναντι 85,8 εκατ. 
ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016. Αντίθετα, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη β΄ τρι-
μήνου 2016 ανήλθαν σε 38,4 εκατ. ευρώ, έναντι 30,5 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο του 2017.

Αναλυτικά, τα έσοδα προ εισφορών ήταν αυξημένα κατά 1,4%, στα 688,5 εκατ. ευρώ, από τα 
678,8 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2016, ενώ σε επίπεδο τριμήνου μειώθηκαν κατά 2,5%, στα 329,6 
εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της σύγκρισης με το ενισχυμένο από το Euro Cup και τα επαναλαμβανό-
μενα jackpots του ΤΖΟΚΕΡ β΄ τρίμηνο του 2016.

Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 130,7 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο και στα 52,2 εκατ. ευρώ το β΄ 
τρίμηνο του 2017.

Τα προσαρμοσμένα για μη επαναλαμβανόμενες επίδικες προβλέψεις ύψους 12,1 εκατ. ευρώ 
EBITDA β΄ τριμήνου 2017 μειώθηκαν κατά 15,6%, στα 64,3 εκατ. ευρώ, λόγω εξόδων που σχετίζο-
νται με την ανάπτυξη και την εισαγωγή νέων παιχνιδιών, έναντι των προσαρμοσμένων EBITDA β΄ 
τριμήνου 2016 76,2 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία προχώρησε σε προμέρισμα χρήσης (2017) 0,10 ευρώ ανά μετοχή.
«Η απόδοση του ΟΠΑΠ σε λειτουργικό επίπεδο κατά το β΄ τρίμηνο του 2017 παρέμεινε ι-

σχυρή, με τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) να παρουσιάζουν ελαφριά μόνο κάμψη σε σχέση 
με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρά την απουσία σημαντικών αθλητικών γεγονότων και τις 
προκλήσεις στο εγχώριο οικονομικό περιβάλλον, οι οποίες συνεχίζουν να επηρεάζουν το διαθέ-
σιμο εισόδημα των πελατών μας. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η συνολική απόδοση του ΟΠΑΠ 
είναι αξιοσημείωτη. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες και ανθρώπινο δυναμικό, με 
γνώμονα το μακροπρόθεσμο όφελος του ΟΠΑΠ και των πελατών μας. Επεκτείνουμε και βελτιώ-
νουμε το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας και είμαστε ευχαριστημένοι από τις επιδόσεις των νέων 
virtual παιχνιδιών μας και των παιγνιομηχανημάτων (VLTs). Επίσης, έχουμε ξεκινήσει την εισα-
γωγή των συσκευών αυτόματης εξυπηρέτησης στοιχηματισμού (SSBTs) στο δίκτυό μας. Ο εκτενής 
σχεδιασμός μας για την υλοποίηση του Οράματος 2020 προχωράει σύμφωνα με τον προγραμματι-
σμό μας και είμαστε σίγουροι για τις ικανότητες της ομάδας του ΟΠΑΠ ως προς την επίτευξη των 
μακροπρόθεσμων στόχων μας. Παρ’ ότι έχουν να γίνουν ακόμη πολλά στο β΄ εξάμηνο, το γ΄ τρίμηνο 
ξεκίνησε ενθαρρυντικά και παραμένουμε θετικοί στις προοπτικές ανάπτυξης του ΟΠΑΠ για το υ-
πόλοιπο του 2017 και πέρα από αυτό» δήλωσε σχετικά ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ Damian 
Cope.

Ξεκινά η διαδικασία πώλησης 
της Cyta Hellas

Σε δύο στάδια θα προχωρήσει ο διαγωνισμός πώλησης του 100% της Cyta Hellas, που 
ελέγχεται από την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ), σύμφωνα με την πρό-
σκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύτηκε την Τρίτη.

Η προθεσμία εκδήλωσης αρχικού ενδιαφέροντος λήγει στις 27 Σεπτεμβρίου. Στο πρώτο 
στάδιο της διαδικασίας μπορούν να συμμετάσχουν εταιρείες ή κοινοπραξίες με την εκδήλωση 
μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος «για το σύνολο ή μικρότερο ποσοστό μετοχών». Οι ενδιαφε-
ρόμενοι καλούνται μάλιστα να διευκρινίσουν ποιο ποσοστό των μετοχών θα αγοραστεί με με-
τρητά και ποιο ποσοστό με ανταλλαγή άλλων περιουσιακών στοιχείων και να παρουσιάσουν α-
ναλυτικά στοιχεία για τα τελευταία.

Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η διοίκηση της ΑΤΗΚ θα α-
ποφασίσει ποιοι από τους ενδιαφερόμενους κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας θα συμμε-
τάσχουν στη δεύτερη φάση και θα κληθούν να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές.

Χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΑΤΗΚ είναι η PricewaterhouseCoopers Business 
Solutions S.A. (PwC), ενώ τα γραφεία Μπερνίτσα (Ελλάδα) και Γεωργιάδης & Πελίδης (Κύ-
προς) λειτουργούν ως νομικοί σύμβουλοι.

SUNDAY BUSINESS
ΟΠΑΠ: 
Καθαρά κέρδη 
60,9 εκατ. ευρώ 
στο εξάμηνο
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#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν

Απογειώθηκαν τα κέρδη της Aegean

Α υξηµένη πληρότητα και επιβατική κίνηση µε σηµαντική ανάκαµψη της κερδοφορίας 
ανακοίνωσε η Aegean για το β΄ τρίµηνο του 2017. Στο α΄ εξάµηνο του 2017 η Aegean 
κατέγραψε αύξηση 12% στον κύκλο εργασιών, ο οποίος ανήλθε σε 450,7 εκατ. ευρώ, 

και αύξηση της επιβατικής κίνησης κατά 6%, σε 5,6 εκατοµµύρια επιβάτες.

INTERAMERICAN: 177,2 εκατ. ευρώ 
η παραγωγή ασφαλίστρων το α΄ εξάµηνο

Αύξησε σηµαντικά την κερδοφορία της κατά το α΄ εξάµηνο του 2017 η INTERAMERICAN, 
παρουσιάζοντας κέρδη προ φόρων 15,5 εκατ. ευρώ και λειτουργικά (επαναλαµβανόµενα) 
κέρδη προ φόρων 10,1 εκατ. ευρώ, αυξηµένα κατά 57,8% έναντι του αντίστοιχου περσινού 

εξαµήνου (6,4 εκατ. ευρώ).
Σε σηµαντικό βαθµό τα λειτουργικά κέρδη οφείλονται στα αποτελέσµατα παραγωγής ασφαλί-

στρων, παρά τις δυσκολίες του οικονοµικού περιβάλλοντος. Τα µεικτά εγγεγραµµένα ασφάλιστρα 
έφτασαν στα 177,2 εκατ. ευρώ, έναντι 167,3 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Επίσης, ο όµιλος παρουσιάζει υψηλούς δείκτες φερεγγυότητας, κατά Solvency II, των τριών 
ασφαλιστικών εταιρειών του. Συγκεκριµένα, η φερεγγυότητα ανέρχεται στο 169% για την εται-
ρεία Ζωής, στο 202% για την εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων µε την εφαρµογή του Μερικού Εσω-
τερικού Μοντέλου και στο 136% για την εταιρεία Βοήθειας. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της 
INTERAMERICAN, στο κλείσιµο Ιουνίου 2017, ανέρχεται σε 212,5 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση της παραγωγής κατά 5,9%, που υπερβαίνει τις 4 ποσοστιαίες µονάδες σε σχέση µε 
την αύξηση που παρουσίασε αντιστοίχως η ελληνική ασφαλιστική αγορά, υπογραµµίζει τη δυνα-
µική των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων της INTERAMERICAN σε µια περίοδο κατά την οποία 
η διοίκησή της έχει δροµολογήσει σηµαντικές αλλαγές, στη βάση ενός ευρύτερου ανασχεδια-
σµού του εµπορικού τοµέα και του επιχειρησιακού πλάνου για την προσεχή πενταετία.

Πιο αναλυτικά, σηµειώθηκε παραγωγή µεικτών εγγεγραµµένων ασφαλίστρων 40 εκατ. ευρώ 
στον κλάδο Ζωής, συµπεριλαµβανοµένων των unit linked προϊόντων (αύξηση 23% συγκριτικά µε 

το α΄ εξάµηνο του 2016), 43,3 εκατ. ευρώ στον κλάδο Υγείας (αύξηση 4,8%) και 93,9 εκατ. ευρώ 
στις Γενικές Ασφαλίσεις, µαζί µε τα ασφάλιστρα του τοµέα Βοήθειας (αύξηση 0,4%). Στα απο-
τελέσµατα αυτά συνεισέφεραν ουσιαστικά όλα τα δίκτυα διανοµής: το εταιρικό δίκτυο Agency, 
το δίκτυο συνεργαζοµένων Brokers, οι απευθείας πωλήσεις Anytime, οι τραπεζικές συνεργα-
σίες και τα υπόλοιπα κανάλια. Η συνεισφορά τους δικαιώνει την πολυκαναλική πολιτική της 
INTERAMERICAN στη διανοµή µε κάθε τρόπο που θα ήθελε ο πελάτης, µε την εταιρεία να δίνει 
χώρο και περιθώρια εξειδικευµένης προσέγγισης των ασφαλιστικών αναγκών στους συνεργά-
τες πωλήσεων και µε κατεύθυνση του δυναµικού του δικτύου Agency εστιασµένη στον απαιτη-
τικό ρόλο του συµβούλου. Η εστίαση στην απόδοση αξίας στον πελάτη επιβεβαιώνεται σταθερά 
και από τις συνεχώς βελτιούµενες διαδικασίες πληρωµών και αποζηµιώσεων σε δικαιούχους, που 
κατά το α΄ εξάµηνο ανήλθαν σε 113,8 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, η INTERAMERICAN κατά το α΄ εξάµηνο έχει επανακάµψει αποφασιστικά στον 
κλάδο Ζωής και έχει βελτιώσει την ισορροπία στο µείγµα των Γενικών Ασφαλίσεων (κλάδος αυ-
τοκινήτου έναντι λοιπών κλάδων) διατηρώντας τον ηγετικό ρόλο στην αγορά ασφάλισης αυτοκι-
νήτου και την αυξητική τάση του πελατολογίου της Anytime. Η εταιρεία φιλοδοξεί να ξεπεράσει 
τα 500 εκατ. ευρώ σε παραγωγή έως και το 2022 και να αυξήσει σηµαντικά το µερίδιο αγοράς, κυ-
ρίως στις ασφαλίσεις αυτοκινήτου και στην υγεία, όπου θα αναλάβει ανατρεπτικές πρωτοβουλίες, 
µε χρήση του µοντέλου δυναµικής τιµολόγησης και µε σηµαντικά κίνητρα και πολλαπλότητα επι-
λογών για τους πελάτες.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος της Aegean Ευτύχης Βασιλάκης στην ενηµέ-
ρωση των αναλυτών, βλέπει σηµάδια βελτίωσης της εποχικότητας, που αποτελεί διαχρονικό 
ζήτηµα για τον ελληνικό τουρισµό και την ίδια την Aegean, και καλύτερες επιδόσεις τόσο για 
την Aegean όσο και για την Olympic για το τρέχον έτος.

Έχοντας ακολουθήσει πιο συντηρητική πολιτική µέσα στο 2017 ως προς τις διαθέσιµες 
θέσεις στους προορισµούς, έχει δικαιωθεί µέχρι στιγµής από τα νούµερα των πληροτήτων, µε 
βάση και τις επιδόσεις του πολύ δυνατού διµήνου Ιουλίου-Αυγούστου.

Παράλληλα, ο όµιλος εδώ και ενάµιση µήνα «τρέχει» τις διαδικασίες για την ενίσχυση 
του στόλου του, µε στόχο οι διαπραγµατεύσεις µε κατασκευαστές αεροσκαφών, κατασκευα-
στές κινητήρων και εταιρείες µίσθωσης αεροσκαφών για τη διαµόρφωση της επόµενης πα-
ραγγελίας αεροσκαφών, µεγάλο µέρος της οποίας θα βασιστεί και στο sale & leaseback, να 
έχουν ολοκληρωθεί µέσα στο έτος και οι οριστικές αποφάσεις να έχουν ληφθεί έως τον ερχό-
µενο Νοέµβριο-∆εκέµβριο. Το ίδιο διάστηµα η διοίκηση του οµίλου θα είναι σε θέση να έχει 
περισσότερες απαντήσεις και για την πολιτική που θα ακολουθήσει όσον αφορά συχνότητες 
δροµολογίων, προορισµούς και διαθέσιµες αεροπορικές θέσεις για την επόµενη χρονιά, µε 
βάση και τις πολύ καλές φετινές επιδόσεις της θερινής σεζόν.

Πιο συγκεκριµένα, κατά το β΄ τρίµηνο του έτους τα ενοποιηµένα έσοδα ανήλθαν σε 298,8 
εκατ. ευρώ, 17% ενισχυµένα σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2016, χωρίς να αυξηθεί 
ο αριθµός των πτήσεων. Η βελτίωση που σηµειώθηκε στις πληρότητες κατά σχεδόν 9 ποσο-
στιαίες µονάδες, φτάνοντας ποσοστό ύψους 81% από 72% το αντίστοιχο τρίµηνο του 2016, ο-
δήγησε σε ανάκαµψη της κερδοφορίας. Ως αποτέλεσµα, τα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλ-
θαν σε 23,2 εκατ. ευρώ και µετά από φόρους σε 15,8 εκατ. ευρώ, από ζηµίες 2,1 και 2,2 εκατ. 
ευρώ αντίστοιχα το β΄ τρίµηνο του 2016. Η ποιοτική και ποσοτική βελτίωση των αποτελεσµά-
των προήλθε από στοχευµένες προσαρµογές του δικτύου σε συνδυασµό µε την επένδυση της 
εταιρείας σε αγορές του εξωτερικού, που συνεχίζουν να αποδίδουν θετικά αποτελέσµατα.

H επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 7% το β΄ τρίµηνο του έτους, µε το δίκτυο εξωτερι-
κού να παραµένει ο κύριος µοχλός ανάπτυξης, παρουσιάζοντας αύξηση 12%. Συγκεκριµένα, 
η κίνηση εξωτερικού της Aegean από/προς την Αθήνα αυξήθηκε κατά 17% το β΄ τρίµηνο του 
έτους, µε την εταιρεία να συµβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της αγοράς.

Κατά το α΄ εξάµηνο του 2017 το καθαρό αποτέλεσµα µετά από φόρους διαµορφώθηκε σε 
ζηµίες ύψους 20 εκατ. ευρώ, βελτιωµένο κατά 3,7 εκατ. ευρώ σε σχέση µε το αποτέλεσµα της 
αντίστοιχης περιόδου του 2016. Παράλληλα, οι καθαρές λειτουργικές ροές ενισχύθηκαν σε 
119,5 εκατ. ευρώ από 87 εκατ. ευρώ το α΄ εξάµηνο του 2016, µε αποτέλεσµα τα ταµιακά διαθέ-
σιµα και ισοδύναµα να διαµορφωθούν σε 337,4 εκατ. ευρώ στις 30/06/2017, µετά και την κα-
ταβολή µερίσµατος χρήσης ύψους 28,5 εκατ. ευρώ.
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 ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 
22.000 ΝΕΟΙ ∆ΟΤΕΣ 
ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

Με πρωτοβουλία της Ελληνικής 
Αιµατολογικής Εταιρείας (ΕΑΕ) 
ενισχύεται περαιτέρω το Εθνι-
κό Μητρώο ∆οτών, µε στόχο οι 

60.000 υπάρχοντες δότες να αυξηθούν, ώστε 
µελλοντικά να φτάσουν τους 200.000 δότες, 
αριθµός που καλύπτει την εγχώρια ανάγκη για 
µεταµόσχευση µυελού των οστών. Με αφορµή 
την Παγκόσµια Ηµέρα Εθελοντή ∆ότη Μυελού 
των Οστών, που γιορτάζεται στις 16 Σεπτεµβρί-
ου, η ΕΑΕ διαθέτει το ποσό των 440.000 ευρώ, 
ώστε να γίνει η τυποποίηση 22.000 νέων δοτών 
του Εθνικού Μητρώου. Η τυποποίηση των εθε-
λοντών δοτών απαιτεί έλεγχο των αντιγόνων 
ιστοσυµβατότητας και το κόστος της εξέτασης 

αυτής θα καλυφθεί από την ΕΑΕ, ώστε οι εγγε-
γραµµένοι δότες να µη µείνουν «απλές µπατονέ-
τες στο ψυγείο» αλλά να ενταχθούν στο Εθνικό 
και Παγκόσµιο Μητρώο ∆οτών και να γίνουν 
∆ωρητές Ζωής. Ήδη, από τους 60.000 δότες 
του Εθνικού Μητρώου, 60 συνάνθρωποί µας 
βρέθηκαν συµβατοί και χάρισαν ζωή, στην πλει-
ονότητα των περιπτώσεων σε Έλληνες ασθενείς. 
Παράλληλα, η ΕΑΕ θα πραγµατοποιήσει εκδη-
λώσεις ενηµέρωσης µε σύνθηµα «Πάρε µέρος 
στην αλυσίδα – Γίνε και εσύ δότης» από τις 15 
έως τις 17 Σεπτεµβρίου. Η εκστρατεία για να αυ-
ξηθούν εντός των συνόρων οι δότες µυελού των 
οστών συντονίζεται από τον Εθνικό Οργανισµό 
Μεταµοσχεύσεων.

ΝΕΟ ΧΑΠΙ «ΦΡΕΝΑΡΕΙ» 
ΤΟΝ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ 
ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Σε τρίτο σηµαντικότερο ιατρικό πρόβληµα παγκοσµίως εξελίσσεται η κεφαλαλ-
γία, µετά τη χρόνια οσφυαλγία και την κατάθλιψη, προκαλώντας σηµαντική 
αναπηρία, λόγω του πόνου, στους πάσχοντες. Περισσότεροι από ένας στους 

πέντε πολίτες έχουν πονοκεφάλους που περιορίζουν τις δραστηριότητές τους στο 
σπίτι, στην εργασία και στην κοινωνική τους ζωή. Ένας στους είκοσι πέντε πολίτες 
έχει σχεδόν καθηµερινούς πονοκεφάλους που κυριολεκτικά τον καθηλώνουν. Σε 
πρόσφατη πανελλαδική µελέτη της Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας ένας στους 

ΜΕ ΤΟ ΒΑΣΑΝΟ ΤΗΣ 
ΗΜΙΚΡΑΝΙΑΣ ΖΕΙ ΕΝΑΣ 
ΣΤΟΥΣ ∆Ω∆ΕΚΑ ΕΛΛΗΝΕΣ

«ΓΚΑΖΩΝΕΙ» Ο ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Σε ελληνική πίστα Μόντσα θα µετατραπεί το αεροδρόµιο στο Τατόι 
στις 8 Οκτωβρίου και το στρατιωτικό αεροδρόµιο των Μαριτσών 
στη Ρόδο στις 29 Οκτωβρίου χάρη στην επικείµενη αναβίωση των 

αγώνων αυτοκινήτου που έγραψαν ιστορία στην πατρίδα µας σε περα-
σµένες δεκαετίες. Τριάντα πέντε χρόνια µετά το σήκωµα της τελευταίας 
σηµαίας του αφέτη, δροµολογείται η επανεκκίνησή τους µε τελικό «ιερό» 
στόχο τη διεξαγωγή αγώνων Φόρµουλα 1 στην πατρίδα µας. Η χώρα µας 
είχε ανέκαθεν παράδοση στους αγώνες αυτοκινήτου, που ξεσήκωναν τα 
πλήθη, προσφέροντας σπορ και θέαµα στο κοινό. Σήµερα η επανεκκίνησή 
τους, µε την υποστήριξη, µεταξύ άλλων, του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών και 
της Εθνικής Ασφαλιστικής και χορηγό επικοινωνίας την εφηµερίδα «Free 
Sunday», προσφέρει πολλά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Επιπλέον, 
όπως επισηµαίνει ο διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών, 
Βασίλης Αποστολόπουλος, η αναβίωση των αγώνων εξασφαλίζει νέες 
ευκαιρίες για υγιές επιχειρείν στις ελληνικές επιχειρήσεις και δίνει το 
έναυσµα για την ανάπτυξη του θεµατικού τουρισµού, την επιµήκυνση της 
τουριστικής περιόδου και την παγκόσµια προβολή της χώρας µας µέσα 
από εντυπωσιακά σιρκουί που θα διεξαχθούν σε γραφικές νησιωτικές και 
ηπειρωτικές διαδροµές.

Ένα νέο «όπλο», το χάπι της ριµποσικλίµπης, ενισχύει τη φαρέτρα 
ενάντια στον τοπικά προχωρηµένο ή µεταστατικό καρκίνο του µαστού, 
χαρίζοντας ελπίδα σε µετεµµηνοπαυσιακές ασθενείς. Η ριµποσικλίµπη 

της Novartis είναι ο πρώτος αναστολέας CDK4/6 που εγκρίνεται στην Ευρώπη 
για την αντιµετώπιση του µεταστατικού καρκίνου µαστού θετικού σε ορµονικούς 
υποδοχείς και αρνητικού σε υποδοχείς τύπου 2 του ανθρώπινου επιδερµικού 
αυξητικού παράγοντα (HR+/HER2-) και χορηγείται σε συνδυασµό µε αναστολέα 
αρωµατάσης. «Η έγκριση της ριµποσικλίµπης επιβεβαιώνει τη δέσµευσή µας για 
καινοτόµες, στοχευµένες θεραπείες» επισηµαίνει ο διευθυντής Ογκολογίας της 
Novartis Bruno Strigini. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής ερευνητής Wolfgang 
Janni, από το Πανεπιστήµιο Ουλµ της Γερµανίας, που συντόνισε την έρευνα, 
προσθέτει: «Ο προχωρηµένος καρκίνος του µαστού παραµένει ανίατος, συνεπώς 
είναι σηµαντικό να ξεκινούµε µε µια ισχυρή θεραπευτική επιλογή κατά την αρ-
χική διάγνωση. Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι οι γυναίκες στην Ευρώπη που 
ζουν µε προχωρηµένο καρκίνο του µαστού µπορούν να λαµβάνουν θεραπεία 
πρώτης γραµµής µε ριµποσικλίµπη σε συνδυασµό µε λετροζόλη, που επιτυγχάνει 
σηµαντική επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου για περισσότερα από δύο χρόνια». 
Παγκοσµίως, το 33% των ασθενών µε καρκίνο του µαστού πρώιµου σταδίου θα 
αναπτύξει προχωρηµένη νόσο, για την οποία δεν υπάρχει ακόµα δυνατότητα ία-
σης. Παγκοσµίως, 250.000 γυναίκες διαγιγνώσκονται µε προχωρηµένο καρκίνο 
του µαστού κάθε χρόνο, ενώ στην Ελλάδα κατ’ εκτίµηση 6.000 γυναίκες πάσχουν 
από µεταστατικό καρκίνο του µαστού.

δώδεκα Έλληνες είχε ηµικρανία και τέσσερις στους δέκα είχαν κεφαλαλγία τάσεως 
που µείωνε τις δραστηριότητές τους. Η αναπηρία στους πολίτες που έχουν συχνούς 
πονοκεφάλους δεν προσδιορίζεται εύκολα, ούτε είναι ορατή. Ο πονοκέφαλος, όµως, 
δεν είναι υποκειµενικός, ούτε «υστερικός». Έχει συγκεκριµένους µηχανισµούς στον 
εγκέφαλο που έχουν χαρτογραφηθεί λεπτοµερώς. Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Κεφαλαλ-
γίας, σε συνεργασία µε άλλες επιστηµονικές εταιρείες και τις ευρωπαϊκές οργανώσεις 
πολιτών που υποφέρουν από πονοκέφαλο, προσπαθεί να φωτίσει τη σκοτεινή περιοχή 
του χρόνιου πόνου. Στη χώρα µας πραγµατοποιούνται κλινικές µελέτες που στοχεύουν 
στην επιστηµονική τεκµηρίωση των νέων θεραπειών οι οποίες θα φέρουν την επανά-
σταση στην αντιµετώπιση των κεφαλαλγιών. Όσοι βιώνουν συχνούς πονοκεφάλους 
πρέπει να γνωρίζουν ότι τα ίδια τα αναλγητικά επιδεινώνουν το πρόβληµα όταν 
χρησιµοποιούνται αλόγιστα, ενώ ούτε το ξεµάτιασµα έχει αποτέλεσµα. Οι πονοκέφαλοι 
πρέπει να αντιµετωπίζεται στα ειδικά κέντρα κεφαλαλγίας τα οποία υπάρχουν στα 
νοσοκοµεία και είναι στελεχωµένα µε ειδικούς γιατρούς.
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Το σχολείο, είτε ως παιδικός σταθµός 
και νηπιαγωγείο είτε ως δηµοτικό, είναι 
ένας αποχωρισµός. Ένας αµοιβαίος 
αποχωρισµός, όπου και οι δύο πλευρές 
(γονείς - παιδιά) καλούνται να 
«αντέξουν» ο ένας χωρίς τον άλλον. 
Το άγχος αυτής της αλλαγής φαίνεται 
να επιβαρύνει και τους δύο. Και µάλιστα 
σε µια λειτουργία που µοιάζει να 
είναι συµµετρική. Το άγχος του γονέα 
αντανακλάται αυτούσιο στο παιδί.

Καλή σχολική χρονιά! Ό,τι και να µας φέρνει ο 
Σεπτέµβρης στο µυαλό, πάντα ένας συνειρµός 
θα είναι η έναρξη της σχολικής χρονιάς. Από 
το νηπιαγωγείο, ήδη, θυµόµαστε την πρώτη 
φορά που ορίσαµε οι ίδιοι τον εαυτό µας. Μα-

κριά από την ασφάλεια και τη σιγουριά του σπιτιού µας. Χωρίς 
τη «διευκόλυνση» του µπαµπά και της µαµάς. Εκεί όπου συ-
στηθήκαµε και µιλήσαµε για τον εαυτό µας. Μάθαµε να γρά-
φουµε το όνοµά µας. Υποστηρίξαµε τον εαυτό µας και κάναµε 
επιλογές. Κάποιες φορές µαταιωθήκαµε. Εκεί ήρθε κάποιος 
να µας διορθώσει, να µας βάλει όρια, ίσως για πρώτη φορά. Και 
εµείς έπρεπε να το αντέξουµε. Ήρθε κάποιος και κοντοστά-
θηκε δίπλα µας για να συγκρίνει το µπόι του µε το δικό µας. 
Συγκρίθηκε µαζί µας για να µας ανταγωνιστεί. Εκεί παίξαµε 
και χάσαµε, αλλά και κερδίσαµε. Μοιραστήκαµε. Βοηθήσαµε 
τον αδύναµο και νιώσαµε περήφανοι. Μάθαµε ίσως για πρώτη 
φορά να περιµένουµε.

Στα παιδικά µάτια ο «καινούργιος» αυτός κόσµος ήταν 
πολύ περισσότερα. Η «πρώτη µέρα στο σχολείο» είναι κατά 
κάποιον τρόπο η «πρώτη µέρα στον πραγµατικό κόσµο» και 
ως γονείς οφείλουµε να προετοιµάσουµε σωστά το παιδί για 
την τόσο σηµαντική αυτή µετάβαση. Ένα παιδί µε αυτοπεποί-
θηση και ασφαλή δεσµό µε την οικογένεια δείχνει να προ-
σαρµόζεται γρήγορα και αποτελεσµατικά στο περιβάλλον του 
σχολείου. Η προετοιµασία γι’ αυτή την πρόκληση ίσως ξε-
κινά νωρίτερα απ’ όσο νοµίζουµε. Το σχολείο, είτε ως παιδικός 
σταθµός και νηπιαγωγείο είτε ως δηµοτικό, είναι ένας αποχω-
ρισµός. Ένας αµοιβαίος αποχωρισµός, όπου και οι δύο πλευ-
ρές (γονείς - παιδιά) καλούνται να «αντέξουν» ο ένας χωρίς τον 
άλλον. Το άγχος αυτής της αλλαγής φαίνεται να επιβαρύνει 
και τους δύο. Και µάλιστα σε µια λειτουργία που µοιάζει να 
είναι συµµετρική. Το άγχος του γονέα αντανακλάται αυτού-
σιο στο παιδί.

Ο γονιός αναρωτιέται: «θα τα καταφέρει χωρίς εµένα;», «θα 
το αγαπούν οι δάσκαλοι;», «θα κάνει φίλους;», «θα είναι καλός 
µαθητής;». Εύλογες αγωνίες του γονέα που όµως συχνά κατα-
λήγουν ανυπόφορα άγχη.

Από την άλλη µεριά, στο παιδικό µυαλό: «γιατί η µαµά δεν 
µένει µαζί µου;», «γιατί η δασκάλα δεν ασχολείται µόνο µαζί 
µου;», «γιατί δεν µπορώ να πάω σπίτι τώρα που βαρέθηκα;», 
«γιατί πρέπει να διαβάζω;». Απαιτήσεις και υποχρεώσεις για 
πρώτη φορά φέρνουν το παιδί αντιµέτωπο µε την «ευθύνη» 
του εαυτού του. Πώς, λοιπόν, µπορούµε να προετοιµαστούµε;

∆εν είναι υπερβολή να πούµε πως ήδη από τη βρεφική η-
λικία το παιδί κατακτά ορόσηµα της ανάπτυξης και δείχνει να 
µπορεί να αντεπεξέλθει σε µικρά έργα µόνο του. ∆ραστηριό-
τητες όµως που φαίνονται τόσο κρίσιµες για την εξέλιξή του. 
Το «χτίσιµο» της αυτοπεποίθησης φαίνεται να ξεκινά εκεί. ∆ε-
ξιότητες που κατακτά το παιδί και η βοήθειά µας δείχνει γρή-
γορα περιττή. Είναι µια αρχή για εµάς να εµπιστευτούµε για 
πρώτη φορά το παιδί. Πάντα θα υπάρχει κάτι επόµενο να κα-
τακτήσουµε και η καθοδήγησή µας θα είναι για πολλά χρό-
νια χρήσιµη και αναγκαία. Είναι σηµαντικό πάντως να βά-
λουµε τα θεµέλια ενός οργανισµού που αισθάνεται από τόσο 
νωρίς πως τα «καταφέρνει». Να αποδεχτούµε πως ήδη κάποιες 
φορές το παιδί τα καταφέρνει χωρίς εµάς. Να ενθαρρύνουµε 
ήδη από τόσο µικρή ηλικία το κίνητρο «επίτευξης» στόχων για 
το παιδί. Αυτό που χρειάζεται για µια πετυχηµένη σχολική έ-
νταξη και πορεία. Και εµείς θα πρέπει να ξεπεράσουµε αυτή 
την αυθόρµητη ανάγκη µας να «συµπληρώσουµε» το παιδί, 
από φόβο µην κάνει λάθος και απογοητευτεί. Αυτή η έκθεση 
στο «λάθος» είναι που θα το διδάξει. Είναι καλό να γνωρίζουµε 
ενδεικτικά:
• Η αυτονοµία του παιδιού στο 1ο έτος π.χ. στο φαγητό (χρήση 
κουταλιού) είναι µελλοντικά η χρήση µολυβιού.
• Η ανάθεση υποχρεώσεων και ουδέτερων δραστηριοτήτων 
στο σπίτι εξασκεί το παιδί στο να µπορεί να αναµένει (π.χ. µά-
ζεψε το δωµάτιό σου για να πάµε στο πάρκο) και να νιώθει υ-
πεύθυνο και σηµαντικό.
• Η αυτοεξυπηρέτηση του παιδιού είναι γεµάτη από γνώσεις 

και δεξιότητες. Για παράδειγµα, το ντύσιµο είναι µια µικρή ι-
στορία µε αρχή, µέση και τέλος, όπως ακριβώς τα παραµύθια.

Συµπεραίνουµε, λοιπόν, πως κάποιες «σχολικές» δεξιότη-
τες ενυπάρχουν πολύ νωρίτερα στη ζωή του παιδιού και έχει 
σηµασία να έχουµε την εγρήγορση και τη γνώση να τις εκµε-
ταλλευτούµε προς όφελος του παιδιού. Έτσι, το αυτοσυναί-
σθηµα και η εικόνα του ίδιου του παιδιού για τον εαυτό του θα 
είναι για πάντα σηµαντικό εφόδιο. Πάµε, ωστόσο, να δούµε 
πρακτικές συµβουλές για το πώς µπορεί το σχολείο να υπάρ-
ξει ως πηγή ικανοποίησης και για τους δύο (γονιός - παιδί):
• Κάθε αλλαγή και µετάβαση προτείνουµε να συµβαίνει στα-
διακά και ιδανικά µε κάποια προετοιµασία.
• Μιλήστε για το σχολείο πολύ πριν αυτό ξεκινήσει. Μιλήστε 
για τις δικές σας εµπειρίες και αναµνήσεις, συµµεριστείτε τις 
αγωνίες και τους πιθανούς φόβους του παιδιού.
• Συζητήστε µε ειλικρίνεια και σεβασµό. Εξηγήστε τη λει-
τουργία και το νόηµα του σχολείου, κάντε µικρές πρόβες στο 
σπίτι και παίξτε παιχνίδια ρόλων (δάσκαλος, µαθητής, συµµα-
θητής).
• Βοηθήστε το παιδί έγκαιρα να µπορεί να διαχειριστεί τα 
πράγµατά του (τσάντες, βιβλία, κασετίνες). Εµπλέξτε το στις α-
γορές και σεβαστείτε τις επιλογές του.
• Σε κάθε περίπτωση, αντιµετωπίστε οι ίδιοι το παιδί όπως θα 
συµβεί στο σχολείο: ως ένα υπεύθυνο άτοµο που αρχίζει σιγά 
σιγά να αναλαµβάνει υποχρεώσεις και δικαιώµατα.
• Μιλήστε στο παιδί για την καθηµερινότητα του σχολείου και 
«διδάξτε» το στρατηγικές ώστε να αντιµετωπίσει πιθανά γε-
γονότα που θα το αγχώσουν (πειράγµατα, σχολική αποτυχία).
• Παίξτε µε το παιδί παιχνίδια σε σχέση µε µαθησιακά θέµατα 
(π.χ. κρυµµένο θησαυρό µε έτοιµες λεξούλες που θα διδάξει 
στο παιδί αποστήθιση - οπτική ανάγνωση).
• ∆είξτε µέσα από το παιχνίδι το «νόηµα» των µαθηµατικών 
και τη χρησιµότητά τους στην καθηµερινή ζωή. Χρησιµοποι-

ήστε θεµατολογίες και αντικείµενα που ενδιαφέρουν το παιδί 
(π.χ. µοίρασε τα µπισκότα).
• Στο τέλος της ηµέρας µην παραλείψετε να ρωτήσετε «πώς 
ήταν η µέρα σου σήµερα στο σχολείο;». Κι αυτό είναι κάτι που 
προτείνουµε να ρωτάτε ακούραστα ως το τέλος της σχολικής 
ζωής.

*Ο Γιάννης Μπούγος είναι ψυχολόγος-ψυχοθεραπευτής, διευθυντής του 
Κέντρου Ειδικής Εκπαίδευσης & Λογοθεραπείας «Σύναψις».

ΓΟΝΕΙΣ-ΠΡΩΤΑΚΙΑ
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ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
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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 πλέον στα µέσα Σεπτεµβρίου και η α-
γωνιστική δράση σε όλα τα µεγάλα ευρωπαϊκά 
πρωταθλήµατα κορυφώνεται, µε όλες τις οµάδες 
να προσπαθούν να πραγµατοποιήσουν ένα δυνα-

µικό ξεκίνηµα, ώστε να έχουν µια επιτυχηµένη σεζόν. Στη 
σηµερινή στοιχηµατική µας περιήγηση θα ασχοληθούµε µε 
σηµεία από τα πρωταθλήµατα της Σούπερλιγκ, της Πρέµιερ 
Λιγκ, της Λα Λίγκα, της Λιγκ 1 και της Ερεντιβίζιε.

Θα ξεκινήσουµε µε το δυνατό µας σηµείο, το οποίο προ-
έρχεται από το σπουδαίο ντέρµπι ανάµεσα σε Τσέλσι και Άρ-
σεναλ, το οποίο λαµβάνει χώρα στο πλαίσιο της 5ης αγωνι-
στικής της Πρέµιερ Λιγκ. Η Τσέλσι δείχνει να «θύµωσε» 
µετά την ήττα από την Μπέρνλι στην πρεµιέρα, έκτοτε µε-
τράει τρεις σερί νίκες σε επίπεδο πρωταθλήµατος, ενώ µε-
σοβδόµαδα «διέλυσε» µε 6-0 την Καραµπάγκ, για την 1η α-
γωνιστική των οµίλων του Γιουρόπα Λιγκ. Η Άρσεναλ, από 
την πλευρά της, συνεχίζει µε δύο νίκες (εντός έδρας) και δύο 
ήττες (εκτός έδρας), ενώ προβληµατίζει έντονα µε την παρου-
σία της και ιδίως στα µετόπισθεν, καθώς έχει προλάβει να δε-
χτεί ήδη οκτώ τέρµατα. Το σύνολο του Αρσέν Βενγκέρ ανα-
µένεται να περάσει ένα δύσκολο µεσηµέρι στο «Stamford 
Bridge» σε περίπτωση που δεν αλλάξει κάτι σηµαντικά στην 
απόδοσή του, έτσι επιλογή µας θα είναι ο άσος σε απόδοση 
1.85. Με το µέρος µας είναι και η προϊστορία ανάµεσα στις 
δυο οµάδες, µε τους «µπλε» να έχουν επικρατήσει στις 7/8 τε-
λευταίες εντός έδρας αναµετρήσεις τους µε την Άρσεναλ, ενώ 
έχουν γνωρίσει και µία ήττα.

Κάνει σεφτέ ο Πλατανιάς
Συνεχίζουµε τις σηµερινές µας προτάσεις µε ελληνική Σού-
περλιγκ και την αναµέτρηση Πλατανιάς - Κέρκυρα, για την 
4η αγωνιστική του πρωταθλήµατος. Οι Κρητικοί αγνοούν τη 
χαρά της νίκης στο ξεκίνηµα της φετινής σεζόν, καθώς µετά το 
πέρας των τριών πρώτων αγωνιστικών µετρούν δύο ισοπαλίες 
και µία ήττα, µε την εικόνα τους όµως να µην είναι τόσο κακή 
όσο δείχνουν τα αποτελέσµατα. Η Κέρκυρα, από την πλευρά 
της, µετράει µία νίκη και δύο ήττες, τελευταίο χρονικά παι-

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Κερδίζει το ντέρµπι η Τσέλσι

χνίδι είναι η επικράτηση µε 1-0 επί του Παναθηναϊκού και πι-
στεύουµε πως δύσκολα θα κάνει δεύτερη σερί υπέρβαση, µια 
και το µατς κόντρα στον Πλατανιά θεωρείται ιδιαιτέρως δύ-
σκολο. Επιλογή µας θα είναι ο άσος σε απόδοση 1.72, ενώ α-
ξίζει να αναφέρουµε πως οι Κρητικοί δεν έχουν ηττηθεί ποτέ 
από την Κέρκυρα σε εντός έδρας παιχνίδι για το πρωτάθληµα. 
Επίσης, η Κέρκυρα έχει δεχτεί 17 τέρµατα στις τέσσερις τε-
λευταίες εξόδους της σε επίπεδο Σούπερλιγκ (συµπεριλαµ-
βάνονται µατς από την περσινή σεζόν).

Περνάµε στην ισπανική La Liga και στο πολύ ενδιαφέ-
ρον παιχνίδι ανάµεσα σε Σοσιεδάδ και Ρεάλ Μαδρίτης. Οι 
Βάσκοι µετρούν το απόλυτο 3/3 µέχρι στιγµής, εντυπωσιά-

ζουν µε την επιθετική συγκοµιδή τους έχοντας σκοράρει 
ήδη 10 τέρµατα, ωστόσο παρουσιάζουν πολλά αµυντικά 
κενά (έχουν δεχτεί 4 τέρµατα) που πιθανόν να τους στοιχί-
σουν κόντρα σε µια οµάδα όπως η Ρεάλ Μαδρίτης. Η «βασί-
λισσα», από την πλευρά της, προέρχεται από δύο σερί γκέ-
λες κόντρα σε Βαλένθια και Λεβάντε, βρίσκεται ήδη στο -4 
από την Μπαρτσελόνα και στο σηµερινό παιχνίδι οφείλει 
να πάρει τη νίκη, ώστε να µη δει αυτή τη διαφορά να µεγα-
λώνει εκ νέου. Έχει όλα τα φόντα και τα προσόντα για να το 
κάνει, ενώ δεν αποκλείεται να ψάξει κάποιο «ξέσπασµα», 
ώστε να πάρει και ψυχολογία πέρα από τους τρεις βαθµούς 
της νίκης. Επιλογή µας θα είναι το διπλό σε απόδοση 1.75.

Οι τρεις παραπάνω είναι οι βασικές προτάσεις του 
Betarades.gr. Από κει και πέρα, όµως, θα ασχοληθούµε µε 
δύο ακόµη αγώνες, από το πρωτάθληµα της Α΄ Γαλλίας και 
της Α΄ Ολλανδίας. Συγκεκριµένα, από τη Λιγκ 1 θα κρατή-
σουµε το Over 2.5 γκολ στο παιχνίδι Ρεν - Νις σε απόδοση 
2.05, ενώ από την Ερεντιβίζιε θα πάµε µε τον άσο της PSV 
κόντρα στη Φέγενορντ σε απόδοση 2.15.

Goal Tips
*Μάντσεστερ Γ. - Έβερτον (17/09, 18:00): Ένα πολύ ενδιαφέρον στατιστικό 
προκύπτει από τα τελευταία παιχνίδια της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία 
έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία της στα 4/5 πιο πρόσφατα µατς ανεξαρ-
τήτως έδρας και διοργάνωσης. Το No Goal στη συγκεκριµένη αναµέτρηση 
προσφέρεται σε απόδοση 1.73 και θα αποτελέσει το πρώτο µας goal tip.

*Αµιάν - Μαρσέιγ (17/09, 16:00): Μεταφερόµαστε στη Γαλλία για το παιχνί-
δι της Αµιάν µε τη Μαρσέιγ, όπου επίσης προκύπτει goal tip από την πλευρά 
των γηπεδούχων. Και στα πέντε φετινά µατς της Αµιάν έχει σηµειωθεί No 
Goal, µε την οµάδα να µετρά δύο σερί νίκες και τρεις ήττες. Το No Goal στο 
σηµερινό παιχνίδι προσφέρεται σε απόδοση 1.95 και θα το κρατήσουµε.

*Ανζέ - Μετς (17/09, 18:00): Παραµένουµε σε γαλλικά κατατόπια για την 
αναµέτρηση Ανζέ - Μετς. Οι γηπεδούχοι έχουν σκοράρει και έχουν δεχτεί 
τουλάχιστον ένα τέρµα στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια τους ανεξαρτήτως 
έδρας και διοργάνωσης και το ίδιο περιµένουµε να συµβεί και σήµερα. Το 
Goal/Goal δίνεται σε απόδοση 2.02 και αξίζει το ρίσκο.

*Λεβερκούζεν - Φράιµπουργκ (17/09, 16:30): Ολοκληρώνουµε τα goal tips 
µας από το πρωτάθληµα της Γερµανίας και το παιχνίδι Λεβερκούζεν - Φρά-
ιµπουργκ. Οι «ασπιρίνες» δέχτηκαν και σκόραραν τουλάχιστον ένα τέρµα 
στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια τους ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης 
και το σενάριο του να επαναληφθεί κάτι τέτοιο και σήµερα φαντάζει αρκετά 
πιθανό. Το Goal/Goal προσφέρεται σε απόδοση 1.65 και θα το «τιµήσουµε».

Seri Tips
*Αλαβές - Βιγιαρεάλ (17/09, 13:00): Η Αλαβές βρίσκεται στην 
τελευταία θέση του βαθµολογικού πίνακα, καθώς µετράει 3/3 
ήττες, µε την εικόνα της να χαρακτηρίζεται κατώτερη του µε-
τρίου. Το σενάριο του να ηττηθεί και από τη Βιγιαρεάλ φαντάζει 
αρκετά πιθανό, το διπλό προσφέρεται σε απόδοση 2.50 και αξίζει 
το ρίσκο.

*Μάτερσµπουργκ - Σάλτσµπουργκ (17/09, 17:30): Η Μάτερ-
σµπουργκ δείχνει να «ψάχνεται» στις πρώτες αγωνιστικές του 
πρωταθλήµατος, µετράει τέσσερις ήττες και µία ισοπαλία στα 
πέντε τελευταία παιχνίδια της και κόντρα στη Σάλτσµπουργκ 
δύσκολα θα παρουσιάσει βελτίωση. Επιλογή µας θα είναι το 
διπλό σε απόδοση 1.57.

*Αούστρια Βιέννης - Σεντ Πόλτεν (17/09, 20:00): Η Σεντ Πόλτεν 
µετράει έξι ήττες και µία ισοπαλία στις επτά πρώτες αγωνιστικές 
του πρωταθλήµατος και στο εκτός έδρας παιχνίδι µε την Αού-
στρια δύσκολα θα βγάλει αντίδραση. Ο άσος δίνεται σε απόδοση 
1.57 και θα τον κρατήσουµε.

Head 2 Head
*Φλαµένγκο - Σπορτ Ρεσίφε (17/09, 22:00): Το πρώτο µας Head 
2 Head tip προέρχεται από το παιχνίδι ανάµεσα σε Φλαµένγκο και 
Σπορτ Ρεσίφε, µε τους γηπεδούχους να έχουν την προϊστορία καθολι-
κά υπέρ τους, καθώς σε µια σειρά 10 αγώνων µετρούν έξι νίκες, τρεις 
ισοπαλίες και µόλις µία ήττα. Ο άσος προσφέρεται σε απόδοση 1.44 
και θα τον κρατήσουµε.

*Μίντιλαντ - Χόµπρο (17/09, 14:00): Συνεχίζουµε µε το πρωτάθληµα 
της ∆ανίας και την αναµέτρηση Μίντιλαντ - Χόµπρο. Οι γηπεδούχοι 
έχουν φιλοξενήσει τέσσερις φορές τη Χόµπρο, κατακτώντας το 
τρίποντο σε όλες τις περιπτώσεις. Ο άσος στο σηµερινό παιχνίδι δίνεται 
σε απόδοση 1.53 και θα αποτελέσει τη δεύτερη επιλογή µας στη 
συγκεκριµένη κατηγορία.

*Γιάµπλονετς - Ζίχλαβα (17/09, 16:00): Συνεχίζουµε µε το 
πρωτάθληµα της Τσεχίας και την κόντρα της Γιάµπλονετς µε τη 
Ζίχλαβα. Οι γηπεδούχοι έχουν αποκτήσει πελατειακές σχέσεις 
µε τη Ζίχλαβα, καθώς σε µια σειρά έξι αναµετρήσεων µετρούν 
τέσσερις νίκες και δύο ισοπαλίες. Το σενάριο του να κερδίσουν 
και σήµερα φαντάζει αρκετά πιθανό και ο άσος σε απόδοση 1.44 
θα ολοκληρώσει τις σηµερινές µας επιλογές.

17/09
15:30 Τσέλσι - Άρσεναλ  1  1.85
17:45 PSV Αϊντχόφεν - Φέγενορντ  1  2.15
18:00 Ρεν - Νις Over 2.5  2.05
18:15 Πλατανιάς - Κέρκυρα 1  1.72
21:45 Σοσιεδάδ - Ρεάλ  2  1.75
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Τα αεροδρόµια του Τατοΐου και των Μαριτσών στη 
Ρόδο θα γίνουν και πάλι συνώνυµα των ελληνι-
κών αγώνων ταχύτητας, καθώς την περασµένη 
Τρίτη το σωµατείο αγώνων DielpisFormula1 α-
νήγγειλε σε συνέντευξη Τύπου στο ξενοδοχείο 

King George την αναβίωση των ιστορικών αγώνων. Έπειτα από 
35 και 45 ολόκληρα χρόνια αντίστοιχα.

Η όλη προσπάθεια έγινε στο πλαίσιο του µεγάλου project 
για την υλοποίηση του σχεδιασµού του DielpisFormula1, δη-
λαδή της δηµιουργίας πίστας και της διοργάνωσης αγώνων F1 
στην περιοχή του Πειραιά ∆ραπετσώνα-Κερατσίνι, µετά την έ-
γκριση του project από τον Bernie Ecclestone.

Η αναγγελία της αναβίωσης των αγώνων ταχύτητος στο ι-
στορικό αεροδρόµιο του Τατοΐου καθώς και στο αεροδρόµιο 
των Μαριτσών τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Εθνικής 
Άµυνας, του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ) και του 
∆ήµου Ρόδου, ενώ υποστηρίζεται µε τη Χρυσή Χορηγία της Ε-
θνικής Ασφαλιστικής.

Παράλληλα, υπάρχει η προοπτική οι αγώνες να επεκτα-
θούν και σε επιλεγµένες πόλεις της Ελλάδας, όπου ήδη έχει 
προχωρήσει ο σχεδιασµός των αγωνιστικών διαδροµών.

Τον συντονισµό της εκδήλωσης για την αναβίωση των δύο 
ιστορικών αγώνων είχε ο γνωστός δηµοσιογράφος Παύλος Α-
λέπης, µε την παρουσία, από την Αεροπορία, του σµήναρχου 
Κωνσταντίνου Μπούζου, ενώ οµιλητές ήταν ο δρ. Βασίλης Α-
ποστολόπουλος, διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου Ιατρικού 
Αθηνών και χορηγός των αγώνων, και ο δήµαρχος Ρόδου Φώτης 
Χατζηδιάκος. Παράλληλα, ο καθηγητής και τ. υπουργός ∆ηµή-
τρης Κρεµαστινός αναφέρθηκε στη σηµασία των αγώνων ως 
θεµατικού τουρισµού στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Ρόδο.

Τον Χρυσό Χορηγό Εθνική Ασφαλιστική, εκ µέρους του 
προέδρου κ. Χριστόφορου Σαρδελή, εκπροσώπησε ο κ. Σηφά-
κης, διευθυντής Marketing, Bancassurance & Λοιπών Συνερ-
γασιών.

Ακολούθησε η οµιλία του κ. Νίκου Πασαλή, που εκπροσώ-
πησε την Οµοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισµού (ΟΜΑΕ) 

και το αθλητικό σωµατείο Startline, του κ. Θεόδωρου Χαρα-
γκιώνη, πρώην οδηγού αγώνων στο Τατόι και προέδρου του 
Ελληνικού Μουσείου Αυτοκινήτου, καθώς και του γνωστού, 
παγκοσµίου φήµης προέδρου της Ελληνικής Εταιρείας Χει-
ρουργικής Ορθοπεδικής και Τραυµατολογίας, διευθυντή της 
Ορθοπεδικής Κλινικής Αθλητικών Κακώσεων του Ιατρικού 
Κέντρου Αθηνών, Π. Νικολάου, που θα είναι και ο υπεύθυνος 
ιατρός όλων των αγώνων που οργανώνονται στην επικράτεια.

Η παρουσίαση έκλεισε µε την οµιλία του εµπνευστή-δι-
οργανωτή της αναβίωσης των αγώνων ταχύτητος και προέδρου 
του σωµατείου DielpisFormula1, αρχιτέκτονα, δρος Θανάση Π. 
Παπαθεοδώρου.

Η ΟΜΑΕ έχει εντάξει τους δύο αγώνες στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθληµα Ταχύτητας. Πιο συγκριµένα: 

Α) Για το αεροδρόµιο Τατοΐου έχει επιλεγεί στο καλεντάρι 
της ΟΜΑΕ για το πανελλήνιο πρωτάθληµα το Σαββατοκύ-
ριακο 7 και 8 Οκτωβρίου 2017. Ο χρόνος διεξαγωγής του αγώνα 
συµπίπτει µε τα 25 χρόνια από τη λειτουργία του Μουσείου 
της Αεροπορίας, που βρίσκεται µέσα στον χώρο της αεροπορι-
κής βάσης. Ο κοινός εορτασµός του µε την επανέναρξη των α-
γώνων µετά από 35 χρόνια αποτελεί ιδανικό πάντρεµα ιστορίας 
και αθλητισµού.

Β) Για το αεροδρόµιο στα Μαριτσά της Ρόδου η επιλογή 
στο ηµερολόγιο της ΟΜΑΕ της 28ης και της 29ης Οκτωβρίου 
2017 για τη διεξαγωγή του αγώνα ταχύτητας συµπίπτει χρονικά 
µε τον εορτασµό των 70 ετών από την απελευθέρωση του νη-
σιού το 1947. Παράλληλα, οι συγκεκριµένες ηµεροµηνίες διε-
ξαγωγής βοηθούν στην επιµήκυνση της τουριστικής σεζόν για 
τη Ρόδο.

Στην εκδήλωση της αναγγελίας της αναβίωσης των αγώ-
νων, πέραν των προαναφερθέντων, παρόντες από τον πολιτικό, 
τον καλλιτεχνικό, τον επιχειρηµατικό και τον χώρο του αυτο-
κινήτου ήταν ο πρώην υπουργός Σήφης Βαλυράκης και η σύ-
ζυγός του, ζωγράφος Μίνα Βαλυράκη, ο εκδότης Ηλίας Λιβά-
νης, ο τ. περιφερειάρχης Αιγαίου Γιώργος Πουσσαίος, ο δή-
µαρχος Ρόδου Φώτης Χατζηδιάκος, ο Γιάννης Βουλγαράκης, 

ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΑΤΟΪ 
ΚΑΙ ΤΗ ΡΟ∆Ο ΑΝΑΒΙΩΝΟΥΝ

µέλος του Πολιτικού Σχεδιασµού του ΣΥΡΙΖΑ, η εκπρόσωπος 
της USSA Αµερικανικής Ακαδηµίας των Σπορ Mrs B. Weldon, 
η εκπρόσωπος της Aegean Airlines Σταυρούλα Σαλούτση, η 
Λιάνα Σκουρλή από το Ίδρυµα Μαρία Κάλλας, η γκαλερίστα 
Σούλα Παπουτσίδη, ο εκδότης της «Free Sunday» Χρήστος 
Κύρτσος κ.ά.

Χορηγοί των αγώνων είναι η εταιρεία Coral-Shell του Οµί-
λου Βαρδινογιάννη, η Blue Star και η Aegean Airlines, χορηγοί 
επικοινωνίας οι εκδόσεις Λιβάνη, η «Free Sunday» κ.ά., ενώ η 
εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε µε την ευγενική χορηγία του ι-
στορικού ξενοδοχείου King George.

Η ιστορία των αγώνων ταχύτητας 
σε Τατόι και Ρόδο

Τα ιστορικό αεροδρόµιο στο Τατόι είναι απόλυτα ταυτισµένο µε 
τον µηχανοκίνητο αθλητισµό και την ταχύτητα, ένας χώρος-
µύθος για οδηγούς και κοινό. Την Πρωταπριλιά του 1956 
διοργανώθηκε σε αυτό ο πρώτος αγώνας ταχύτητας στην 
ιστορία του ελληνικού µηχανοκίνητου αθλητισµού. Από το 
αεροδρόµιο του Τατοΐου πέρασαν όλοι οι µεγάλοι οδηγοί και 
τα πλέον θρυλικά αυτοκίνητα των ελληνικών αγώνων, ενώ 
συνολικά πραγµατοποιήθηκαν 42 αγώνες των πανελλήνιων 
πρωταθληµάτων και 18 για το ∆ιεθνές Ράλι Ακρόπολις. Ο 
τελευταίος αγώνας πραγµατοποιήθηκε το 1982.
Οι αγώνες ταχύτητας στη Ρόδο έχουν µεγάλη παράδοση, η οποία 
πηγαίνει πίσω στη δεκαετία του ’50. Πιο συγκεκριµένα, τον 
Αύγουστο του 1957, ενώ την επόµενη χρονιά διοργανώθηκε 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα αγώνας ταχύτητας σε πόλη. Ο 
τελευταίος αγώνας διοργανώθηκε το 1971 και  σηµαδεύτηκε από 
τον θάνατο του «Μαύρου» (Γιάννης Μεϊµαρίδης), ενώ στο τέλος 
της δεκαετίας του ’70 διοργανώθηκαν αγώνες στο αεροδρόµιο 
στα Μαριτσά.

Ο εκδότης της Free Sunday Χρήστος Κύρτσος, ο διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών Βασίλης 
Αποστολόπουλος και ο πρόεδρος του σωµατείου DielpisFormula1, αρχιτέκτονας Θανάσης Παπαθεοδώρου.

Από αριστερά προς τα δεξιά, ο τ. υπουργός Σήφης Βαλυράκης, ο διευθυντής µάρκετινκ της Εθνικής Ασφαλιστικής Ιωάννης Σηφάκης, ο καθηγητής και τ. υπουργός ∆ηµήτρης Κρεµαστινός, 
η ζωγράφος Μίνα Βαλυράκη.
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POWEREDBY AUTO

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

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

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

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

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

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

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

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

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

POWEREDBY AUTO

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΕ ΠΡΏΤΟ ΠΛΆΝΟ ΤΟ ΝΈΟ SEAT IBIZA

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

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

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

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

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

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

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

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

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόμη.

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

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούμερο των 150.000 

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

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

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

Ford Mustang, το πιο δημοφιλές 
σπορ μοντέλο στον πλανήτη

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

Μπορεί μία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πιο αποδοτικοί κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και 

ένα καινούργιο κιβώτιο 8 σχέσεων, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των βελτιώσεων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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!

Επίσηµα το νέο 
KIA Picanto X-Line

H συνταγή που ακολουθείται και εδώ είναι η γνωστή των υπερυψωµένων 
crossovers, µε αρκετές «off road» επεµβάσεις στο αµάξωµα και αύξηση 
της απόστασης από το έδαφος κατά 15 χιλιοστά, φτάνοντας πλέον τα 15,6 
εκατοστά. Η εµφάνιση του KIA Picanto X-Line χαρακτηρίζεται από µια 

νεανική διάθεση, την οποία τονίζουν πινελιές χρώµατος σε διάφορα σηµεία του α-
µαξώµατος, αλλά και διάφορα άλλα επιµέρους στοιχεία, όπως τα τονισµένα φτερά 
που φτάνουν έως τον προφυλακτήρα, οι ζάντες των 16 ιντσών, οι προστατευτικές 
ποδιές, τα LED φώτα ηµέρας κ.λπ.

Η ίδια τακτική ακολουθείται και στο εσωτερικό, µε πιο νεανικό και πολύχρωµο 
διάκοσµο, εξελιγµένο σύστηµα infotainment και αρκετά πλούσιο εξοπλισµό ασφά-
λειας και άνεσης, που υπάρχει και στο κανονικό µοντέλο. Η χωρητικότητα του πορ-
τµπαγκάζ φτάνει τα 255 λίτρα, τιµή κορυφαία για την κατηγορία του αυτοκινήτου. Η 
έκδοση X-Line χρησιµοποιεί τον χιλιάρη turbo των 100 ίππων που καταφέρνει να 
εξασφαλίζει πολύ καλές επιδόσεις στο µίνι της KIA, µε το 0-100 χλµ./ώρα να έρχεται 
σε 10,1 δευτερόλεπτα, ενώ η µέση κατανάλωση φτάνει τα 4,6 λίτρα / 100 χλµ., µε το 
διοξείδιο του άνθρακα στα 104 γρ./χλµ. Οι πωλήσεις του στις αγορές της Ευρώπης 
ξεκινούν προς τα τέλη της χρονιάς, µαζί µε το ολοκαίνουριο Stonic.

Πρεµιέρα στη Φρανκφούρτη 
για  το νέο Nissan Leaf

Η νέα γενιά ενός από τα δηµοφιλέστερα ηλεκτρικά 
αυτοκίνητα στον κόσµο εφοδιάζεται µε µεγαλύ-
τερη µπαταρία, στις 60 kWh, µε θεωρητική αυτο-
νοµία (κατά τον κύκλο NEFZ) στα 350 χλµ. (έναντι 

250 χλµ. του µοντέλου της πρώτης γενιάς). Στην πορεία θα 
είναι διαθέσιµη και µία ακόµη µεγαλύτερη µπαταρία, που 
θα εξασφαλίζει αυτονοµία 500 χλµ.

Αναβαθµισµένος εµφανίζεται και ο ηλεκτροκινητή-
ρας του Leaf της 2ης γενιάς, µια και πλέον αποδίδει 110 kW 
(+30) και 320 Nm (+66), ενώ ενδιαφέρον είναι πως η (µελ-
λοντική) εκδοχή µε τη µεγαλύτερη µπαταρία θα έχει και 
έναν ακόµη πιο ισχυρό ηλεκτροκινητήρα, απόδοσης 160 
kW. Η µεγαλύτερη απόδοση έχει φυσικά αντίκτυπο και στις 
επιδόσεις, έτσι το 0-100 ολοκληρώνεται σε 8,5 δεύτερα, 
ενώ η τελική ταχύτητα για λόγους µη εξάντλησης της µπα-
ταρίας, όπως σχεδόν σε όλα τα ηλεκτρικά, περιορίζεται στα 
160 χλµ./ώρα (µάλιστα η ιαπωνική έκδοση του Leaf δεν ξε-
περνά τα 144 χλµ./ώρα).

Από πλευράς εµφάνισης το νέο Leaf υιοθετεί στοιχεία 

Το νέο Nissan Leaf θα είναι διαθέσιµο από τον ερχόµενο 
Ιανουάριο, σε τιµές που ακόµη δεν έχουν ανακοινωθεί επίσηµα.

τόσο από το νέο Micra όσο και από το πρωτότυπο IDS που 
το είχε προλογίσει στην έκθεση του Τόκιο. Έτσι, είναι σαφώς 
πιο σύγχρονο και νεανικό, ενώ η αύξηση του µήκους του 
κατά 35 χιλιοστά και η έστω και µικρή µείωση του ύψους το 
κάνουν να δείχνει πιο δυναµικό. Ταυτόχρονα είναι και πιο 
αεροδυναµικό, µε τη Nissan να δίνει επίσηµα συντελεστή 
οπισθέλκουσας 0,27.

Ριζικά ανανεωµένο είναι και το εσωτερικό, µε την 
οθόνη αφής των 7 ιντσών στο κέντρο του ταµπλό, από την 
οποία ελέγχονται τα πάντα, της διασύνδεσης smartphone 
συµπεριλαµβανοµένης. Στον πίνακα οργάνων το ταχύµετρο 
είναι αναλογικό, ενώ η οθόνη που υπάρχει παρέχει πληρο-
φορίες για τη φόρτιση µπαταρίας και τη ροή ενέργειας.

Το νέο Leaf θα είναι πάντως τεχνολογικά προηγµένο 
και σε άλλους τοµείς. Το ProPilot, όπως ονοµάζει η Nissan 
το σύστηµά της, αναλαµβάνει σε δρόµο µε µία λωρίδα ανά 
κατεύθυνση τον χειρισµό του συστήµατος διεύθυνσης, του 
γκαζιού και του φρένου σε ταχύτητες από 30 έως 100 χλµ./
ώρα. Επίσης υπάρχει σύστηµα αυτόµατης στάθµευσης.

Ποια χώρα είναι η πρώτη σε 
πωλήσεις ηλεκτρικών µοντέλων;

Μπορεί εµείς εδώ να νοµίζουµε ότι τα ηλεκτρικά µοντέλα είναι δηµο-
φιλή σε πλούσιες χώρες της Ευρώπης ή και στις ΗΠΑ (όπου η επιτυ-
χία της Tesla είναι πρωτοφανής), ωστόσο τα σκήπτρα τα έχει κάποια 
άλλη αγορά. Και µάλιστα ιδιαίτερα σηµαντική, καθώς ό,τι γίνεται εκεί 

θα λειτουργήσει καθοριστικά για την αυτοκίνηση µέσα στις επόµενες δεκαετίες.
Ο λόγος βέβαια για την Κίνα, η οποία σε έρευνα που δηµοσιεύτηκε και αφορά 

το σύνολο των «ηλεκτρικών» χιλιοµέτρων που γίνονται κάθε χρόνο (αυτός είναι 
ο πιο καθοριστικός δείκτης και όχι τα αυτοκίνητα που έχουν πωληθεί) είναι µε δι-
αφορά πρώτη.

Συγκεκριµένα, στο δεύτερο τετράµηνο της χρονιάς που διανύουµε οι Κινέζοι 
πούλησαν αυτοκίνητα µε περίπου 14 εκατοµµύρια µίλια ηλεκτρικής κίνησης. Το ίδιο 
νούµερο είναι για την Ευρώπη 7,83 εκατοµµύρια µίλια, για τη Βόρεια Αµερική 6,15 
εκατοµµύρια µίλια, ενώ Ιαπωνία και Κορέα έχουν µαζί µόλις 1,29 εκατοµµύρια µίλια.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2013 το νούµερο αυτό για την Κίνα ήταν µόλις 
273.000 µίλια, κάτι που δείχνει την απίστευτη εξάπλωση της ηλεκτροκίνησης στην 
τεράστια εγχώρια αγορά. Πρωταγωνιστής και στην Κίνα είναι η Tesla µε 6,61 εκα-
τοµµύρια µίλια, µε τις Renault, Nissan, GM, BMW, Hyundai και τοπικές εταιρείες, 
όπως οι BYD Auto, BAIC, Zhejiang Geely Holding Group, NinghaiZhidou Electric 
και AnhuiJiaghuai Automobile, να ακολουθούν.
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Ο ΝΙΚΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ 
ΣΤΟ ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ ΠΑΠΑΓΟΥ
Η συναυλία στο Κηποθέατρο Παπάγου στις 
19 Σεπτεµβρίου κλείνει τον µεγάλο κύκλο του 
«Restart» του Νίκου Πορτοκάλογλου που ξε-
κίνησε πριν από έναν χρόνο µε τους Ευγενείς 
Αλήτες. «Θα περάσει κι αυτό», «Αν µια φορά 
ρωτούσες», «Εισιτήριο» και τώρα το «Μαζί» 
είναι µερικά από τα νέα τραγούδια του δίσκου. 
Πιάνο, τροµπέτα, βιολί, γιουκαλίλι, κλαρίνο, α-
κορντεόν, γκάιντα, είναι τα νέα χρώµατα στην 
παλέτα του Πορτοκάλογλου.

23ο ∆ΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 
ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ «ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ»
Το 23ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου της Αθή-
νας «Νύχτες Πρεµιέρας» στηρίζει για έκτη συνεχό-
µενη χρονιά τους νέους Έλληνες σκηνοθέτες και φέτος 
θα πραγµατοποιηθεί από τις 20 Σεπτεµβρίου έως την 
1η Οκτωβρίου στους κινηµατογράφους Ιντεάλ, ∆α-
ναός 1 και 2, Όπερα 1 και 2, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 
και Στέγη του Ιδρύµατος Ωνάση. Έναρξη µε την ταινία 
«Wonderstruck» του Τοντ Χέινς την Τετάρτη 20 Σε-
πτεµβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (µόνο µε 
προσκλήσεις). ∆ύο χρόνια µετά τον καλλιτεχνικό θρί-
αµβο του «Carol» ένας από τους σηµαντικότερους σκη-
νοθέτες του µοντέρνου αµερικανικού σινεµά επιστρέ-
φει µε ένα ήδη δεδοµένο φαβορί για τα επερχόµενα 
βραβεία Όσκαρ.

O ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΡΑΟΥΝΑΚΗΣ 
ΣΤΗ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΡΕΝΤΗ
Η Κεντρική Λαχαναγορά του Ρέντη ανοίγει πρώτη φορά 
για τη µουσική το Σάββατο 16 Σεπτεµβρίου µε τον Σταµάτη 
Κραουνάκη και την παράσταση «ΟΛΟΙ ΕΝΑ – Φίλα µε» σε 
µια τελευταία πανηγυρική βραδιά. Τιµές εισιτηρίων: €13 
προπώληση, €15 ταµείο. Προπώληση: www.ticketservices.
gr, ∆ηµαρχείο Νίκαιας-Ρέντη, τηλ. 213 2075289.

Αφιέρωµα στον Μορίς Μπεζάρ
Τα θρυλικά Μπαλέτα Μπεζάρ της Λωζάννης γιορτάζουν τα 30 χρόνια από τη δηµιουργία τους και τιµούν την επέτειο των 10 χρόνων από 
την απουσία του κορυφαίου χορογράφου και ένθερµου φιλέλληνα Μορίς Μπεζάρ (1927-2007) µε µια νέα παγκόσµια περιοδεία, κάνο-
ντας τη ζωή να… χορεύει! Η µεγάλη γιορτή του χορού έρχεται για δύο µαγικές βραδιές στο Ηρώδειο, την Κυριακή 17 και τη ∆ευτέρα 18 

Σεπτεµβρίου. Τα περίφηµα Μπαλέτα Μπεζάρ συναντούν το αθηναϊκό κοινό παρουσιάζοντας τις σηµαντικότερες χορογραφίες του κορυ-
φαίου Μορίς Μπεζάρ σε µια µαγευτική παράσταση µε 50 χορευτές των θρυλικών µπαλέτων της Λωζάννης επί σκηνής και υπέροχη µου-

σική, από τον Μπετόβεν µέχρι τον Νικ Κέιβ.
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ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ντέιβιντ Φ. Σάντµπεργκ ΣΕΝΑΡΙΟ: 
Γκάρι Ντάουµπερµαν ΠΑΙΖΟΥΝ: Άντονι ΛαΠάλια, Μι-
ράντα Ότο, Στέφανι Σίγκµαν, Τάλιθα Μπέιτµαν, Λούλου 
Γουίλσον, Φιλίπα Αν Κούλτχαρντ, Γκρέις Φούλτον, Λου 
Λου Σάφραν, Σαµάρα Λι, Τάιλερ  Μπακ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ:109΄ 
∆ΙΑΝΟΜΗ: Tanweer

Ο υποψήφιος για Όσκαρ («The Grifters», «The Queen») Στίβεν Φρίαρς, µετά τις ταινίες «Mrs Henderson 
Presents» και «Φιλοµένα», ξανασυνεργάζεται µε τη βραβευµένη µε Όσκαρ («Shakespeare in Love») 
Τζούντι Ντεντς, που µετά την ταινία «Mrs Brown» επανέρχεται στον ρόλο της βασίλισσας Βικτώρια. 
Η ταινία αφηγείται την αναπάντεχη φιλία που αναπτύχθηκε ανάµεσα στη βασίλισσα της Βρετανικής 

Αυτοκρατορίας Βικτώρια και έναν Ινδό, τον Αµπντούλ (Αλί Φαζάλ), µέλος του υπηρετικού της προσωπικού, κατά τα 
τελευταία χρόνια της ζωής της. Οι δυο τους θα έρθουν κοντά και µέσα από τη δική του µατιά η βασίλισσα θα δει τον 
κόσµο µε άλλη οπτική. Θα τον χρίσει έµπιστο δάσκαλο και πνευµατικό σύµβουλό της, γεγονός που θα εξοργίσει τον 
κύκλο της.

∆εν πρόκειται για άλλη µια βιογραφία αλλά για µια µεγάλη και ακριβή παραγωγή που παίζεται άνετα σε πολυκι-
νηµατογράφους και βλέπεται απ’ όλες τις ηλικίες, καθώς συνδυάζει αρµονικά το γέλιο και το συναίσθηµα. Η ταινία, 
που πραγµατεύεται τη φιλία της βασίλισσας µε έναν υπηρέτη και µάλιστα µουσουλµάνο, θίγει θέµατα φυλής, θρη-
σκείας και εξουσίας που και σήµερα ταλανίζουν την ανθρωπότητα. Η ιστορία κινείται γύρω από τη Ντεντς, η οποία 
δικαιολογηµένα συζητείται ήδη για µία ακόµη υποψηφιότητα για Όσκαρ, αφού στα 82 της αποδεικνύει περίτρανα ότι 
είναι µία από τις µεγαλύτερες εν ενεργεία Βρετανίδες ηθοποιούς.

ΓΥΑΛΙΝΟ ΚΑΣΤΡΟ
THE GLASS CASTLE

Το «Γυάλινο Κάστρο» είναι βασισµένο σε µια αληθινή ιστορία: περιγράφει τις περιπέτειες µιας εκκεντρικής 
αλλά σφιχτά δεµένης οικογένειας. Η βραβευµένη µε Όσκαρ Μπρι Λάρσον υποδύεται µια νέα γυναίκα 
που, επηρεασµένη από τον ενθουσιώδη, άγριο χαρακτήρα του κατά τα άλλα δυσλειτουργικού πατέρα της, 
κατάφερε µε φλογερή αποφασιστικότητα να χτίσει µια επιτυχηµένη ζωή µε τους δικούς της κανόνες. H 

ταινία κινείται σε δύο χρονικά πλαίσια, του παρόντος, µε τα παιδιά της οικογένειας να είναι ενήλικα, και του παρελ-
θόντος, που αναφέρεται στη ζωή των παιδιών µε τους γονείς τους. Η ιστορία είναι πολύ ενδιαφέρουσα αλλά η ταινία 
έχει αργό ρυθµό και το ενδιαφέρον κάπως εξαφανίζεται στην πορεία. ∆ηµιουργείται η εντύπωση ότι η ιστορία δεν 
είχε τη σωστή αντιµετώπιση, ούτε σκηνοθετικά ούτε σεναριακά, ώστε να προκύψει µία όντως πολύ καλή ταινία. Από 
τις ερµηνείες ξεχωρίζει αυτή του Γούντι Χάρελσον στον ρόλο του πατέρα.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ντάστιν Ντάνιελ Κρέτον ΣΕΝΑΡΙΟ: Ντάστιν Ντάνιελ Κρέτον, Άντριου Λάναµ ΠAIZOYN: Μπρι Λάρσον, Γούντι 
Χάρελσον, Μαξ Γκρίνφιλντ, Σάρα Σνουκ, Ναόµι Γουότς ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 127΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Spentzos Film

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Στίβεν Φρίαρς ΣΕΝΑΡΙΟ: Λι Χολ ΠΑΙΖΟΥΝ: Τζούντι Ντεντς, Αλί Φαζάλ, Μάικλ Γκαµπόν, Ολίβια Γουίλιαµς, Αντέλ 
Αχτάρ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 106΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: UIP

ANNABELLE: 
CREATION

Ο σκηνοθέτης της ταινίας «Μη σβήσεις 
το φως» Ντέιβιντ Φ. Σάντµπεργκ 
συνεργάζεται µε τους Τζέιµς Γουάν 
και Πίτερ Σάφραν, τους επιτυχηµέ-

νους παραγωγούς των ταινιών «Το Κάλεσµα» και 
«Το Κάλεσµα 2», στην επιστροφή της θανάσι-
µης κούκλας Annabelle στη µεγάλη οθόνη, τρία 
χρόνια µετά το επιτυχηµένο ντεµπούτο της, που 
συγκέντρωσε 257 εκατ. δολάρια εισπράξεις σε όλο 
τον κόσµο. Στην ταινία «Annabelle: Creation», 
αρκετά χρόνια µετά τον τραγικό θάνατο της µικρής 
τους κόρης, ένας κουκλοποιός και η σύζυγός του 
καλωσορίζουν στο σπίτι τους µια καλόγρια και µια 
οµάδα κοριτσιών από ένα κατεστραµµένο ορφα-
νοτροφείο της περιοχής, που σύντοµα θα γίνουν 
ο στόχος της δαιµονισµένης δηµιουργίας του 
κουκλοποιού, της Άναµπελ.

Η δεύτερη ταινία µε θέµα τη δαιµονισµένη 
κούκλα είναι σαφέστατα ανώτερη από την πρώτη 
και αποτελεί µια πολύ καλή προσθήκη στο κινη-
µατογραφικό σύµπαν στο οποίο µας εισήγαγε το 
«Κάλεσµα». Η ταινία δηµιουργεί µια τεταµένη 
ατµόσφαιρα που προµηνύει τη σκοτεινή έκβαση, 
το ξηρό τοπίο όπου βρίσκεται το σπίτι, οι πα-
ρουσίες των κοριτσιών λειτουργούν και το κακό 
που παραµονεύει ενισχύει την ανοικειότητα του 
περιβάλλοντος της ταινίας. Η «Annabelle» είναι 
µια µεγάλη εισπρακτική επιτυχία, ίσως η µεγα-
λύτερη για τον µήνα Αύγουστο στις ΗΠΑ, και 
σίγουρα µία από τις ταινίες τρόµου που βρίσκονται 
στο επίκεντρο τη φετινή χρονιά. Στα αρνητικά της, 
κάποια κινηµατογραφικά κλισέ που χαρακτηρίζουν 
τις ταινίες του είδους.

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΜΠΝΤΟΥΛ
VICTORIA AND ABDUL

  ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ
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Τώρα µπο-
ρείτε να πα-
ραγγείλετε 
το κρασί σας

Με ένα τηλε-
φώνηµα στο 
210 3466996, 
το κρασί που 
επιθυµείτε 
χωρίς χρέωση 
στο σπίτι σας.
Ελάχιστη 
παραγγελία: €25

Νίκος Ζώρζος

«Ο ελληνικός οίνος 
κατακτά δυναµικά 
τη διεθνή αγορά»

  ΣΤΟΝ ΣΠΥΡΟ ΚΟΥΡΟΥΠΗ

Αξιολογήσεις κρασιών

Mandilaria
Ποικιλία: Μανδηλαριά
Περιοχή: Σαντορίνη
Τύπος: Ερυθρό, Ξηρό
Αλκοόλ: 14%
Προτεινόµενη θερµοκρασία: 16-18°C

Χρώµα βυσσινί. Αρώµατα σύκου και 
µαρµελάδας φράουλας µε αρκετά αν-
θικά χαρακτηριστικά και υποψία βα-
νίλιας. Στο στόµα το αλκοόλ κάνει 
την εµφάνισή του µε γλυκά χαρα-
κτηριστικά, ενώ οι τανίνες του, αν 
και χρειάζονται επιπλέον χρόνο, δεί-
χνουν την καλή δουλειά που έχει 
γίνει στο οινοποιείο.
Συνοδεύει κόκκινα κρέατα, πλούσια 
πιάτα της µεσογειακής κουζίνας και 
µαλακά τυριά.

Nykteri
Ποικιλία: Ασύρτικο
Περιοχή: Σαντορίνη
Τύπος: Λευκό, Ξηρό
Αλκοόλ: 13%
Προτεινόµενη θερµοκρασία: 12-14°C

Χρώµα χρυσό µε αρκετές πράσινες α-
νταύγειες. Στη µύτη, αρώµατα ώριµων 
εσπεριδοειδών όπως γκρέιπφρουτ, 
και βανίλιας σε δεύτερο πλάνο. Στο 
στόµα είναι γεµάτο, µε υψηλή οξύ-
τητα, διακριτικές γεύσεις από το βα-
ρέλι, ορυκτότητα και µια λεµονάτη 
µακριά επίγευση.
Συνδυάζεται µε λιπαρά ψάρια, ζυµα-
ρικά µε κρεµώδεις σάλτσες, ριζότο και 
ώριµα τυριά.

Santorini
Ποικιλία: Ασύρτικο
Περιοχή: Σαντορίνη
Τύπος: Λευκό, Ξηρό
Αλκοόλ: 13%
Προτεινόµενη θερµοκρασία: 
10-12°C

Λαµπερό κίτρινο χρώµα µε πράσι-
νες ανταύγειες. Έντονα αρώµατα α-
χλαδιού και εσπεριδοειδών µε κυ-
ρίαρχο το νεράντζι και το πορτο-
κάλι. Στόµα πλούσιο, λιπαρό, µε 
έντονα δροσιστική λεµονάτη οξύ-
τητα. Απολαυστική επίγευση µεγά-
λης διάρκειας.
Συνοδεύει ψάρια, θαλασσινά, ζυµα-
ρικά και φρέσκα ή αλµυρά τυριά.

info Εκεί όπου τα αµπέλια παραδίδονται στον ήλιο και η ψυχή στις αισθήσεις, εκεί α-
κριβώς συναντάς το Οινοποιείο Βενετσάνου, κυριολεκτικά κρεµασµένο πάνω 
από την Καλντέρα. Ένας χώρος γεµάτος οινική ιστορία, µια θέα µοναδική στον 
κόσµο, µια εµπειρία που πρέπει να γευτεί κάθε λάτρης του κρασιού. Ξεναγός 

µας ο Νίκος Ζώρζος.

Το Οινοποιείο Βενετσάνου έχει µεγάλη και ξεχωριστή ιστορία. Πείτε µας λίγα λόγια 

και ειδικά πώς έγινε η µετάβαση στη νέα εποχή…
Το οινοποιείο του Βενετσάνου ξεκίνησε να χτίζεται στην τοποθεσία όπου βρίσκεται σή-
µερα το 1947 και ξεκίνησε να λειτουργεί το 1949 µέχρι και το 1979. Λειτουργούσε εκµε-
ταλλευόµενο τη φυσική βαρύτητα, ελλείψει ηλεκτρισµού στο νησί, και ήταν το πρώτο βι-
οµηχανικό οινοποιείο στη Σαντορίνη. Ο χώρος νοικιάστηκε για κάποια χρόνια και επανα-
λειτούργησε επίσηµα ως Οινοποιείο Βενετσάνου στις 5 Μαΐου 2015. Για τους σηµερινούς 
ιδιοκτήτες, απογόνους της οικογένειας Βενετσάνου, αποτελούσε µια ηθική υποχρέωση 
αλλά ταυτόχρονα και µια επιθυµία, καθώς η οικογένεια φαίνεται να ασχολείται µε την πα-
ραγωγή κρασιού τουλάχιστον από το 1852. Η ύπαρξη του αµπελώνα, 100 στρεµµάτων, 
αλλά και του οινοποιείου, διευκόλυνε την επιθυµία τους να παραγάγουν ξανά κρασί.

Ο χώρος σας βρίσκεται σε µια µοναδική τοποθεσία και προσφέρει υψηλής ποιότη-
τας wine tasting & food pairing. Πώς ανταποκρίνεται το κοινό; Υπάρχει γνώση ή η επί-
σκεψη µένει στην επιφάνεια;
Ο ίδιος ο χώρος, τόσο ως προς την αρχιτεκτονική του σύλληψη όσο και ως προς την πλεο-
νεκτική θέση του, αποτελεί ισχυρό δέλεαρ για τον επισκέπτη. Θα ήταν όµως ασέβεια απέ-
ναντι στον χώρο και τους επισκέπτες αν τα προσφερόµενα κρασιά και όσα τα συνοδεύουν 
δεν είχαν υψηλή ποιότητα.

Προσπαθούµε να διατηρούµε τον χαρακτήρα των κρασιών µας σταθερό, µε έµφαση 
στην ποιοτική πρώτη ύλη, και συνοδεύουµε το προϊόν µας µε εκλεκτές γεύσεις από το 
νησί αλλά και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Το κοινό ανταποκρίνεται θερµά, είτε έχει γνώση 
σχετικά µε το κρασί είτε όχι.

Πώς βλέπετε την αγορά του wine tasting στην Ελλάδα; Μπορεί το ελληνικό προϊόν να 
γίνει ανταγωνιστικό σε σχέση µε τους παραδοσιακούς παίκτες στην Ευρώπη;
Ο οινοτουρισµός στην Ελλάδα έχει κάνει πλέον άλµατα. Αποτελεί µια µορφή θεµατικού 
τουρισµού και έλκει συνήθως επισκέπτες οι οποίοι έχουν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και ως 
τέτοιοι σέβονται περισσότερο τους τόπους που επισκέπτονται.

Ασφαλώς και το ελληνικό προϊόν γίνεται ανταγωνιστικό σε συνάρτηση µε τους παρα-
δοσιακούς παίκτες στη Ευρώπη. Μην παραβλέπουµε άλλωστε πόσο πρόσφατα ξεκίνησε 
να αναπτύσσεται αυτή η αγορά στην Ελλάδα.

Τι άποψη έχετε για τη θέση του ελληνικού οίνου στη διεθνή αγορά;
Ο ελληνικός οίνος συν τω χρόνω κατακτά πολύ δυναµικά τη διεθνή αγορά. Το ελληνικό 
κρασί, µε αιχµή την ποικιλία Ασύρτικο, γηγενή ποικιλία της Σαντορίνης, καταλαµβάνει 
όλο και υψηλότερη θέση στη διεθνή αγορά και θα συνεχίσει να έχει αυξητική πορεία, από 
τη στιγµή που η τεχνογνωσία, σε συνδυασµό µε την εµπειρία, δηµιουργεί ένα σαφώς όλο 
και πιο βελτιωµένο προϊόν.

Μπορείτε να µοιραστείτε µαζί µας τα σχέδιά σας για το µέλλον;
Τα σχέδιά µας έχουν πάρει πλέον, µετά από τρία χρόνια λειτουργίας του Οινοποιείου Βε-
νετσάνου, σαφή µορφή. Το οινοποιείο µας θα παραµείνει σε µικρές, ποιοτικές παραγω-
γές και θα επεκτείνει τον ιδιόκτητο αµπελώνα του. Σε ό,τι αφορά τον χώρο παραγωγής του 
κρασιού, ήδη εκσυγχρονίζεται ακόµη περισσότερο. Το παλιό οινοποιείο, αλλά και µου-
σειακός χώρος υποδοχής των επισκεπτών µας, θα κρατήσει τη µορφή που έχει σήµερα, 
µε βελτίωση ίσως κάποιων µικρών ατελειών. Κάθε παρέµβαση στον χώρο χρειάζεται ιδιαί-
τερη προσοχή, καθώς είναι µνηµείο αρχιτεκτονικής, η δε κατασκευή του, ιδιαίτερης σύλ-
ληψης, που εξυπηρετούσε µε τον πιο άρτιο τρόπο τις ανάγκες παραγωγής και µετακίνη-
σης του προϊόντος.
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Στη χώρα µας ο θαλάσσιος τουρισµός αποτελεί έναν ιδιαίτερα δηµο-
φιλή τρόπο διακοπών. Βεβαίως η πλειονότητα των «σκαφάτων» στις 
ελληνικές θάλασσες εξακολουθεί να µη µιλάει ελληνικά.

Με χρονικό σηµείο εκκίνησης τον Μάιο εκατοντάδες σκάφη δι-
απλέουν τα πελάγη µας για διακοπές µε διαφορετική προσέγγιση. Η ελληνική 
Πολυνησία ενδείκνυται για εξερεύνηση ακτών και κολπίσκων που δεν προσεγ-
γίζονται µε κανένα άλλο µέσο. Επιπλέον, το ιστιοπλοϊκό µπορεί να αποτελέσει 
την πλωτή βάση για πολλές ακόµη θαλάσσιες δραστηριότητες, όπως ψάρεµα, 
windsurf και καταδύσεις. Και αν, πάλι, θέλετε να πιάσετε στεριά, δεν έχετε 
παρά να βάλετε πλώρη προς τα εκεί. Η απουσία συνωστισµού και οι κουραστι-
κές µετακινήσεις προστίθενται στα πλεονεκτήµατα των διακοπών µε σκάφος.

Θα βρείτε δεκάδες εταιρείες ενοικίασης σκαφών όλων των κατηγοριών και 
τύπων, µε κόστη που ποικίλλουν ανάλογα µε το µήκος του σκάφους, την εποχή 
και τον εξοπλισµό. Η πρώτη ερώτηση στην οποία θα κληθείτε να απαντήσετε 
είναι αν θέλετε επανδρωµένο ή µη σκάφος. Στην πρώτη περίπτωση η εταιρεία 
αναλαµβάνει τον καπετάνιο (skipper) που θα οδηγήσει το σκάφος σας. Η εναλ-
λακτική είναι το bareboat ταξίδι, που σηµαίνει πως τουλάχιστον ένας από τους 
επιβάτες έχει τα χαρτιά ιστιοπλοΐας που χρειάζονται. Για να ναυλώσετε σκάφος 
άνευ κυβερνήτη, όµως, πρέπει να είστε σχετικά έµπειρος. Ο Αργοσαρωνικός, 
τα Ιόνια νησιά, οι Σποράδες και η Χαλκιδική είναι ο παράδεισος των bareboat 
εκδροµών, καθώς θα απολαύσετε διαδροµές µε σταθερούς ανέµους και ασφαλή 
νερά. Ωστόσο, οι περιοχές των Κυκλάδων και του νότιου Αιγαίου απαιτούν καλή 
ικανότητα πλοήγησης και αυτό επειδή τα µποφόρ είναι πολλά.

Τα κοστολόγια ποικίλλουν ανάλογα µε το σκάφος, το µέγεθος και φυσικά 
την περίοδο. Όπως και στα ξενοδοχεία, οι περίοδοι χωρίζονται σε χαµηλή, 
µέση και υψηλή και σχετίζονται µε τη ζήτηση.

Ενδεικτικά, για την ενοικίαση ενός ιστιοπλοϊκού στα 36-38 πόδια, κοντά 

στα 13 µέτρα δηλαδή, εξοπλισµένου µε τρεις καµπίνες και δύο τουαλέτες, το κό-
στος κατά την υψηλή περίοδο κυµαίνεται περί τα 2.000 ευρώ ανά εβδοµάδα. Η 
περίοδος αιχµής υπολογίζεται από τα τέλη Ιουλίου έως τις αρχές Σεπτεµβρίου. 
Αυτό σηµαίνει ότι κάθε άτοµο επιβαρύνεται µε 60 ευρώ την ηµέρα, ποσό περί-
που ίσο µε την ενοικίαση ενός απλού δωµατίου ξενοδοχείου σε κάποιο από τα 
δηµοφιλή ελληνικά νησιά.

Στην τιµή δεν περιλαµβάνονται τα καύσιµα, το κόστος των οποίων είναι χα-
µηλό, στα 150-200 ευρώ την εβδοµάδα, ανάλογα µε το ταξίδι, και τα έξοδα ελλι-
µενισµού, τα οποία είναι πραγµατικά χαµηλά, στα 3 ευρώ την ηµέρα µάξιµουµ, 
αφού τα περισσότερα λιµάνια στα ελληνικά νησιά παραµένουν δηµοτικά.

Καθώς όλα τα ενοικιαζόµενα σκάφη διαθέτουν καλά εξοπλισµένες κουζίνες, 
ένας πλούσιος εφοδιασµός από κάποιο σούπερ µάρκετ µπορεί να σας εξασφα-
λίσει όλα τα γεύµατα, κάτι που σηµαίνει πως τα έξοδα φαγητού µειώνονται αυ-
τόµατα κατά πολύ.

Σεντόνια και πετσέτες διατίθενται από τον ιδιοκτήτη αλλά η καθαριότητα 
είναι δική σας ευθύνη. Ο skipper µπορεί να βοηθήσει, αλλά κάτι τέτοιο δεν 
είναι απολύτως στις αρµοδιότητές του.

Οι διακοπές µε ιστιοπλοϊκό είναι σαν τις διακοπές µε τροχόσπιτο. Συνήθως 
οι άνθρωποι που νοικιάζουν ιστιοπλοϊκό είναι αυτοί στους οποίους αρέσει και 
το κάµπινγκ, αυτοί, δηλαδή, που για να είναι κοντύτερα στη φύση είναι διατε-
θειµένοι να υποµείνουν κάποια πράγµατα, όπως π.χ. τον περιορισµένο χώρο, 
τις λίγες ανέσεις ή την οικονοµία στο νερό, αφού πάνω στο σκάφος δεν υπάρ-
χει ύδρευση.

Ωστόσο, το µυστικό της επιτυχίας για ένα όµορφο ταξίδι είναι η καλή παρέα. 
Το σκάφος δεν είναι βίλα και δεν αφήνει περιθώρια για πλήρη αποµόνωση. 
Προαπαιτούνται αµοιβαίος σεβασµός και πειθαρχία στους κοινούς κανόνες που 
θα θέσετε.

Τριήµερο µε ιστιοπλοϊκό
Τα µελτέµια ησύχασαν. Ώρα να ανοίξουµε πανιά!

  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ
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ΤΙ, ΠΟΙΟΣ, ΠΟΥ, ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ...

Το τίμημα της δόξας
Ένα νέο ντοκιμαντέρ για τη ζωή της Lady Gaga γυρίζεται και εκεί η διά-
σημη ερμηνεύτρια είναι άκρως αποκαλυπτική και ειλικρινής. Αναφέρεται 
στον χωρισμό της από τον μνηστήρα της λίγο πριν από τον γάμο και κατη-
γορεί για τη δύσκολη ερωτική ζωή της τη δόξα. «Η προσωπική μου ζωή 
καταστράφηκε. Πούλησα 10 εκατομμύρια δίσκους και έχασαν τον Ματ. 
Πούλησα 30 εκατομμύρια και έχασα τον Λουκ. Έκανα μια ταινία και έχασα 
τον Τέιλορ. Είναι σαν να γίνεται μια ανταλλαγή. Είναι η τρίτη φορά που η 
καρδιά μου πληγώνεται έτσι» σημειώνει η Lady Gaga στο ντοκιμαντέρ για 
τις σχέσεις της που είχαν άδοξο τέλος. Από την άλλη, ίσως και να επιλέ-
γει λάθος άντρες, δεν είναι λίγα τα ζευγάρια του Χόλιγουντ που παρέμειναν 
μαζί παρά την τεράστια επιτυχία ενός εκ των δύο.

Εξαντλημένη η κόρη της Σίντι Κρόφορντ
Θεωρείται το πιο πολλά υποσχόμενο νέο μοντέλο και είναι μόλις 16 ετών. 
Η Κάια Γκέρμπερ, κόρη της θρυλικής Σίντι Κρόφορντ, μόλις έκανε το με-
γαλύτερο βήμα στην καριέρα της. Η 16χρονη συμμετείχε με μεγάλη επιτυ-
χία στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, έδωσε το «παρών» σε όλα τα 
σημαντικά κοσμικά events, έδωσε συνεντεύξεις και έκανε άπειρες φωτο-
γραφίσεις στο περιθώριο των catwalks. Την περασμένη Δευτέρα, όμως, 
η Κάια εθεάθη από τους παπαράτσι σε τραγική κατάσταση. Αδύναμη, ε-
ξουθενωμένη, με μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια και χλωμό πρό-
σωπο, να παίρνει τον δρόμο της επιστροφής για το σπίτι. Ας ελπίσουμε ότι 
η μικρή δεν θα αρχίσει τις καταχρήσεις προκειμένου να τα βγάλει πέρα 
στη ζούγκλα του μόντελινγκ.

Η ισχύς εν τη ενώσει
Όλοι οι σταρ του Χόλιγουντ συμμετείχαν στον τηλεμαραθώνιο που διοργα-
νώθηκε πριν από μερικές ημέρες στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ και είχε 
ως σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για τους πληγέντες από τους τυφώ-
νες σε Τέξας και Φλόριντα. Περισσότερα από 14 εκατ. δολάρια συγκεντρώ-
θηκαν, ενώ η Τζούλια Ρόμπερτς, ο Τζορτζ Κλούνεϊ, ο Τομ Χανκς, ο Τζάστιν 
Μπίμπερ, ο Μάθιου Μακόναχι, ο Ρόμπερτ ντε Νίρο και πολλοί ακόμη α-
νέλαβαν την παρουσίαση της έκτακτης εκπομπής, καλώντας τους πολίτες 
των ΗΠΑ να προσφέρουν ένα μικρό χρηματικό ποσό. Εννοείται πως οι πε-
ρισσότεροι διάσημοι ενίσχυσαν χρηματικά τον προϋπολογισμό του τηλεμα-
ραθωνίου, ωστόσο υπολογίζεται πως οι δύο τυφώνες άφησαν πίσω τους 
ζημιές ύψους άνω των 150 δισ. δολαρίων.

Μια αγάπη γεννιέται
Τον έρωτα στα μάτια του ηθοποιού Τζέιμι Φοξ έχει βρει η πρώην του Τομ 
Κρουζ, Κέιτι Χολμς. Αν και από την πλευρά της Χολμς το ειδύλλιο διαψεύ-
δεται, ο μάνατζερ του Φοξ δήλωσε πως οι δύο ηθοποιοί είναι φίλοι και η 
φιλία τους έχει εξελιχθεί σε κάτι πιο ισχυρό. Το ζευγάρι πέρυσι ταξίδεψε 
στο Μεξικό και στο Μαϊάμι για διακοπές, ενώ συχνά πυκνά ο φακός των 
παπαράτσι τούς συλλαμβάνει σε τρυφερά τετ-α-τετ στο Λος Άντζελες, όπου 
και οι δύο διατηρούν σπίτι.

  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

Επέστρεψες από τις καλοκαιρινές διακοπές σου και δεν 
ξέρεις τι είδους γυµναστική να ξεκινήσεις; Ή µήπως 
ήδη γυµνάζεσαι και δεν βλέπεις κάποιο αποτέλεσµα στο 

σώµα σου; Σου έχω τη λύση: Συνδυασµός ασκήσεων! Το σώµα 
χρειάζεται διαρκώς νέες προκλήσεις στην αερόβια άσκηση για 
ευελιξία και δύναµη. Αυτός είναι ο λόγος που η HIIT (υψηλής 
έντασης διαλειµµατική προπόνηση) έχει ανέβει στην πρώτη 
θέση των fitness trends διεθνώς, καθώς είναι σχεδιασµένη ώστε 
να ξυπνάει το σώµα, ωθώντας το µε νέους και διαφορετικούς 
κάθε φορά τρόπους. ∆οκίµασε τους παρακάτω συνδυασµούς για 
boost στο σώµα σου και θα δεις τεράστια αλλαγή!

TRX και χορός: Το TRX θα σε βοηθήσει να χτίσεις ένα δυνατό 
µυϊκό σύστηµα σε όλο σου το σώµα και ο χορός –οποιοδήποτε 
είδος, ακόµα και zumba– θα βελτιώσει την καρδιοαναπνευστική 
σου ικανότητα, κοινώς την αντοχή σου.

Τρέξιµο ή γρήγορο περπάτηµα και προπόνηση κορµού: Είτε 
πασχίζεις να βγάλεις τα 5 χλµ. είτε έχεις τρέξει µαραθώνιο, να 
θυµάσαι ότι πρέπει να ενδυναµώσεις όλο το σώµα σου και όχι 
µόνο τα πόδια. Οι δροµείς πολύ συχνά κάνουν yoga για να αυξή-
σουν την ευλυγισία τους και να ανακουφίσουν πόνους στις αρ-

θρώσεις και στους µυς, αλλά η προπόνηση κορµού ενισχύει ε-
πίσης τη σωστή στάση του σώµατος στο τρέξιµο και συµβάλλει 
στην αποφυγή τραυµατισµών. Ο δυνατός κορµός (στήθος, πλάτη, 
ορθοί κοιλιακοί και πλάγιοι) δηµιουργεί µια σταθερή βάση για 
να κινείσαι. Ο κορµός σου είναι το κέντρο της δύναµής σου, 
οπότε κράτα τον γερό για να βοηθά στην κίνηση των χεριών και 
των ποδιών όταν τρέχεις. Αντάλλαξε κάποια τρεξίµατα της εβδο-
µάδας µε προπόνηση κορµού.

Υψηλής έντασης ασκήσεις και ασκήσεις χαµηλών κραδασµών: 
Αν και τα περισσότερα προγράµµατα HIIT έχουν κινήσεις υψη-
λών κραδασµών (βλ. burpees) για να σε ωθήσουν, αν το παρακά-
νεις µπορεί να πιέσεις πολύ τις αρθρώσεις σου. Μπορείς να ανε-
βάσεις τους παλµούς εκτελώντας ασκήσεις χαµηλών κραδασµών 
(ή χαµηλής πρόσκρουσης, όπως κωπηλατική) χωρίς να δηµι-
ουργήσεις πρόβληµα στο σώµα σου. Η πρόσθεση ασκήσεων χα-
µηλών κραδασµών γίνεται εύκολα και ταιριάζουν σε όλους. Για 
παράδειγµα, στο ποδήλατο, στο ελλειπτικό ή στην κωπηλατική 
κάνε πετάλι ή κωπηλασία µε ταχύτητα για µικρά διαστήµατα και 
ξεκουράσου στο ενδιάµεσο. Κάνε βάρη, αλλά µείωσε τον χρόνο 
ξεκούρασης. Κάνε TRX ή απλώς εκτέλεσε εναλλάξ καθίσµατα 
και push-ups.

Συνδυασµός ασκήσεων 
για περισσότερες καύσεις

  ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ
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