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Θ. Φορτσάκης 
«Το επενδυτικό τσουνάµι 
στην Ελλάδα, δυστυχώς, 
δεν υφίσταται»

σελ. 7
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Αγορά ακινήτων 
Οι πλειστηριασµοί, 
ο ΕΝΦΙΑ, το στοκ 
ακινήτων και οι τιµές

σελ. 16, 17

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ 
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α,
ΘΑ ∆ΕΣΜΕΥΣΟΥΜΕ ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ

ΣΕ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΩΣ ΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ, 

ΤΙ ΛΕΕΙ ΣΥΝΗΘΩΣ Ο ΤΡΑΜΠ 
ΣΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ

ΑΛ. ΜΑΛΛΙΑΣ: ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ 

ΣΤΟΝ ΛΕΥΚΟ ΟΙΚΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΙΣΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΙΣ

σελ. 8-9, 10-11

Συγκλονίζει 
η δολοφονία 
του Μιχάλη 
Ζαφειρόπουλου

σελ. 12

Μεγάλη 
η επιτυχία 
των αγώνων 
ταχύτητας στο Τατόι

Σκάνδαλο 
Γουάινσταϊν
Η σιωπή 
των αµνών έσπασε
σελ. 20-21 σελ. 28-29



ΘΕΜΑΤΑ

04 // ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ∆. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Θρίλερ στη Βουλή µε την ταυτότητα φύλου
06 // ΕΥΡΩΠΗ Γ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ∆εύτερος 
γύρος στην Καταλονία
07 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Θ. ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ 
«Το επενδυτικό τσουνάµι στην Ελλάδα, 
δυστυχώς, δεν υφίσταται»
08 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Συνοµιλητής 
του Τραµπ: Ευτυχία ή ατυχία;
09 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Επίσκεψη 
Τσίπρα στις ΗΠΑ µε µεγάλο κόστος
10 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΛ. ΜΑΛΛΙΑΣ 
Τα θέµατα που θα συζητηθούν στον Λευκό 
Οίκο απαιτούν ευρύτερες συναινέσεις
12 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Συγκλονίζει η δολοφονία 
του Μιχάλη Ζαφειρόπουλου
13 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Γερµανική 
σύγχυση, ολλανδική σκλήρυνση 
και αυστριακό σοκ
14 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Νέες προσφυγές 
για τις τηλεοπτικές άδειες
16 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Οι πλειστηριασµοί, 
το στοκ ακινήτων και οι τιµές
17 // ΑΠΟΨΗ Κ. ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ ΕΝΦΙΑ 
και τιµωρία
18 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ «Παγωµένες» συντάξεις 
για χιλιάδες ασφαλισµένους
19 // TWITTER Μεγάλα λόγια πολιτικών 
ανδρών. Και γυναικών
20 // ΚΟΣΜΟΣ Σκάνδαλο Γουάινσταϊν: 
Η σιωπή των αµνών έσπασε
22 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ο Σκαραµαγκάς, το 
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*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, η 
αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιλη-
πτική, ή κατά παράφραση, ή διασκευή 
απόδοσης του περιεχοµένου της εφηµε-
ρίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανι-
κό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογρα-
φήσεως ή άλλον, χωρίς προηγούµενη 
γραπτή άδεια του εκδότη. Νόµοι 238/ 
1970, 4301/1979, Ν. 100/1975, Ν∆ 
3565/1956 και 4254, 1962 και κανόνες 
του ∆ιεθνούς ∆ικαίου.

FREE TIME
31 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώµενα 
της εβδοµάδας
32 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΖΗΣΗΣ ΡΟΥΜΠΟΣ «∆εν 
µπορείς να πιέσεις κάποιον να γελάσει»
33 // CINEMA Τι θα δούµε στις κινηµατογραφικές 
αίθουσες
34 // CULTURE CLUB «Αύγουστος» στο Θέατρο 
∆ηµήτρης Χορν
35 // ΤΕΧΝΗ Στα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής 
του Γιώργου Κουβάκι
36 // TRAVEL Πάµε βαρκάδα;
37 // WINE FILES Θέρος - τρύγος - πόλεµος
38 // CELEBRITIES Στιγµιότυπα από τον κόσµο 
των διασήµων
39 // ΕΥΕΞΙΑ Τι πρέπει να φας πριν και µετά 
το τρέξιµο

SPORTS
27 // ΣΤΟΙΧΗΜΑ  Έγκυρες προτάσεις 
από το Betarades.gr
28 // AUTO Μεγάλη 
η επιτυχία των αγώνων ταχύτητας στο Τατόι

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

πρόστιµο και η ειδική διαχείριση
23 // BUSINESS Upstream: Ανεβάζει επίπεδα 
στην καινοτοµία και στην εξωστρέφεια
24 // BUSINESS Τα σηµαντικότερα νέα 
του επιχειρηµατικού κόσµου

Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!

AUTO

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

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 
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AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 12

AUTO
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 10

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

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

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

 Seat Ateca  Seat Ateca  Seat Ateca ››››››  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 

AUTO
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Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
SPACE STAR 
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• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

SUZUKI 
IGNIS

AUTO
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AUTO
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La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

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

ΝΕΟ 
CITROEN C3
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πολιτική

Μετά από µια ψηφοφορία-θρίλερ, επί 285 
παρόντων βουλευτών οι 148 ψήφισαν «ναι», το 
επίµαχο άρθρο πέρασε από τη Βουλή και αυτό 
που µένει, για άλλη µια φορά, είναι, δυστυχώς, η 
αδυναµία των ελληνικών πολιτικών κοµµάτων να 
διεξαγάγουν µια… κανονική συζήτηση για θέµατα 
που η Ευρώπη σε µεγάλο βαθµό έχει επιλύσει 
προ πολλού.

Με αγκαλιές και δάκρυα ανακούφισης 
από το κοινό που βρισκόταν στους ε-
ξώστες της αίθουσας της Βουλής έγινε 
δεκτή η ανακοίνωση του αποτελέσµα-
τος της ψηφοφορίας για το επίµαχο νο-

µοσχέδιο περί νοµικής καταχώρισης της ταυτότητας φύλου 
στην Ελλάδα.

Είχε προηγηθεί ένα διήµερο έντονης συζήτησης, διερ-
γασιών και παρασκηνίου στη Βουλή και στο εσωτερικό των 
κοµµάτων µε επίκεντρο το «καυτό» άρθρο 3 του νοµοσχε-
δίου, το οποίο επιτρέπει σε άτοµα 15 ετών και άνω να µπο-
ρούν να καθορίσουν τα ίδια τη νοµική υπόσταση του φύλου 
τους.

Τελικά µετά από µια ψηφοφορία-θρίλερ, επί 285 παρό-
ντων βουλευτών οι 148 ψήφισαν «ναι», το επίµαχο άρθρο 
πέρασε από τη Βουλή και αυτό που µένει, για άλλη µια 
φορά, είναι, δυστυχώς, η αδυναµία των ελληνικών πολιτι-
κών κοµµάτων να διεξαγάγουν µια… κανονική συζήτηση για 
θέµατα που η Ευρώπη (στην οποία θέλουµε να ανήκουµε) 
σε µεγάλο βαθµό έχει επιλύσει προ πολλού.

«Να αποσυρθεί»
Της συζήτησης στη Βουλή είχαν προηγηθεί έντονες αντιπα-
ραθέσεις της κυβέρνησης µε την Εκκλησία της Ελλάδος, η 
οποία ζητούσε να αποσυρθεί το νοµοσχέδιο για την ταυτό-
τητα φύλου, υποστηρίζοντας ότι «προκαλεί το αίσθηµα της 
κοινωνίας, τορπιλίζει τον ιερό θεσµό της οικογένειας, έρ-
χεται σε αντίθεση µε τα χρηστά ήθη και την κοινή λογική 
και κυρίως καταστρέφει τον άνθρωπο. Αντί να λιγοστεύει 
τη σύγχυση και τις ψυχικές διαταραχές, θα τις αυξήσει και 
θα δώσει διαστάσεις επικίνδυνου κοινωνικού φαινοµένου», 
ενώ και η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους υποστήριξε ότι 
«καταστρατηγείται απροκάλυπτα ο νόµος του Θεού».

Σηµειώνεται ότι αντιρρήσεις σχετικά µε το άρθρο 3 του 
επίµαχου νοµοσχεδίου, δηλαδή µε τη δυνατότητα ατόµων 
15 ετών να ορίζουν νοµικά το φύλο τους, εξέφρασαν και παι-
δοψυχολόγοι και παιδοψυχίατροι: η Παιδοψυχιατρική Ε-
ταιρεία Ελλάδος – Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων 
µε επιστολή της προς τον υπουργό ∆ικαιοσύνης Σταύρο Κο-
ντονή υπογράµµισε ότι «θεωρούµε καθήκον µας να εκφρά-
σουµε την αντίθεσή µας για την επέκταση της δυνατότητας 
αλλαγής φύλου σε άτοµα αυτής της ηλικίας (15 µέχρι την 
ενηλικίωση), ηλικία η οποία χαρακτηρίζεται από ρευστό-

τητα της διαµορφούµενης ταυτότητας φύλου, καθώς και τις 
ανησυχίες µας ότι η εµπλοκή των εν λόγω νέων στη διαδι-
κασία θα επιβαρύνει παρά θα βελτιώσει την ψυχική αποκα-
τάσταση».

Αδάµ, Εύα, εθνικισµός και… εξωγήινοι
Με το κλίµα ήδη να έχει ενταθεί επικίνδυνα, η συζήτηση 
στη Βουλή, όπως είναι φυσικό, εξετράπη προς ατραπούς 
που δεν περιποιούν τιµήν στο πολιτικό σύστηµα της χώρας. 
Με πρώτη και καλύτερη τη Χρυσή Αυγή, βουλευτές της ο-
ποίας για άλλη µια φορά ευτέλισαν κάθε έννοια κοινοβου-
λευτισµού, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση ασχολείται 
µε τα δικαιώµατα των διεµφυλικών ατόµων αλλά την ίδια 
στιγµή… περιορίζει τα δικά τους δικαιώµατα, να εκφράζουν 
τις εθνικιστικές (σ.σ.: φασιστικές, ρατσιστικές) απόψεις. 
Από κει και πέρα, στη συζήτηση κάποιοι βουλευτές αντί-
θετοι προς το νοµοσχέδιο, αλλά και προς την ιδέα του κα-
θορισµού φύλου µε νόµο, αναφέρθηκαν στην… Παλαιά ∆ι-
αθήκη και στον Αδάµ και την Εύα, θέλοντας να µιλήσουν 
περί θείου κανόνα.

Η αντιπαράθεση χτύπησε κόκκινο όταν τον λόγο έλαβε 
ο πρόεδρος της Ν∆ Κυριάκος Μητσοτάκης. Το κόµµα της 
µείζονος αντιπολίτευσης είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν πρό-
κειται να υπερψηφίσει το νοµοσχέδιο, χαρακτηρίζοντάς 

το πρόχειρο και προβληµατικό και καταθέτοντας δικό του 
πλαίσιο σχετικά µε τη νοµική κατοχύρωση της ταυτότητας 
φύλου, οπότε ο κ. Μητσοτάκης, θέλοντας να δείξει τα κενά 
που κατά τη Ν∆ το νοµοσχέδιο περιέχει, ανέφερε προσω-
πικό του παράδειγµα στο οποίο ένας έφηβος θέλησε να αλ-
λάξει το φύλο του επειδή του το είπαν… εξωγήινοι στον Υ-
µηττό.

Η αποστροφή του λόγου του κ. Μητσοτάκη προκάλεσε 
την έντονη παρέµβαση του ίδιου του πρωθυπουργού Αλέξη 
Τσίπρα, ο οποίος τόνισε ότι «η επιλογή του κ. Μητσοτάκη 
να αναφερθεί σε αυτό το παράδειγµα […] είναι ντροπή! 
Είναι ντροπιαστικό να υβρίζει µια κοινωνική κατηγορία που 
έχει το δικαίωµα της επιλογής, ότι τάχα χρήζει ιατρικής και 
ψυχιατρικής περίθαλψης διότι διεκδικεί το δικαίωµα της ε-
πιλογής».

Οριακά πέρασε το άρθρο 3
Τελικά το νοµοσχέδιο ψηφίστηκε επί της αρχής από 171 
βουλευτές, ενώ, όπως προαναφέρθηκε, το άρθρο 3 πέρασε 
οριακά, καθώς πήρε 148 «ναι». Για την ακρίβεια, υπερψη-
φίστηκε από 140 βουλευτές της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, πλην της 
βουλευτού Γεωργίας Γεννιά που το καταψήφισε και των κ.κ. 
Μπόλαρη και Μιχελογιαννάκη που ήταν απόντες, τους έξι 
βουλευτές του Ποταµιού (µάλιστα ο Γιώργος Μαυρωτάς σε 
µια συγκινησιακά φορτισµένη οµιλία ανέφερε ότι ασκήθη-
καν πιέσεις στο κόµµα να καταψηφίσει για να τεθεί ζήτηµα 
δεδηλωµένης της κυβέρνησης), τον υφυπουργό Παιδείας 
και βουλευτή των ΑΝΕΛ Κώστα Ζουράρι, ο οποίος πήγε κό-
ντρα στη γραµµή του κόµµατός του για «όχι», και τον βου-
λευτή της ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης και πρόεδρο της 
∆ΗΜΑΡ Θανάση Θεοχαρόπουλο, που κι αυτός «έσπασε» τη 
γραµµή του κόµµατος.

Σηµειώνεται ότι η κ. Γεννιά και οι κ.κ. Μπόλαρης και 
Μιχελογιαννάκης κλήθηκαν από τα αρµόδια όργανα του 
ΣΥΡΙΖΑ για «συζήτηση» σχετικά µε τη στάση τους στην 
ψηφοφορία, µε την εκπρόσωπο του κόµµατος Ράνια Σβί-
γκου να αναφέρεται ειδικά στην κ. Γεννιά, σηµειώνοντας 
ότι «θα πρέπει η ίδια η βουλευτής να εξηγήσει γιατί το 
έκανε, γιατί γνωρίζουν όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και 
ποιες είναι οι συνεδριακές αποφάσεις του κόµµατος και σε 
τι αναφέρεται η τελευταία απόφαση της Κ.Ε., όπου γίνεται 
συγκεκριµένη αναφορά στα δικαιώµατα της ΛΟΑΤΚΙ κοινό-
τητας. Όλοι γνωρίζουν σε ποιο κόµµα βρίσκονται και ποιες 
είναι οι θέσεις του».

  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΡΙΛΕΡ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 
ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΥΛΟΥ

Το «παράδειγµα» του Ιράν

Προηγουµένως αναφέρθηκε ότι το ζήτηµα της νοµικής 
υπόστασης της ταυτότητας φύλου έχει λυθεί σε πολλές 
χώρες της Ευρώπης. Για την ακρίβεια, χώρες όπως η Ι-

σπανία, η Βρετανία, η Ιρλανδία, η Γερµανία, η Ιταλία, η ∆ανία, 
η Ελβετία και άλλες έχουν υιοθετήσει διαδικασία αλλαγής νοµι-
κής καταχώρισης φύλου χωρίς προαπαιτούµενες χειρουργικές 
επεµβάσεις ή στείρωση, ενώ στις περισσότερες άλλες χώρες 
του δυτικού κόσµου η διαδικασία αυτή προϋποθέτει χειρουρ-
γική επέµβαση αλλαγής φύλου. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο 
«θεοκρατικό» Ιράν η αλλαγή ταυτότητας φύλου επιτρέπεται κα-
νονικά, αλλά προϋποθέτει χειρουργική επέµβαση.

Σηµειώνεται ότι η ψήφιση από τη Βουλή του επίµαχου νο-
µοσχεδίου έφερε κι άλλες παρενέργειες, καθώς ο υπουργός ∆ι-
καιοσύνης Σταύρος Κοντονής απευθύνθηκε στην εισαγγελία του 
Αρείου Πάγου για χυδαίο πρωτοσέλιδο της εφηµερίδας «Ελεύ-
θερη Ώρα» την εποµένη της ψηφοφορίας, το οποίο είχε ως τίτλο 
«Ψηφίστηκε ο νόµος έκτρωµα από 148 “ανώµαλους” – ΒΟΥΛΗ-
ΤΡΑΒΕΣΤΙ ΞΥΛΟ ΣΤΗΝ ΚΑΘΕ “Α∆ΕΛΦΗ”». Ο κ. Κοντονής ζητά 
από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να ελέγξει αν το πρω-
τοσέλιδο παραβιάζει τον αντιρατσιστικό νόµο και να κινηθεί α-
ναλόγως.
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Η πιο πιθανή εξέλιξη είναι ο 
Πουτζντεµόν και η κυβέρνησή του να 
αγνοήσουν το τελεσίγραφο του Ραχόι, 
να µην του απαντήσουν δηλαδή, και 
να µεγιστοποιήσουν τις εκκλήσεις και 
πιέσεις προς τον ευρωπαϊκό και διεθνή 
παράγοντα για διαµεσολάβηση, µε στόχο 
την εξεύρεση πολιτικής λύσης.

Ένα επικίνδυνο πινγκ πονγκ µετάθεσης ευθυνών 
εκτυλίχθηκε την εβδοµάδα που πέρασε ανάµεσα 
στην υπό τον Ραχόι κυβέρνηση της Ισπανίας στη 
Μαδρίτη και στην υπό τον Πουτζντεµόν τοπική 
κυβέρνηση της Καταλονίας.

Πράξη πρώτη, η τοποθέτηση της Μαδρίτης ότι το δηµοψή-
φισµα ήταν παράνοµο και συνεπώς παράνοµη και αντισυνταγ-
µατική µια διακήρυξη ανεξαρτησίας από την τοπική Βουλή στη 
Βαρκελώνη. Η διακήρυξη θα ήταν συνώνυµη στάσης κατά του ι-
σπανικού κράτους και προφανώς θα αντιµετωπιζόταν µε µέτρα 
πολλαπλάσια της βίαιης καταστολής που σφράγισε την ηµέρα του 
δηµοψηφίσµατος. Επιπλέον, η Μαδρίτη διεµήνυσε ότι θα παγώ-
σει προσωρινά το καθεστώς της αυτονοµίας και θα αναλάβει α-
πευθείας τη διακυβέρνηση της Καταλονίας.

Πράξη δεύτερη, η «διακήρυξη ανεξαρτησίας» µε αναστολή ι-
σχύος λίγων εβδοµάδων που πρότεινε ο Πουτζντεµόν και υιοθέ-
τησε η τοπική Βουλή την Τρίτη 10 Οκτωβρίου. Μια σαφής προ-
σπάθεια οι πιέσεις κυρίως της Ε.Ε. να κατευθυνθούν πλέον προς 
τη Μαδρίτη για την αρχή ενός διαλόγου, η διεξαγωγή του οποίου 
από µόνη της θα νοµιµοποιούσε πολιτικά την πορεία προς την α-
νεξαρτησία που έχει επιλέξει η τοπική κυβέρνηση.

Πράξη τρίτη, η σκληρή απάντηση του πρωθυπουργού της Ι-
σπανίας Ραχόι, που έχει και την υποστήριξη του Σοσιαλιστικού 
Κόµµατος, απέναντι στην κυβέρνηση της Καταλονίας. «Έχετε 
προθεσµία πέντε ηµερών» διεµήνυσε ο πρωθυπουργός της Ισπα-
νίας, «για να διευκρινίσετε αν στις 10 Οκτωβρίου ψηφίσατε δια-
κήρυξη ανεξαρτησίας της Καταλονίας, και στην περίπτωση που η 
απάντησή σας είναι θετική, έχετε άλλες τρεις µέρες για να ανακα-
λέσετε τη διακήρυξη».

Μετάθεση ευθύνης
Είναι ολοφάνερο ότι οι δυο πλευρές προσπαθούν να µεταθέσουν 
η µία στην άλλη την ευθύνη της περαιτέρω κλιµάκωσης, αλλά κι-
νούνται η καθεµία σε διαφορετικό πεδίο.

Η κυβέρνηση της Καταλονίας προσεγγίζει το θέµα πολιτικά 
και όχι νοµικά και συνταγµατικά. Επικαλείται το προηγούµενο 
της διεξαγωγής δηµοψηφισµάτων για απόσχιση, τόσο στη Σκο-
τία τον Σεπτέµβριο του 2014 όσο και παλιότερα, και µάλιστα δύο 
φορές, στη γαλλόφωνη επαρχία Κεµπέκ του Καναδά. Και στις 
δύο περιπτώσεις, λέει η Βαρκελώνη, δεν υπήρχε κατοχυρωµένη 
συνταγµατική δυνατότητα διεξαγωγής δηµοψηφίσµατος αλλά 
πολιτική επιλογή των κυβερνήσεων της Βρετανίας και του Κα-
ναδά να µην εµποδίσουν τη λαϊκή ετυµηγορία σε µια περιοχή της 

επικράτειάς τους.
Αντίθετα, η προσέγγιση της κυβέρνησης Ραχόι είναι συνταγ-

µατική-νοµική, καθώς η µόνη συζήτηση που δέχεται είναι µια δι-
αβούλευση για ενδεχόµενες αλλαγές στο καθεστώς αυτονοµίας 
της Καταλονίας, αποκλειστικά και µόνο σύµφωνα µε τις διαδικα-
σίες που ορίζει το ισπανικό Σύνταγµα. Αν οι συνταγµατικές δι-
ατάξεις, λένε στη Μαδρίτη, δεν ικανοποιούν τους Καταλανούς, 
τότε ας επιχειρήσουν να κινήσουν τη διαδικασία αναθεώρησης 
του Συντάγµατος της Ισπανίας µέσα από τις προβλεπόµενες δι-
αδικασίες.

Ισορροπία τρόµου
Οι θέσεις των δύο πλευρών µοιάζουν να έχουν δηµιουργήσει µια 
κατάσταση πραγµάτων που θυµίζει την ισορροπία του τρόµου της 
πυρηνικής στρατηγικής.

Αν η κυβέρνηση της Καταλονίας απαντήσει ξεκάθαρα ότι η 
Βουλή ψήφισε υπέρ της ανεξαρτησίας, είναι πολιτικά αδιανόητο 
να ανακαλέσει εντός τριών ηµερών τη σχετική απόφαση. Η πιο 
πιθανή εξέλιξη είναι ο Πουτζντεµόν και η κυβέρνησή του να α-
γνοήσουν το τελεσίγραφο του Ραχόι, να µην του απαντήσουν δη-
λαδή, και να µεγιστοποιήσουν τις εκκλήσεις και πιέσεις προς τον 
ευρωπαϊκό και διεθνή παράγοντα για διαµεσολάβηση, µε στόχο 
την εξεύρεση πολιτικής λύσης.

Σε πιο δύσκολη όµως θέση θα βρεθεί η κυβέρνηση Ραχόι 
στην περίπτωση, πολύ πιθανή έως βέβαιη, που η Βαρκελώνη α-
γνοήσει το τελεσίγραφο της Μαδρίτης. Στην περίπτωση αυτή, ο 
Ισπανός πρωθυπουργός, αν δεν θέλει να χάσει την πολιτική του 
αξιοπιστία, είναι υποχρεωµένος να παύσει την τοπική κυβέρ-
νηση της Καταλονίας, να αναλάβει απευθείας η Μαδρίτη τη δι-
οίκηση της επαρχίας και ταυτόχρονα να διωχθούν ποινικά για α-
ποσχιστική δραστηριότητα ο Πουτζντεµόν και οι συνεργάτες του.

Πρόκειται για ένα σενάριο πυρηνικής καταστροφής. Πώς α-
κριβώς θα υλοποιηθεί η απευθείας ανάληψη της διακυβέρνησης 
από τη Μαδρίτη; Θα καταργηθεί µια τοπική δηµόσια διοίκηση 
µε σχεδόν 200.000 δηµόσιους υπαλλήλους, στην περίπτωση που 
αρνηθεί να εκτελέσει τις εντολές του Ραχόι; Τι θα γίνει επί παρα-
δείγµατι µε την καταλανική αστυνοµία και την τοπική πυροσβε-
στική υπηρεσία, που έχουν σαφώς εκδηλωθεί υπέρ της ανεξαρ-
τησίας;

Είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι σε περίπτωση κατάργη-
σης του καθεστώτος αυτονοµίας η κυβέρνηση της Βαρκελώνης θα 
απαντήσει µε γενική απεργία, µια κλιµάκωση που αφήνει ανοι-
χτό το ενδεχόµενο ανεξέλεγκτων εξελίξεων ανάµεσα στις δυνά-
µεις της Μαδρίτης και σε αυτές της αυτόνοµης τοπικής κυβέρ-
νησης.

Σκληρό δίληµµα
Άγνωστη µεταβλητή µέχρι στιγµής παραµένει η στάση που θα 
κρατήσουν δηµόσια και παρασκηνιακά τόσο η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή στις Βρυξέλλες όσο και το Παρίσι και το Βερολίνο, που θέ-
λουν µε κάθε δυνατό τρόπο να αποφευχθεί µια συνολική αποστα-
θεροποίηση της Ισπανίας, µε σοβαρές παρενέργειες στην Ε.Ε.-
Ευρωζώνη. Με άλλα λόγια, το κύριο ερώτηµα είναι κατά πόσο 
ο Γιούνκερ, ο Μακρόν και η Μέρκελ θα ασκήσουν πίεση στον 
Ραχόι να µην πραγµατοποιήσει την απειλή του για πάγωµα του 
καθεστώτος αυτονοµίας της Καταλονίας.

Είναι, τέλος, σαφές, µε τα σηµερινά δεδοµένα, ότι έχει στη-
θεί ένα σκηνικό ενός σκληρού διλήµµατος για τον Ραχόι. Αν ανα-
διπλωθεί και δεν προχωρήσει στην κατάργηση της τοπικής αυτο-
νοµίας, θα έχει αποδεχτεί στην πράξη αυτό που σήµερα απορρί-
πτει, µια κατάσταση πραγµάτων έξω από το πλαίσιο της θεσµικής 
και συνταγµατικής νοµιµότητας της Ισπανίας. Αν όµως διαβεί τον 
Ρουβίκωνα και κλιµακώσει την καταστολή, θα αναλάβει την ι-
στορική ευθύνη να οδηγήσει όχι µόνο την Ισπανία αλλά και την 
Ε.Ε. σε µια σκληρή δοκιµασία για τη σταθερότητα και την ενό-
τητά τους.

  ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΟΝΙΑ



www.freesunday.gr 0715.10.2017

συνέντευξη

Δ
ριμεία κριτική στη συνολική πο-
λιτική που το υπουργείο Παι-
δείας ακολουθεί τα τελευταία 
χρόνια ασκεί ο βουλευτής Επι-
κρατείας της ΝΔ, πρώην πρύ-
τανης του ΕΚΠΑ και αναπλη-
ρωτής τομεάρχης Οικονομίας 
του κόμματος Θεόδωρος Φορ-

τσάκης. Παράλληλα, τονίζει ότι οι προβλέψεις της 
κυβέρνησης για «επενδυτικό τσουνάμι» στην Ελ-
λάδα απλώς δεν υφίστανται.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να μιλήσουμε για τη συ-
νολική πολιτική του υπουργείου Παιδείας. Πώς 
την κρίνετε έως τώρα;
Η πολιτική του υπουργείου πλήττει τους θεμελιώ-
δεις άξονες της εκπαίδευσής μας. Στρέφεται ενά-
ντια στη γλώσσα μας, περιορίζοντας τη διδασκαλία 
της ελληνικής γραμματείας, π.χ. με την κατάργηση 
του «Επιτάφιου». Προσβάλλει την Ιστορία μας με την 
αφαίρεση σπουδαίων κεφαλαίων, όπως της γενο-
κτονίας των Ποντίων. Υποτιμά τα εθνικά σύμβολά 
μας, όπως τη σημαία μας, την οποία φέρει πλέον 
στα σχολεία ο «τυχερός» της κλήρωσης. Αδιαφορεί 
για την επικρατούσα στην Ελλάδα θρησκεία, υπο-
τιμώντας το μάθημα των Θρησκευτικών. Όλα αυτά 
λαμβάνουν συστηματικά χώρα στο πλαίσιο ενός ι-
δεοληπτικού σχεδίου αφανισμού της εθνικής ταυ-
τότητάς μας. Ενθαρρύνεται επίσης η αποχαύνωση 
των νέων μέσω μιας πολεμικής κατά της αριστείας, 
που αποθεώνει την ήσσονα προσπάθεια.

Ειδικά όσον αφορά την ανώτατη εκπαίδευση, 
ποια είναι η άποψή σας σχετικά με τις νομοθετι-
κές πρωτοβουλίες που έχει έως σήμερα λάβει η 
ηγεσία του υπουργείου;
Σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων του υπουργείου ε-
πανέφεραν σοβαρές παθογένειες του παρελθόντος. 
Οι εκλογές των οργάνων διοίκησης των ιδρυμάτων 
έγιναν και πάλι βορά των κομματικών συμφερό-
ντων. Το κακώς νοούμενο ακαδημαϊκό άσυλο ε-
πανήλθε, όπου, αντί των ιδεών, προστατεύονται οι 
βίαιες μειοψηφίες. Το αυτοδιοίκητο ποδοπατήθηκε, 
καθώς το πανεπιστήμιο στερείται της δυνατότητας 
λήψης βασικών αποφάσεων, όπως για τη λειτουρ-
γία μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Οι δεσμοί των 
ιδρυμάτων με την οικονομία αποκόπηκαν. Όλα αυτά 
προκαλούν μεγάλη θλίψη.

Όλες οι κυβερνήσεις υποστηρίζουν ότι η εκ-
παίδευση αποτελεί μοχλό για την ανάπτυξη της 
χώρας, ωστόσο καμία δεν δείχνει διατεθει-
μένη να επενδύσει χρόνο και χρήμα στον τομέα 
αυτόν. Γιατί;
Η σημασία της εκπαίδευσης είναι καταλυτική, ιδίως 
στη διαμόρφωση του κατάλληλου ανθρώπινου δυ-
ναμικού, που όχι μόνο διαθέτει την αναγκαία εξει-
δίκευση αλλά μπορεί να προσαρμόζεται στις διαρ-
κώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας. 
Μόνο έτσι λειτουργεί αδιάκοπα ως μοχλός ανάπτυ-
ξης. Παρά την αυξημένη σημασία της παιδείας, λοι-
πόν, οι δαπάνες για την παιδεία στη χώρα μας είναι 
μειωμένες. Είναι βέβαιο ότι χρειάζεται να διατεθούν 
επιπλέον πόροι. Αναγκαία είναι όμως και μια σειρά 
διαρθρωτικών αλλαγών χωρίς κόστος, όπως το να 
μπει μια τάξη στα πανεπιστήμια ή να ενισχύσουμε 
την αυτονομία των σχολείων μας.

Όσον αφορά το ζήτημα της πρόσβασης στην α-
νώτατη εκπαίδευση, ποια είναι η άποψή σας;

Ο νόμος για την ταυτότητα 
του φύλου είναι ορθός 
μόνο στην κεντρική ιδέα 
του. […] Κατά τα άλλα, 
όμως, πάσχει σοβαρά. Δεν 
διασφαλίζεται η διαπίστωση 
της γνήσιας βούλησης του 
ενδιαφερομένου. Ιδίως για 
το ευαίσθητο ζήτημα της 
ηλικίας, η πρόβλεψη για τους 
15χρονους είναι εσφαλμένη.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Θεόδωρος Φορτσάκης, βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ

Το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση είναι αποτυχημένο. Εκμηδενίζει το λύκειο 
ως εκπαιδευτική βαθμίδα, καθώς οι μαθητές α-
φοσιώνονται στα φροντιστηριακά μαθήματα. Ωθεί 
στην καταστροφική για την κριτική σκέψη αποστή-
θιση. Δεν βρίσκει λύση στο πρόβλημα των εξαιρε-
τικά χαμηλών επιδόσεων πολλών υποψηφίων. Οι 
τελευταίοι συχνά δεν σπουδάζουν αυτό που πραγ-
ματικά θέλουν. Πρώτο άξονα της αναγκαίας αλλα-
γής αποτελεί η ενίσχυση της επαγγελματικής εκ-
παίδευσης, ώστε περίπου το 50% των μαθητών να 
κατευθύνεται σε αυτήν, κατά τις ευρωπαϊκές πρα-
κτικές. Δεύτερο άξονα αποτελεί η θεσμοθέτηση Ε-
θνικού Απολυτηρίου, με τα πανεπιστήμια να έχουν 
κι αυτά λόγο στην επιλογή των εισακτέων.

Στην κοινωνία της γνώσης και της διά βίου εκ-
παίδευσης ποια είναι η θέση της Ελλάδας σή-
μερα;
Η ψηφιακή επανάσταση και η εξέλιξη της ρομπο-
τικής δεν επιτρέπουν σήμερα τη σκιαγράφηση του 
επαγγελματικού τοπίου σε ορίζοντα δεκαπενταε-
τίας. Η μεγάλη συρρίκνωση του δυναμικού επαγ-

γελμάτων είναι αναμενόμενη. Η αξία της γνώσης 
και της διά βίου μάθησης, λοιπόν, διαρκώς ανα-
βαθμίζεται. Η Ελλάδα όμως βρίσκεται ακόμη στο 
παρελθόν. Στα πανεπιστήμια επιβάλλεται η δημι-
ουργία δύο κύκλων σπουδών, ενός γενικού για 
παροχή βασικών γνώσεων και ενός ειδικού για 
παροχή εξειδίκευσης. Στη διά βίου μάθηση απαι-
τείται η ολική αναδιάρθρωση του συστήματος. Σε 
κάθε περίπτωση, η επιχείρηση πρέπει να καταστεί 
μέρος του εκπαιδευτικού μας συστήματος, κατά 
το πρότυπο της Γερμανίας.

Ως αναπληρωτής τομεάρχης Οικονομικών 
της ΝΔ, πώς κρίνετε τις δηλώσεις υπουργών, 
αλλά και του πρωθυπουργού, περί «επενδυτι-
κού τσουνάμι» στην Ελλάδα;
Το «επενδυτικό τσουνάμι» στην Ελλάδα, δυστυ-
χώς, δεν υφίσταται. Πολλές επενδύσεις μάλιστα 
ήδη μεταναστεύουν σε γειτονικές χώρες, αναζη-
τώντας καλύτερες συνθήκες. Η κυβέρνηση εξα-
κολουθεί όμως να επιδεικνύει μια πρωτοφανή 
εχθρότητα απέναντί τους, όπως καταδεικνύεται 
ιδίως από τα όσα λαμβάνουν χώρα στο Ελλη-
νικό και στα μεταλλεία της Χαλκιδικής. Οι επεν-
δυτές διαμαρτύρονται για χρονοβόρες διαδικασίες 
και για μη σεβασμό των δικαστικών αποφάσεων. 
Αυτονόητο είναι ότι το ισχύον νομοθετικό πλαί-
σιο στην Ελλάδα πρέπει να τηρείται. Η προστα-
σία του περιβάλλοντός μας και των αρχαιοτήτων 
μας προέχει. Όλα αυτά όμως πρέπει να λαμβά-
νουν χώρα στο πλαίσιο των συμφωνηθέντων με 
τον εκάστοτε επενδυτή.

Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι προϋποθέσεις για 
το επενδυτικό «σοκ» που ο πρόεδρος της ΝΔ 
περιέγραψε για να ανακάμψει η οικονομία της 
χώρας;
Η ΝΔ έχει εμπεριστατωμένο σχέδιο με στόχο την 
άμεση πραγματοποίηση επενδύσεων ύψους 80 
με 100 δισ. ευρώ. Πρώτον, επιβάλλεται η πολι-
τική αλλαγή. Οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ δεν εμπνέουν πλέον 
καμία εμπιστοσύνη. Δεύτερον, απαιτείται μείωση 
της φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών. 
Οι εξοντωτικές επιβαρύνσεις διώχνουν, αντί να 
ελκύουν, επενδύσεις. Τρίτον, χρειάζεται να αντιμε-
τωπίσουμε τα προβλήματα της έλλειψης ρευστότη-
τας στην αγορά. Μόνο έτσι θα υπάρξει «καύσιμο» 
για επενδύσεις. Τέταρτον, οφείλουμε να υιοθετή-
σουμε ένα ευνοϊκό καθεστώς για τις αδειοδοτή-
σεις και έναν ξεκάθαρο χωροταξικό σχεδιασμό.

Τέλος, θα ήθελα τη θέση σας σχετικά με το νο-
μοσχέδιο περί ταυτότητας φύλου. Γιατί η ΝΔ 
αρνήθηκε να το ψηφίσει;
Ο νόμος για την ταυτότητα του φύλου είναι ορθός 
μόνο στην κεντρική ιδέα του. Αυτή είναι η προ-
σαρμογή της διαδικασίας διόρθωσης του φύλου 
στα κελεύσματα του Δικαστηρίου των Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων. Κατά τα άλλα, όμως, πάσχει 
σοβαρά. Δεν διασφαλίζεται η διαπίστωση της γνή-
σιας βούλησης του ενδιαφερομένου. Ιδίως για το 
ευαίσθητο ζήτημα της ηλικίας, η πρόβλεψη για 
τους 15χρονους είναι εσφαλμένη. Αυτοί δεν δια-
θέτουν την απαιτούμενη ωριμότητα για μια τόσο 
σημαντική απόφαση. Κατά τη γνώμη μου, θα έ-
πρεπε, μεταξύ άλλων, να προβλέπεται ως μέρος 
της διαδικασίας ψυχοδιαγνωστική εξέταση, καθώς 
και να αποδεικνύει ο ενδιαφερόμενος τη δέουσα 
εξωτερίκευση της βούλησής του, κατά το πρότυπο 
της γαλλικής νομοθεσίας.

«Το επενδυτικό τσουνάμι 
στην Ελλάδα, δυστυχώς, δεν 

υφίσταται»



www.freesunday.gr08 15.10.2017

ανάλυση

«Σ
ε παρακολουθώ, ανακάµπτετε 
και αυτό είναι εκπληκτικό. Η Ελ-
λάδα είναι µια υπέροχη χώρα µε 
υπέροχους ανθρώπους». Αυτά τα 
θερµά λόγια επιφύλαξε ο Πρόε-
δρος Τραµπ απευθυνόµενος στον 
Έλληνα πρωθυπουργό Αλέξη Τσί-

πρα κατά την ολιγόλεπτη συνάντηση που είχαν στις 25 Μαΐου, 
πριν από την έναρξη της συνόδου του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. 
Και προκάλεσε ενθουσιασµό στην Αθήνα. Ίσως οι Αµερικανοί, 
αν λένε και καµιά καλή κουβέντα, να είναι λιγότερο «φονιάδες 
των λαών», όπως τους κατήγγελλε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Βεβαίως ο ενθουσιασµός δεν ήταν αδικαιολόγητος. Στην 
ίδια σύνοδο, την ίδια µέρα, στον Μαυροβούνιο οµόλογο του κ. 
Τσίπρα, Ντούσκο Μάρκοβιτς, ο πρόεδρος Τραµπ όχι µόνο δεν 
σταµάτησε αλλά τον έσπρωξε για να περάσει και να πάει στο κέ-
ντρο της οικογενειακής φωτογραφίας.

Και σε ό,τι αφορά το περιεχόµενο της συνοµιλίας τα θετικά 
λόγια του κ. Τραµπ µπορούν άνετα να συγκριθούν µε την υπο-

δοχή που είχε επιφυλάξει στον Λευκό Οίκο στον Πρόεδρο 
της Φινλανδίας Σάουλι Νιινίστο στις 27 Αυγούστου. 

«H χώρα σας τα πάει πολύ καλά. Τα πάει ε-
ξαιρετικά καλά κάτω από την ηγεσία σας. 

Και είναι τιµή να σας έχω στο Οβάλ 
Γραφείο» είπε πριν από την έναρξη 
της κατ’ ιδίαν συνάντησης, µετά τη 
λήξη της οποίας ο κ. Νιινίστο απο-
τέλεσε την αφορµή να ερωτηθεί ο 
Τραµπ για τον… τυφώνα στο Τέξας. 
Ούτε µία ερώτηση δεν υποβλήθηκε 
στον Φινλανδό Πρόεδρο για τη συ-
νάντηση µε τον ηγέτη της ισχυρό-
τερης χώρας στον κόσµο.

Τέσσερις φορές 
Τσίπρας
Στο καλεντάρι του Λευκού 
Οίκου από την ανάληψη των 
καθηκόντων του κ. Τραµπ, 
στις 21 Ιανουαρίου και µετά, 
ο κ. Τσίπρας εµφανίζεται 
τέσσερις φορές. Οι δύο από 
αυτές είναι στις 7 Οκτω-
βρίου και αφορούν την επί-
σκεψη της 17ης Οκτωβρίου. 
Στην αρχή η εκπρόσωπος 
Τύπου του Λευκού Οίκου 
Σάρα Σάντερς επιβεβαί-
ωσε την επίσκεψη και στη 
συνέχεια έκανε µια σχε-
τική δήλωση: «Ο Πρόε-
δρος Τραµπ θα καλωσορί-
σει τον πρωθυπουργό της 
Ελλάδας Αλέξη Τσίπρα 
στον Λευκό Οίκο στις 17 
Οκτωβρίου 2017. Ο Πρό-
εδρος Τραµπ και ο πρω-
θυπουργός Τσίπρας θα 
συζητήσουν τρόπους να 
ενισχυθεί η συνεργα-
σία και να καταδειχθεί η 
κοινή δέσµευση για την 
ενίσχυση των δηµοκρα-
τικών αξιών, που είναι 
τόσο σηµαντικές στη δι-
ασφάλιση της ειρήνης 
και της ευηµερίας στον 
κόσµο. Ο Πρόεδρος και 
ο πρωθυπουργός θα συ-
ζητήσουν σειρά διεθνών 

και περιφερειακών θεµάτων, συµπεριλαµβανοµένης της αµυντι-
κής συνεργασίας, των οικονοµικών επενδύσεων, της ενεργεια-
κής ασφάλειας, και τους ισχυρούς πολιτιστικούς δεσµούς που 
δένουν µαζί Αµερικανούς και Έλληνες».

Μιλώντας µε τον αντιπρόεδρο
Οι άλλες δύο αναφορές ήταν η προαναγγελία και η ενηµέρωση 
για την τηλεφωνική επικοινωνία που ο κ. Τσίπρας είχε στις 
12:30 ώρα Ουάσινγκτον (19:30 ώρα Ελλάδος) στις 10 Ιουλίου µε 
τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Μάικ Πενς. Μετά ο Λευκός Οίκος ε-
ξέδωσε την εξής ανακοίνωση: «Ο αντιπρόεδρος µίλησε τηλεφω-
νικά σήµερα µε τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Αλέξη Τσίπρα. 
Οι ηγέτες επιβεβαίωσαν τους ανθεκτικούς δεσµούς µεταξύ της 
Ελλάδας και των ΗΠΑ. Ο αντιπρόεδρος συνεχάρη τον πρωθυ-
πουργό για την πρόοδο της Ελλάδας στην ανάκαµψη από την 
οικονοµική κρίση και τον ευχαρίστησε για τον ρόλο της Ελλά-
δας ως πυλώνα ασφάλειας στην περιοχή, τις συνεισφορές της 
στο ΝΑΤΟ και τη στρατιωτική συνεργασία µε τις ΗΠΑ. Οι ηγέ-
τες εξέφρασαν τη λύπη τους που η συνδιάσκεψη για την Κύπρο 
έκλεισε την προηγούµενη εβδοµάδα χωρίς συµφωνία για τη δι-
ευθέτηση και ο αντιπρόεδρος υπογράµµισε τη συνεχή υποστή-
ριξη των ΗΠΑ για µια συνολική διευθέτηση που θα επανενώ-
σει το νησί ως διζωνική, δικοινοτική οµοσπονδία. Ο αντιπρόε-
δρος απηύθυνε στον κ. Τσίπρα πρόσκληση να επισκεφθεί την 
Ουάσινγκτον και οι ηγέτες συµφώνησαν να συναντηθούν στο 
εγγύς µέλλον».

Στην Αθήνα η τηλεφωνική επικοινωνία Πενς-Τσίπρα έγινε 
µια ανακοίνωση 33 λέξεων από το πρωθυπουργικό γραφείο, 
χωρίς καµία διαρροή στα µέσα, ούτε καν για την πρόσκληση, 
έστω και αόριστη. «Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας είχε σή-
µερα τηλεφωνική επικοινωνία µε τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ 
Μάικ Πέινς. Κατά τη συνοµιλία τους συζήτησαν για τις τελευ-
ταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, τις περιφερειακές εξελίξεις και τις 
διµερείς σχέσεις» ανέφερε η ανακοίνωση.

Ίσως και πολύ περιφερειακές εξελίξεις, διότι αµέσως µετά, 
στις 12:45 ώρα Ουάσινγκτον, ο κ. Πενς είχε προγραµµατισµένο 
τηλεφωνικό ραντεβού µε τον πρωθυπουργό της ΠΓ∆Μ Ζόραν 
Ζάεφ, για τον οποίο είχε επίσης πολλά συγχαρητήρια, και µά-
λιστα εκ µέρους του Προέδρου: «Ο αντιπρόεδρος τηλεφώνησε 
στον πρωθυπουργό της Μακεδονίας Ζόραν Ζάεφ σήµερα. Εκ 
µέρους του Προέδρου Τραµπ, ο αντιπρόεδρος συνεχάρη τον 
Ζάεφ για την ανάληψη του ρόλου του πρωθυπουργού στις 31 
Μαΐου. Ο αντιπρόεδρος υπογράµµισε τη συνεχή υποστήριξη 
στις ευρωατλαντικές επιδιώξεις της Μακεδονίας και ενθάρρυνε 
τον Ζάεφ να δώσει προτεραιότητα στις µεταρρυθµίσεις που θα 
προωθήσουν τη Μακεδονία στο επιλεγµένο µονοπάτι της. Ο α-
ντιπρόεδρος σηµείωσε ότι προσδοκά να συναντήσει τον Ζάεφ 
και ηγέτες από τα ∆υτικά Βαλκάνια στη σύνοδο κορυφής της Α-
δριατικής που θα λάβει χώρα στις 2 Αυγούστου στην Ποντγκό-
ριτσα του Μαυροβουνίου».

Οι χαµένες «άκρες»
Ουσιαστικά, δηλαδή, στους εννέα µήνες της εξουσίας Τραµπ ο 
κ. Τσίπρας είχε ένα τηλεφώνηµα, κι αυτό µε τον αντιπρόεδρο, 
όπως ακριβώς και ο οµόλογός του της ΠΓ∆Μ, παρά το γεγονός 
ότι ο Πάνος Καµµένος διαβεβαίωνε ότι µετά την εκλογή Τραµπ 
το ελληνικό λόµπι… τουλάχιστον θα ελέγχει τον Λευκό Οίκο. 
Από τους τρεις στους οποίους αναφερόταν ο υπουργός Άµυνας:
• Ο Ρέινς Πρίµπους απολύθηκε από προσωπάρχης ως ανίκανος.
• Ο Τζορτζ Τζιτζίκος, ο οποίος είχε την ευθύνη για τα ταξίδια 
του Προέδρου στο εξωτερικό, µετακινήθηκε στη διοργάνωση 
εκδηλώσεων, απ’ όπου απελύθη εξαιτίας της µικρής προσέλευ-
σης σε µια συγκέντρωση στην Αριζόνα.
• Ο Τζορτζ Παπαντόπουλος δεν πήρε θέση στον Λευκό Οίκο, 
αλλά τώρα ερευνάται για τις παρεµβάσεις του υπέρ της Ρωσίας 
στην προεκλογική περίοδο.

Η κρίση ΗΠΑ-Τουρκίας
Την ίδια στιγµή ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 
είχε τέσσερις συναντήσεις και τέσσερα τηλεφωνήµατα, όλα µε 

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ

ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 
ΤΟΥ ΤΡΑΜΠ: 

ΕΥΤΥΧΙΑ ’Η ΑΤΥΧΙΑ;
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Πρακτικά, η επίσκεψη του 
κ. Τσίπρα στην Ουάσινγκτον 
απόκτησε για την Αθήνα 
ξεχωριστή σηµασία εξαιτίας της 
κρίσης στις αµερικανοτουρκικές 
σχέσεις και κάποιοι 
προσδοκούν βαθιές ανατροπές 
και αµερικανική στήριξη 
στην Ελλάδα απέναντι στην 
Τουρκία.

«Όλος ο ελληνικός λαός 
γνωρίζει πολύ καλά ότι ο µόνος 
πραγµατικός σύµµαχος της 
χώρας µας ήταν οι Ηνωµένες 
Πολιτείες Αµερικής» είπε ο 
υπουργός Άµυνας σε οµιλία 
του πριν από τέσσερις µήνες. 
Αξιοσηµείωτη φράση, για να 
µην την έχει συµπεριλάβει σε 
έκθεση ο Αµερικανός πρέσβης 
στην Ελλάδα, που ήταν παρών.

τον Πρόεδρο. Στην τελευταία συνάντηση, µά-
λιστα, στις 22 Σεπτεµβρίου, πριν από την πρό-
σφατη κρίση, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε τα 
εξής: «Την Πέµπτη ο Πρόεδρος Ντόναλντ 
Τραµπ συναντήθηκε µε τον Πρόεδρο Ερντο-
γάν της Τουρκίας κατά τη διάρκεια της τε-
λευταίας ηµέρας της Γενικής Συνέλευσης του 
ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Επιβεβαίωσαν τη στρα-
τηγική συνεργασία µεταξύ των δύο χωρών και 
συµφώνησαν να συνεχίσουν τη µάχη για να νι-
κηθούν όλες οι µορφές της τροµοκρατίας. Και 
οι δύο ηγέτες απέρριψαν το σχεδιαζόµενο δη-
µοψήφισµα από την κουρδική περιφερειακή 
κυβέρνηση. Απηύθυναν έκκληση στους Κούρ-
δους ηγέτες να αποδεχτούν τη διαδικασία των 
εντατικών διαπραγµατεύσεων σε όλα τα σηµα-
ντικά ζητήµατα, τα οποία οι ΗΠΑ και η Τουρ-
κία είναι προετοιµασµένες να εγκρίνουν και 
να υποστηρίξουν».

Μόλις έξι µέρες αργότερα, όµως, ο Ερντο-
γάν ξεκίνησε µια πολιτική η οποία ενόχλησε 
αφάνταστα την Ουάσινγκτον:
• Στις 28 Σεπτεµβρίου συµφώνησε µε τον 
Πρόεδρο Πούτιν της Ρωσίας κοινή πολιτική 
στη Συρία και αγορά S400 αξίας περίπου 2,5 
δισ. ευρώ.
• Στις 4 Οκτωβρίου συµφώνησε µε το Ιράν για 
κοινή πολιτική στο Κουρδιστάν.
• Στις 4 Οκτωβρίου συνέλαβαν έναν τουρκι-

κής καταγωγής υπάλληλο της αµερικανικής 
πρεσβείας ως ενεχόµενο στο πραξικόπηµα 
του Ιουλίου 2016, ο οποίος φέρεται διατεθει-
µένος να αποκαλύψει λεπτοµέρειες για την α-
µερικανική εµπλοκή.

Πρακτικά, η επίσκεψη του κ. Τσίπρα στην 
Ουάσινγκτον απόκτησε για την Αθήνα ξεχωρι-
στή σηµασία εξαιτίας της κρίσης στις αµερικα-
νοτουρκικές σχέσεις και κάποιοι προσδοκούν 
βαθιές ανατροπές και αµερικανική στήριξη 
στην Ελλάδα απέναντι στην Τουρκία.

Όµως µόλις προχθές, Πέµπτη, ο Ερντογάν 
καταλόγισε την ευθύνη για τη διένεξη στον Α-
µερικανό πρεσβευτή στην Άγκυρα, ο οποίος 
ωστόσο ήδη ετοιµάζει τις βαλίτσες του, διότι 
µετατέθηκε στην Καµπούλ. Το θέµα είναι 
κατά πόσο και πότε η Ουάσινγκτον θα αποδε-
χτεί την πρόταση της γέφυρας.

Ο συνοµιλητής Τραµπ
Πάντως, ο κ. Τραµπ λέγεται ότι δεν είναι ε-
ξαιρετικά αξιόπιστος ως συνοµιλητής. «Ήσουν 
ο άνθρωπός µου στην κάλπη» είπε δηµοσίως 
όταν συναντήθηκε για πρώτη φορά µε τον 
Γάλλο Πρόεδρο Εµανουέλ Μακρόν, κατά τη 
διάρκεια της παρουσίας του στη σύνοδο του 
ΝΑΤΟ τον προηγούµενο Μάιο, αν και έναν 
µήνα νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της προεκλο-
γικής περιόδου στη Γαλλία, είχε πει –επίσης 
δηµοσίως– ότι «η Μαρίν Λεπέν είναι η ισχυ-
ρότερη υποψήφια».

Σύµφωνα µε τον πρωθυπουργό του Βελ-
γίου Σαρλ Μισέλ, ο Πρόεδρος Τραµπ «κάθε 
φορά που στη συνάντησή τους αναφερόταν 
µια χώρα, θυµόταν πράγµατα που είχε κάνει 
σ’ εκείνη τη χώρα: Σκοτία; Είπε ότι είχε ανοί-
ξει ένα κλαµπ. Ιρλανδία; Είπε ότι χρειάστηκε 
δυόµισι χρόνια να πάρει µια άδεια και αυτά 
δεν του έδωσαν πολύ καλή εικόνα για την 
Ε.Ε.».

Η βελγική εφηµερίδα «Le Soir» έγραψε 
ότι ο Τραµπ, τρώγοντας σοκολάτες, αποκά-
λυψε στον πρωθυπουργό Μισέλ ότι οι συχνές 
επικρίσεις του για την Ένωση οφείλονταν στις 
προσωπικές του εµπειρίες, προσπαθώντας να 
στήσει δουλειές εκεί. Στην Ελλάδα δεν έχει 
γίνει γνωστό να έχει προσπαθήσει.

Άρα ο πρωθυπουργός δεν κινδυνεύει ούτε 
από αυτό ούτε απ’ όσα έγραψε ο «Guardian» 
σε ένα άρθρο του για το πώς οι Ευρωπαίοι 
είδαν τον Τραµπ όταν τον γνώρισαν από κοντά: 
«Ο Τραµπ είναι γνωστός για τις προσπάθειες 
να κυριαρχήσει στους άνδρες συνοµιλητές του 
µε µια σφιχτή χειραψία, η οποία συνοδεύεται 
από κλείδωµα του βραχίονα. Ανάµεσα στα αξι-
οσηµείωτα θύµατα, ο Ιάπωνας πρωθυπουργός 
Σίνζο Άµπε, ο οποίος επιβίωσε µιας λαβής ε-
ξουσίας που διήρκεσε 19 δευτερόλεπτα».

«∆υνατά χέρια» σχολίασε µετά ο Πρόε-
δρος Τραµπ. Στη συνάντηση της επόµενης 
Τρίτης η άσκηση κυριαρχίας είναι ίσως πε-
ριττή…

«Όλος ο ελληνικός λαός γνωρίζει πολύ 
καλά ότι ο µόνος πραγµατικός σύµµαχος της 
χώρας µας ήταν οι Ηνωµένες Πολιτείες Α-
µερικής» είπε ο υπουργός Άµυνας σε οµιλία 
του πριν από τέσσερις µήνες. Αξιοσηµείωτη 
φράση, για να µην την έχει συµπεριλάβει σε 
έκθεση ο Αµερικανός πρέσβης στην Ελλάδα, 
που ήταν παρών.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ 
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΣΤΟΣ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η 
πτήση του πρωθυπουργού κ. Τσίπρα µε 
F-16 από τη βάση του ΑΤΑ στη Λάρισα προ-
βλέπεται να έχει µεγάλο κόστος για το ελ-
ληνικό ∆ηµόσιο και τους Έλληνες φορολο-
γούµενους. Έχει ήδη ετοιµαστεί η συµφω-

νία, µε κόστος γύρω στα 3 δισ. ευρώ, για την τεχνική 
αναβάθµιση 95 µαχητικών F-16 που ανήκουν στη δύ-
ναµη της Πολεµικής Αεροπορίας.

Η κυβέρνηση Τσίπρα δείχνει σταθερή προτίµηση 
στα αµερικανικά εξοπλιστικά προγράµµατα. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι η πρώτη συµφωνία που υπέγραψαν ο 
κ. Τσίπρας και ο κ. Καµµένος, όταν σχηµάτισαν κυβέρ-
νηση, αφορούσε τον εκσυγχρονισµό επτά παµπάλαιων, 
αµερικανικής κατασκευής αεροσκαφών ηλεκτρονικής 
παρακολούθησης, µε κόστος 500 εκατ. δολάρια.

Η συγκεκριµένη προµήθεια έγινε σε µια περίοδο 
κατά την οποία το δηµόσιο ταµείο ήταν εντελώς άδειο 
και η κυβέρνηση προετοίµαζε τη ρήξη µε την Ευρω-
ζώνη, η οποία οδήγησε σε εξαιρετικά δύσκολες οικο-
νοµικές και κοινωνικές καταστάσεις.

Λάθος χαρτί
Ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας θα ακούσει καλά λόγια 
στην Ουάσινγκτον για τον σταθεροποιητικό ρόλο της 
Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή µας και για την κατά-
σταση και την προοπτική της οικονοµίας της. Η αµερι-
κανική κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρόεδρος Τραµπ 
ειδικεύονται σε καλά λόγια και λεκτικές υπερβολές που 
µπορεί να µην έχουν καµία πρακτική σηµασία.

Στη συγκεκριµένη περίπτωση, αντί να υπάρξει υ-
πογραφή συµφωνιών για µεγάλες αµερικανικές επεν-
δύσεις στην Ελλάδα, θα υπάρξει δέσµευση ενός ποσού 
που ξεπερνάει τα ετήσια έσοδα για τον εκσυγχρονισµό 
95 F-16 της Πολεµικής Αεροπορίας µας, ενώ θα προω-
θηθεί και µια σύµβαση για την προµήθεια των µαχητι-
κών της επόµενης γενιάς F-35, που µπορεί να έχει το 
ίδιο ή και µεγαλύτερο κόστος για τον Έλληνα φορολο-
γούµενο.

Να σηµειωθεί ότι ανάλογες προµήθειες, αλλά σε 
µεγαλύτερη κλίµακα, κάνει από την ίδια αµερικανική 
πολυεθνική η Τουρκία, της οποίας πλέον το ΑΕΠ είναι 
περίπου τετραπλάσιο του ελληνικού.

Το αµερικανικό χαρτί µε τεράστιες ελληνικές δα-
πάνες για εξοπλιστικά προγράµµατα και παραχώρηση 
πρόσθετων και απροσδιόριστων ευκολιών στη βάση της 
Σούδας είναι µία ακόµη λαθεµένη επιλογή της κυβέρ-
νησης Τσίπρα.

Ευρωπαϊκή άµυνα
Οι ΗΠΑ περιορίζουν την παρουσία τους στην ευρύτερη 
περιοχή µας και ο Πρόεδρος Τραµπ µοιάζει έτοιµος να 

παραιτηθεί από τον ηγετικό ρόλο που παραδοσιακά έχει 
ο Πρόεδρος των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ. Άλλωστε στο ΝΑΤΟ 
πρωταγωνιστεί µε την παρουσία της η Τουρκία, η οποία 
µάλιστα δεν διστάζει να αµφισβητήσει τη στρατηγική της 
Συµµαχίας σε ζητήµατα που έχουν σχέση µε την επιβολή 
οικονοµικού εµπάργκο στη Ρωσία, την οικονοµική συ-
νεργασία µε το Ιράν, την καταπολέµηση των ισλαµιστών 
τροµοκρατών στη Συρία κ.λπ.

Σε µια περίοδο κατά την οποία γίνονται σοβαρές 
προσπάθειες να αναπτυχθεί η κοινή ευρωπαϊκή άµυνα 
και η Ελλάδα θα µπορούσε να αναλάβει πρωταγωνι-
στικό ρόλο στην ευρωπαϊκή άµυνα, στην ανάπτυξη της 
ευρωπαϊκής αµυντικής βιοµηχανίας και στην εγγύ-
ηση και φύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων της Ε.Ε., 
τα οποία συµπεριλαµβάνουν τα σύνορα Ελλάδας-Τουρ-
κίας, η κυβέρνηση Τσίπρα-Καµµένου εµφανίζεται να ε-
πιµένει αµερικανικά.

Η µόνη λογική εξήγηση αυτής της επιλογής έχει 
σχέση µε τη λειτουργία των εµπορικών κυκλωµάτων 
στον χώρο της πολεµικής βιοµηχανίας και τη διασύν-
δεσή τους µε την πολιτική τάξη, αµερικανική και ελλη-
νική.

Νέα µαύρη τρύπα
Με την επιλογή του κ. Τσίπρα ανοίγει µια νέα µαύρη δι-
αχειριστική τρύπα σε ό,τι αφορά τα δηµόσια οικονοµικά. 
Να σηµειώσουµε ότι το ελληνικό ∆ηµόσιο και οι Έλλη-
νες φορολογούµενοι ταλαιπωρούνται ακόµα από τις ε-
πιλογές του κ. Τσοχατζόπουλου, µετά την κρίση στα Ίµια, 
οι οποίες κόστισαν δεκάδες δισεκατοµµύρια ευρώ, ε-
πιτάχυναν την πορεία του ελληνικού ∆ηµοσίου προς 
την υπερχρέωση και απέδωσαν εκατοντάδες εκατοµ-
µύρια ευρώ στο κύκλωµα της µίζας που αναπτύχθηκε 
µε πρωταγωνιστή τον πρώην υπουργό Εθνικής Άµυνας.

Η ελληνική κυβέρνηση, αντί να δώσει προτεραι-
ότητα στην έξοδο της ελληνικής οικονοµίας από την 
κρίση, καταφεύγει σε γνωστές από το παρελθόν επιλο-
γές, που θεωρητικά ενισχύουν την εθνική άµυνα, στην 
πράξη όµως αποδυναµώνουν κι άλλο τη διεθνή θέση 
της υπερχρεωµένης Ελλάδας.

Η αµερικανική προτίµηση του κ. Τσίπρα εκδηλώ-
νεται σε µια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Βρυξελ-
λών και Ουάσινγκτον περνούν µια ελεγχόµενη κρίση 
και πρόκειται να αξιολογηθεί αρνητικά απ’ όλους τους 
Ευρωπαίους παράγοντες που επιδιώκουν την ευρωπα-
ϊκή επανεκκίνηση σε νέα βάση και επηρεάζουν τις εξε-
λίξεις σε ό,τι αφορά την ελληνική οικονοµία και το δη-
µόσιο χρέος. Φλυαρώντας ευρωπαϊκά και επιµένοντας 
αµερικανικά, η κυβέρνηση αναδεικνύει την έλλειψη 
στρατηγικής και τον καιροσκοπισµό των ανώτατων στε-
λεχών της.
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Τ
η σημασία της επίσκεψης του 
πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα 
στην Ουάσινγκτον στις 16 και 
17 Οκτωβρίου εξηγεί ο πρέ-
σβης επί τιμή Αλέξανδρος 
Μαλλιάς. Παράλληλα, μέσα 
από το νέο του βιβλίο «Στον 
αστερισμό του Προέδρου Ντό-

ναλντ Τραμπ: Η Νέα Τουρκία και Εμείς» (εκ-
δόσεις Ι. ΣΙΔΕΡΗ) αναλύει τις νέες ισορροπίες 
που δημιουργούνται για τη χώρα μας με την 
άνοδο του Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ και 
την πολιτική ένταση στις σχέσεις με την Τουρ-
κία του Ερντογάν.

O τίτλος του νέου σας βιβλίου, «Στον αστε-
ρισμό του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ: Η 
Νέα Τουρκία και Εμείς», είναι αρκετά, ας 

Πρόκειται για μια ασυνήθιστη, 
με υπαιτιότητα της Νέας 
Τουρκίας του κ. Ερντογάν, 
μετατόπιση προς την 
κατεύθυνση του ελλαδικού 
χώρου των στρατιωτικών 
συντελεστών που επηρεάζουν 
και ενισχύουν το συμφέρον 
εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Αλέξανδρος Μαλλιάς, πρέσβης επί τιμή

πούμε, σύνθετος. Πώς συνδέονται η Ελ-
λάδα, η Τουρκία και ο Τραμπ;
Επιτρέψτε μου να σημειώσω ότι ο τίτλος α-
ντανακλά μια πραγματικότητα και συνάμα μια 
νέα ευκαιρία. Την πρώτη μας σημαντική συζή-
τηση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Η ανάλυση των 
43 χρόνων της Μεταπολίτευσης δείχνει ότι κατά 
κανόνα οι σχέσεις μας με την Τουρκία είναι ή 
εν πάση περιπτώσει πιστεύουμε ότι είναι τρι-
γωνικές. Δηλαδή, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο 
βαθμό, στις σχέσεις μας με την Τουρκία ειδικό 
βάρος έχει η Ουάσινγκτον. Αυτό δεν σημαίνει 
ότι η Ελλάδα θα πρέπει, αδρανής και παθητική, 
να μετακυλίει το βάρος των δικών της επιλο-
γών, ευθυνών και αναζήτησης δυνατοτήτων 
σε τρίτη χώρα. Εμείς κυρίως έχουμε καθήκον 
και υποχρέωση να ενισχύσουμε το «ανοσοποι-
ητικό» μας σύστημα και την αποτρεπτική μας 

ψηφία. Να γνωρίζουμε όμως ότι στις διεθνείς 
σχέσεις –ακόμη και μεταξύ κρατών που έχουν 
συμμαχικούς δεσμούς και κοινότητα αξιών– 
δεν υπάρχουν αυτονόητα. Ουδέν δίδεται άνευ 
ανταλλαγμάτων. Τα πάντα είναι αντικείμενο δι-
απραγμάτευσης και διεκδίκησης. Αυτό ισχύει 
ακόμη και για τα θέματα που θεωρούνται πε-
ρίπου αυτονόητα.

Να γιατί, λοιπόν, ήθελα εγκαίρως και όχι 
κατόπιν εορτής, όπως συνήθως γίνεται, να υ-
πογραμμίσω στο μικρό αυτό βιβλιαράκι/δοκί-
μιο, που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις 
Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ, την καίρια, ζωτικής σημασίας και 
αναντικατάστατη αξία της Σούδας για τις ΗΠΑ. 
Η αμυντική συνεργασία είναι ο πυλώνας των 
ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Η Ελλάδα έχει 
στα χέρια της ένα πανίσχυρο χαρτί. Πρέπει όμως 
να το αξιοποιήσει με σύνεση, με σχέδιο και με 
συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων, για να 
μεγιστοποιήσει τα κέρδη της σε τρία επίπεδα: 
πολιτικό-διπλωματικό, εξοπλιστικό - αμυντική 
βιομηχανία, γεωστρατηγικό. Αντί αναζήτησης 
επενδύσεων γενικώς, θα προτιμούσα να δω 
παροχή ευνοϊκών όρων για προσέλκυση αμε-
ρικανικών, και όχι μόνο, επενδύσεων στην Α-
λεξανδρούπολη, στη Σάμο, στη Ρόδο, στην Κω 
και στη Λέσβο.

Γνωρίζουμε ότι η Τουρκία έχει επιδοθεί σε 
μια άνευ προηγουμένου κούρσα εξοπλισμών. 
Αναλύοντας τους αριθμούς και τους οικονομι-
κούς δείκτες και παρατηρώντας την ήδη επι-
κίνδυνη διόγκωση της ανισορροπίας μεταξύ 
Ελλάδος και Τουρκίας δεν είναι δύσκολο να 
αντιληφθούμε ότι είναι πολύ ριψοκίνδυνο να 
επιλέξουμε να ακολουθήσουμε ανάλογη ή α-
ντίστοιχη πορεία. Ταυτόχρονα, όμως, επιβάλ-
λεται να ενισχύσουμε τους παράγοντες εκεί-
νους που διαμορφώνουν την πολιτική της α-
μυντικής μας «αποτροπής» απέναντι σε έναν 
κακομαθημένο, επικίνδυνο και απρόβλεπτο 
γείτονα. Μετά λόγου γνώσης κρίνω ότι στο ση-
μείο αυτό ακριβώς πρέπει να προσπαθήσουμε 
να αποσπάσουμε τα μέγιστα ανταλλάγματα από 
την Ουάσινγκτον.

Στο πλαίσιο που θέσατε, ποια προτείνετε να 
είναι η ατζέντα των διαπραγματεύσεων με 
τις ΗΠΑ;
Συγκεκριμένα, προτείνω να διαπραγματευτούμε:

α) Μεγαλύτερη ακόμη και της πενταετίας 
ανανέωση των αμερικανικών βάσεων (διευ-

«Τα θέματα που 
θα συζητηθούν  

στον Λευκό Οίκο απαιτούν 
ευρύτερες συναινέσεις»

δύναμη έναντι των συνεχών και ολοένα πιο ε-
πικίνδυνων στρατιωτικών προκλήσεων της γει-
τονικής και συμμάχου μας στο ΝΑΤΟ Τουρκίας.

Την ίδια στιγμή ο Έλληνας πρωθυπουργός 
μεταβαίνει στις ΗΠΑ για συνομιλίες με τον 
Πρόεδρο Τραμπ. Τι αναμένουμε από την ε-
πίσκεψη αυτή;
Η επίσκεψη του πρωθυπουργού της Ελλάδος 
κ. Αλέξη Τσίπρα στην Ουάσινγκτον και οι συ-
ναντήσεις του στις 17 Οκτωβρίου με τον Πρό-
εδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον αντιπρόεδρο 
Μάικ Πενς γίνονται σε μια σπανίως τόσο ευ-
νοϊκή για την Ελλάδα συγκυρία στην τριγω-
νική αυτή σχέση. Πρόκειται για μια ασυνήθι-
στη, με υπαιτιότητα της Νέας Τουρκίας του κ. 
Ερντογάν, μετατόπιση προς την κατεύθυνση 
του ελλαδικού χώρου των στρατιωτικών συ-
ντελεστών που επηρεάζουν και ενισχύουν το 
συμφέρον εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ σε ο-
λόκληρη την περιοχή από το Αφγανιστάν μέχρι 
το Γιβραλτάρ. Τα συμφέροντα των ΗΠΑ σε ο-
λόκληρη την περιοχή δοκιμάζονται λόγω των 
επιλογών του απρόβλεπτου κ. Ερντογάν και 
της Νέας Τουρκίας. Το πρόβλημα για τις ΗΠΑ 
είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτά που αφήνουν 
να δημοσιοποιηθούν. Η Ουάσινγκτον προσπα-
θεί από την πλευρά της να περισώσει ό,τι μπο-
ρεί στις περίπλοκες και δύσκολες σχέσεις της 
με την Τουρκία, μια τόσο σημαντική χώρα και 
σύμμαχο στο ΝΑΤΟ.

Τούτων δοθέντων, πώς η Ελλάδα μπορεί να 
αξιοποιήσει αυτές τις τριβές στις σχέσεις 
Ουάσινγκτον-Άγκυρας;
Σπάνια στη μεταπολεμική Ιστορία είχαμε μια 
τόσο καλή συγκυρία. Ας αξιοποιήσουμε σωστά 
αυτή την ευκαιρία. Χωρίς μικροπολιτικές ή κομ-
ματικές σκοπιμότητες και παρωπίδες .Δεν έχει 
γίνει συχνά στο παρελθόν. Το σήμερα, όμως, 
είναι εντελώς διαφορετικό από το χθες. Η Ελ-
λάδα της τελευταίας οκταετίας είναι μια άλλη 
Ελλάδα. Θα ευχόμουν της επίσκεψης του κ. 
πρωθυπουργού να προηγηθεί έστω μια κε-
κλεισμένων των θυρών διαβούλευσή του με 
τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
και όποιους άλλους πολιτικούς αρχηγούς κρί-
νει χρήσιμο. Θα ευχόμουν έστω για μια στιγμή 
να κάνουμε στην άκρη αυτό το κλίμα της α-
ξιακής, πολιτικής και κοινωνικής παρακμής 
που αντανακλάται και στο επίπεδο του πολιτι-
κού μας λόγου και ειδικά στις πρόσφατες συ-
ζητήσεις στη Βουλή των Ελλήνων. Ο κ. πρω-
θυπουργός πιο ωφελημένος και ενισχυμένος 
θα μεταβεί στην Ουάσινγκτον αν εν τω μεταξύ 
επιδιώξει να εξασφαλίσει ευρύτερη πολιτική 
στήριξη. Ειδικά για την επέκταση, εμβάθυνση 
και διεύρυνση της διμερούς αμυντικής συ-
νεργασίας μας με τις ΗΠΑ και ειδικότερα σε 
σχέση με τη Σούδα.

Τι αναμένετε ότι ο Τραμπ θα ζητήσει από τον 
Έλληνα πρωθυπουργό;
Τα θέματα που θα συζητηθούν στον Λευκό 
Οίκο απαιτούν ευρύτερες συναινέσεις και ο 
χρόνος υλοποίησής τους ξεπερνά τη διάρκεια 
παραμονής στην εξουσία των κυβερνήσεων. 
Ας μην ξεχνάμε ότι η επιτυχία της επίσκεψης 
του πρωθυπουργού αφορά όλη την Ελλάδα 
και όχι μόνο τη σημερινή κυβερνητική πλειο-
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συνέντευξη

κολύνσεων) στη Σούδα και έγκριση ανάπτυξης 
και επέκτασης «νέων δραστηριοτήτων» και σε 
άλλα σηµεία του ελλαδικού χώρου.

β) Υποχρεωτική κύρωση των νέων συµ-
φωνιών από τη Βουλή των Ελλήνων.

γ) Γραπτή ανάληψη εκ µέρους των ΗΠΑ 
διµερών «εγγυήσεων αποφυγής και αποτρο-
πής» στρατιωτικής επιχείρησης κατά της Ελ-
λάδος από οποιαδήποτε χώρα, που θα ξεπερ-
νούν το –περιορισµένης χρησιµότητας για την 
Ελλάδα υπό τις παρούσες συνθήκες– άρθρο 
5 του Χάρτου του ΝΑΤΟ.

δ) Για όσους απορούν, εξειδικεύω: να επιδι-
ώξουµε ως ελάχιστον την επανάληψη της γρα-
πτής δέσµευσης των ΗΠΑ έναντι της Ελλάδος 
που περιείχετο στην επιστολή του υπουργού Ε-
ξωτερικών Χένρι Κίσιντζερ προς την ελληνική 
πλευρά στις 10 Απριλίου 1976 ως ακολούθως: 
«…Οι ΗΠΑ θα αντετάσσοντο ενεργώς και ανε-
πιφυλάκτως εις την αναζήτησιν υπό εκατέρας 
πλευράς ( ενν. Τουρκίας και Ελλάδος) στρατι-
ωτικής επιλύσεως των διαφορών και θα κατα-
βάλλουν µείζονα προσπάθεια διά να παρεµπο-
δίσουν µιαν τοιαύτην εξέλιξιν των πραγµάτων».

ε) Στο κείµενο της συµφωνίας ή έστω στις 
εκατέρωθεν νοµικά δεσµευτικού περιεχοµένου 
επιστολές που θα τη συνοδεύσουν θα πρέπει 
να καταστήσουµε σαφές ότι στην περίπτωση 
που η Ελλάδα δεχτεί στρατιωτική επίθεση (ενν. 
από την Τουρκία) διατηρεί το δικαίωµα άνευ 
διαβουλεύσεων αναστολής της χρήσης (λει-

τουργίας) των υπόψη βάσεων για λόγους ε-
θνικής ασφάλειας.

στ) Να γιατί οι προσπάθειές µας πρέπει στα-
θερά να αναδεικνύουν ότι οι εν εξελίξει καθη-
µερινές αεροναυτικές επιχειρήσεις της Τουρ-
κίας στο Αιγαίο απειλούν ευθέως το συµφέ-
ρον εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ. Μόνο µε µια 
ευρύτερη πολιτική συνεννόηση και συναίνεση 
αυτοί οι στόχοι µπορούν να γίνουν πραγµατικό-
τητα. Αυτονόητο επίσης είναι ότι προς αποφυ-
γήν πολυγλωσσίας το υπουργείο Εξωτερικών 
πρέπει να είναι ο κεντρικός φορέας της δια-
πραγµάτευσης και υλοποίησης των στόχων µας.

Θα ευχόµουν της επίσκεψης 
του κ. πρωθυπουργού 
να προηγηθεί έστω µια 
κεκλεισµένων των θυρών 
διαβούλευσή του µε τον αρχηγό 
της αξιωµατικής αντιπολίτευσης 
και όποιους άλλους πολιτικούς 
αρχηγούς κρίνει χρήσιµο.

Το ερώτηµα όµως που τίθεται είναι το ακόλουθο: αν δεν έγινε µέχρι 
σήµερα «θερµό επεισόδιο», πού οφείλεται αυτό; Στην «προσοχή» 
που επιδεικνύει η Άγκυρα ή µήπως στη δική µας φροντίδα και 

τακτική; Οι όροι που χρησιµοποιούµε είναι κατ’ ανάγκην προσεκτικοί. 
Τα όσα διαδραµατίζονται τον τελευταίο καιρό στα Ίµια και αλλού στο Αι-
γαίο πρέπει επίσης να προστεθούν τόσο στον επαναπροσδιορισµό όσο 
και στην οριοθέτηση της απειλής (προθέσεις-δυνατότητες).

Προς συµπλήρωση της µεγάλης εικόνας, να θυµηθούµε ότι η πολι-
τική του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ιδίως µετά το 2012, είναι ευµετάβλητη, 
αλλοπρόσαλλη, ευκαιριακή και κατά κανόνα προσαρµόζεται στις προσωπικές του επιλογές και στους 
δικούς του πολιτικούς στόχους, ίσως και οράµατα. Εντός της Τουρκίας πρωτίστως, αλλά και εκτός αυτής.

Ας θυµηθούµε ότι οι εντός του εσωτερικού πολιτικού σκηνικού συµµαχίες του την τελευταία τε-
τραετία αιωρήθηκαν, παρά τις συγκυριακές διαψεύσεις, από το ένα άκρο (ενδεχόµενη παρασκηνιακή 
συµφωνία µε Οτσαλάν και παρυφές του PKK) µέχρι το άλλο άκρο, σήµερα, δηλαδή τους «γκρίζους 
λύκους» και τον κ. Μπαχτσελί. Αλήθεια, έχουµε αντιληφθεί τι σηµαίνει για την Τουρκία και το AΚP η 
χειρονοµία (συµβολικό σήµα γκρίζων λύκων) του πρωθυπουργού κ. Γιλντιρίµ ενώπιον της Μεγάλης 
Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης; Μέχρι πριν λίγους µήνες θα ήταν µια αδιανόητη για το ΑΚΡ ενέργεια.

Και όµως, αυτά συµβαίνουν χωρίς πλέον να αποτελούν την εξαίρεση. Οι χθεσινοί αντίπαλοι του 
ΑΚΡ είναι οι σηµερινοί του σύµµαχοι. ∆εν πρέπει συνεπώς να µας εκπλήσσει η εξέλιξη αυτή. Ακριβώς 
την ίδια «απρόβλεπτη ευελιξία» επέδειξε ο Πρόεδρος Ερντογάν και στα µέτωπα της Συρίας. Συστρατεύ-
τηκε µε το Ιράν και τη Ρωσία· τους στενότερους και σταθερότερους συµµάχους του Μπασάρ Ελ Άσαντ.

Πριν µερικούς µήνες ήσαν οι αντίπαλοι της Τουρκίας στο συριακό θέατρο πολιτικών, διπλωµα-
τικών και στρατιωτικών επιχειρήσεων. Συνεπώς, είναι σήµερα τουλάχιστον παρακινδυνευµένο να 
θεωρούµε ότι η έναντι της Ελλάδος πολιτική του Προέδρου κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποτελεί µια 
«σταθερή παράµετρο» και να προεξοφλείται το σήµερα και το αύριο µόνο σε συνδυασµό µε το χθες.

Απόσπασµα από το βιβλίο του κ. Μαλλιά 
«Στον αστερισµό του Προέδρου Ντόναλντ 
Τραµπ: Η Νέα Τουρκία και Εµείς»

τική του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ιδίως µετά το 2012, είναι ευµετάβλητη, 
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ρεπορτάζ

Μια µαφιόζικου τύπου δολοφονία ενός εξέχοντος στε-
λέχους του δικηγορικού κόσµου της Αθήνας συντα-
ράσσει την κοινωνία και προκαλεί αναταράξεις στην 
πολιτική ζωή του τόπου. Πρόκειται για την εν ψυχρώ 

εκτέλεση νωρίς το βράδυ της περασµένης Πέµπτης του γνωστού δικη-
γόρου Μιχάλη Ζαφειρόπουλου µέσα στο ίδιο το γραφείο του στο κέ-
ντρο της Αθήνας από δύο άτοµα, µάλλον αλλοδαπούς, οι οποίοι φαί-
νεται ότι υποδύθηκαν πιθανούς πελάτες του.

Το χρονικό της εκτέλεσης
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχει κατορθώσει να συγκεντρώσει η α-
στυνοµία ως την ώρα που γράφονται αυτές οι γραµµές, το έγκληµα 
έλαβε χώρα λίγο µετά τις 7 το απόγευµα της Πέµπτης 12 Οκτωβρίου 
στο γραφείο του Μιχάλη Ζαφειρόπουλου, στην οδό Ασκληπιού στα 
Εξάρχεια.

Η µαρτυρία συνεργάτη του δολοφονηθέντος δικηγόρου αποκα-
λύπτει ότι ο Μιχάλης Ζαφειρόπουλος δέχτηκε δύο άτοµα στις 7 το 
απόγευµα σε προγραµµατισµένο ραντεβού. Οι δύο άνδρες έφτασαν 
στο γραφείο και ο Ζαφειρόπουλος τους οδήγησε στην αίθουσα συ-
σκέψεων και έκλεισε την πόρτα. Σύµφωνα µε τα όσα δήλωσε στην α-
στυνοµία ο συνεργάτης του, ο οποίος φέρεται να κατέθεσε ότι οι δύο 
άνδρες µιλούσαν «σπαστά» ελληνικά, λίγο αργότερα, γύρω στις 7.10, 
άκουσε δύο πυροβολισµούς και έσπευσε στην αίθουσα, όπου βρήκε 
τον δικηγόρο θανάσιµα τραυµατισµένο, ενώ οι δύο εκτελεστές είχαν 
ήδη διαφύγει.

Τα πρώτα στοιχεία
Σοκαρισµένος, ο συνεργάτης του Μιχάλη Ζαφειρόπουλου κάλεσε α-
µέσως την αστυνοµία, η οποία έσπευσε στο σηµείο µαζί µε άνδρες 
από τα Εγκληµατολογικά Εργαστήρια, οι οποίοι πραγµατοποίησαν έ-
ρευνα προκειµένου να εντοπίσουν δακτυλικά αποτυπώµατα και γενε-
τικό υλικό.

Από τις πρώτες πληροφορίες φαίνεται ότι ο δικηγόρος δέχτηκε 
µία ή δύο σφαίρες στην κοιλιακή χώρα, ενώ από την κατάθεση του συ-
νεργάτη του η αστυνοµία εικάζει ότι οι δύο δολοφόνοι είναι αλλοδα-
ποί, προερχόµενοι µάλλον από χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, 
πιθανόν την Τσετσενία. Ο συνεργάτης του άτυχου δικηγόρου φέρε-
ται να έχει καταθέσει στην αστυνοµία ότι οι δύο άνδρες εµφανίστη-
καν στο γραφείο για πρώτη φορά το απόγευµα της Πέµπτης, ωστόσο 

οι αστυνοµικοί που ερευνούν την υπόθεση εκτιµούν ότι οι δράστες 
είχαν κάνει τουλάχιστον άλλη µία επίσκεψη για «επόπτευση χώρου» 
και για να σιγουρευτούν ότι δεν υπάρχουν κάµερες ασφαλείας.

Οι έρευνες
Οι αστυνοµικοί που διερευνούν την υπόθεση –η οποία θεωρείται 
από την κυβέρνηση µείζονος προτεραιότητας και ο ίδιος ο πρωθυ-
πουργός Αλέξης Τσίπρας επικοινώνησε µε τον υπουργό Προστασίας 
του Πολίτη Νίκο Τόσκα για να του ζητήσει την ταχεία διαλεύκανσή 
της– φαίνεται ότι µέχρι στιγµής αποκλείουν το ενδεχόµενο τροµο-
κρατικής ενέργειας (αν και ενήµερη για τα αποτελέσµατα των ερευ-
νών θα κρατείται και η Αντιτροµοκρατική Υπηρεσία) και επικεντρώ-
νουν το ενδιαφέρον τους στον χώρο του ποινικού δικαίου, εκτιµώ-
ντας ότι η δολοφονική επίθεση σχετίζεται µε κάποια υπόθεση που ο 
Μιχάλης Ζαφειρόπουλος είχε χειριστεί στο παρελθόν και κάνοντας 
λόγο είτε για πληρωµένη εκτέλεση είτε για εκδίκηση. Το σενάριο της 
εκτέλεσης ενισχύει και το ότι στην αίθουσα συσκέψεων, όπου έγινε η 
δολοφονία του Μιχάλη Ζαφειρόπουλου, δεν βρέθηκε κάλυκας σφαί-
ρας, γεγονός που δείχνει «επαγγελµατισµό» από τους δύο δολοφό-
νους (ή ότι το όπλο της δολοφονίας ήταν περίστροφο), όπως και το 
γεγονός ότι πήγαν στο γραφείο µε ακάλυπτα πρόσωπα και δεν φο-

Οι αστυνοµικοί που διερευνούν 
την υπόθεση φαίνεται ότι µέχρι στιγµής 
αποκλείουν το ενδεχόµενο τροµοκρατικής 
ενέργειας (αν και ενήµερη για τα 
αποτελέσµατα των ερευνών θα κρατείται 
και η Αντιτροµοκρατική Υπηρεσία) 
και επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους 
στον χώρο του ποινικού δικαίου.

ρούσαν γάντια. Τα στοιχεία αυτά κάνουν την αστυνοµία να πιστεύει 
ότι οι δύο εκτελεστές δεν είναι Έλληνες αλλά αλλοδαποί επαγγελ-
µατίες δολοφόνοι.

Οι φάκελοι και οι κάµερες
Πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι ο δολοφονηθείς δικηγόρος ασχολού-
νταν κυρίως µε υποθέσεις οικονοµικού ενδιαφέροντος, όπως οι δι-
κογραφίες για τα εξοπλιστικά προγράµµατα, όπου εκπροσωπούσε 
τον επιχειρηµατία Θωµά Λιακουνάκο, µε την υπόθεση των εταιρειών 
παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας Energa και Hellas Power, µε τα α-
ποκαλούµενα «στηµένα» µατς στο ποδόσφαιρο, αλλά και µε ποινι-
κές υποθέσεις. Μέσα στο επόµενο διάστηµα οι φάκελοι του Μιχάλη 
Ζαφειρόπουλου θα περάσουν από το «µικροσκόπιο» της αστυνοµίας 
προκειµένου να ελεγχθούν πιθανά αίτια για τη δολοφονία του.

Παράλληλα, η αστυνοµία ελέγχει εξονυχιστικά το οπτικό υλικό 
απ’ όλες τις κάµερες ασφαλείας που βρίσκονται στην περιοχή γύρω 
από το γραφείο του Μιχάλη Ζαφειρόπουλου (το οποίο βρίσκεται 
πολύ κοντά στο σπίτι του πρώην Προέδρου της ∆ηµοκρατίας Κάρο-
λου Παπούλια) προκειµένου να βρει εικόνες των δραστών της δολο-
φονίας του δικηγόρου και να τις συγκρίνει µε τις περιγραφές τους 
από τον συνεργάτη του δολοφονηθέντος δικηγόρου.

Πολιτική αντιπαράθεση
Η είδηση της εν ψυχρώ δολοφονίας του Μιχάλη Ζαφειρόπουλου 
προκάλεσε πολιτική ένταση εντός της Βουλής, µε τον βουλευτή της 
Ν∆ Κώστα Τζαβάρα να δηλώνει ότι «το χέρι αυτών των άνανδρων δεν 
το όπλισε κάποια σκοτεινή δύναµη αλλά οπλίστηκε από την καθη-
µερινή ποιότητα της πολιτικής ζωής και του δηµόσιου βίου που συ-
νεχώς ξεπέφτει και χάνει σε αξία και αρχές. Αυτά τα φαινόµενα θα 
πρέπει να στηλιτεύονται, να στιγµατίζονται και να οδηγούν σε ενδυ-
νάµωση όλων των θεσµών κατά όσων απειλούν κάθε µορφή κοινο-
βουλευτισµού». Απαντώντας στον κ. Τζαβάρα, ο Νίκος Ξυδάκης από 
τον ΣΥΡΙΖΑ επέκρινε τον βουλευτή της Ν∆ ότι βιάστηκε να δώσει 
πολιτικό χρώµα στη δολοφονία του Μιχάλη Ζαφειρόπουλου. «Ο-
πωσδήποτε και εµείς ως ΣΥΡΙΖΑ και ως πολιτικός κόσµος εκφρά-
ζουµε την οδύνη και την απέχθειά µας γι’ αυτή την πράξη. […] Να µη 
βιαστούµε να τη χαρακτηρίσουµε πολιτική δολοφονία» είπε ο κ. Ξυ-
δάκης, προσθέτοντας: «Ας µη δώσουµε κανένα πολιτικό χρώµα. Ας 
µη χαρακτηρίζουµε πολιτικές οµάδες και πολιτικούς χώρους». Ση-
µειώνεται ότι ο πολιτικός κόσµος στο σύνολό του καταδίκασε την α-
ποτρόπαιη πράξη.

Πένθος στον ∆ΣΑ
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 
(∆ΣΑ) Βασίλης Αλεξανδρής µιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ προέβη σε δή-
λωση-σοκ, λέγοντας ότι «τελικά είναι επικίνδυνο να προσπαθείς να 
κάνεις καλά τη δουλειά σου». Το ∆.Σ. του ∆ΣΑ αποφάσισε ως ελά-
χιστη ένδειξη πένθους για την αποτρόπαιη δολοφονία του Μιχάλη 
Ε. Ζαφειρόπουλου οι δικηγόροι να απόσχουν των καθηκόντων τους 
από την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου µέχρι και την Παρασκευή 20 Ο-
κτωβρίου 2017.

ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΙ Η ∆ΟΛΟΦΟΝΙΑ 
ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Μιχάλης Ζαφειρόπουλος ήταν γεννηµένος το 1965. Ήταν πα-
τέρας δύο παιδιών και µάχιµος δικηγόρος µε καθηµερινή 

παρουσία στα δικαστήρια. Είχε έντονη συνδικαλιστική δράση και 
το 2010 διεκδίκησε την προεδρία του ∆ΣΑ, ενώ είχε διατελέσει 
αντιπρόεδρος του συλλόγου το 2005 και σύµβουλος το 1996.

Ήταν γιος του αείµνηστου Επαµεινώνδα Ζαφειρόπουλου, 
πρώην βουλευτή της Ν∆ και πρώην προέδρου του ∆ΣΑ, ενώ 
ο αδελφός του, Γρηγόρης Ζαφειρόπουλος, έχει διατελέσει δή-
µαρχος Χαλανδρίου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Μιχάλης 
Ζαφειρόπουλος ετοιµαζόταν να είναι εκ νέου υποψήφιος για 
την προεδρία του ∆ΣΑ, ενώ είχε υποδεχτεί στα δικαστήρια της 
Ευελπίδων τον πρόεδρο της Ν∆ Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την 
πρόσφατη επίσκεψή του εκεί.

Ποιος ήταν ο Μιχάλης 
Ζαφειρόπουλος
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ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Οι ευρωπαϊκές εξελίξεις έχουν πάρει μια πε-
ρίεργη τροπή, με την άκρα δεξιά να μην επι-
κρατεί εκλογικά αλλά να ασκεί, με το πέρα-
σμα του χρόνου, ολοένα μεγαλύτερη επιρ-
ροή στην κυβερνητική πολιτική διαφόρων 

κρατών-μελών.

Γερμανική σύγχυση
Η καγκελάριος Μέρκελ υποχρεώθηκε σε δύσκολες δια-
πραγματεύσεις με την ηγεσία του Χριστιανοκοινωνικού 
Κόμματος της Βαυαρίας –πρόκειται για το αδελφό κόμμα 
της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης, η οποία καλύπτει 
την υπόλοιπη Γερμανία υπό την ηγεσία της κ. Μέρκελ– για 
να ανοίξει ο δρόμος για τη διαπραγμάτευση με τους Φιλε-
λεύθερους και τους Πράσινους, προκειμένου να σχηματι-
στεί τετρακομματικός συνασπισμός Χριστιανοδημοκρατών, 
Χριστιανοκοινωνιστών της Βαυαρίας, Φιλελευθέρων και 
Πρασίνων, πιθανότατα μέχρι τα Χριστούγεννα.

Η κ. Μέρκελ υποχρεώθηκε να δεχτεί θέσεις για το 
προσφυγικό-μεταναστευτικό τις οποίες απέρριπτε μέχρι 
πρόσφατα, προκειμένου να υπάρξει η αναγκαία συνεννό-
ηση μεταξύ Χριστιανοδημοκρατών και Χριστιανοκοινω-
νιστών. Από δω και πέρα θα υπάρχει μια οροφή της τάξης 
των 200.000 ατόμων τον χρόνο στην είσοδο προσφύγων 
στη Γερμανία. Η διατύπωση δεν είναι απόλυτα σαφής και 
προβλέπονται και κάποιες εξαιρέσεις από τον κανόνα 
σε περίοδο κρίσης, είναι φανερό όμως ότι η κ. Μέρκελ 
σκληραίνει την πολιτική της στο προσφυγικό-μετανα-
στευτικό για να προετοιμάσει το έδαφος για τον σχη-
ματισμό του επόμενου κυβερνητικού συνασπισμού.

Πρέπει να περιμένουμε και σκλήρυνση της πολι-
τικής της Γερμανίας σε ό,τι αφορά τους κανόνες που ι-
σχύουν στην Ευρωζώνη και τη διαχείριση του ελλη-
νικού ζητήματος. Οι Φιλελεύθεροι διεκδικούν με αξι-
ώσεις το υπουργείο Οικονομικών, από το οποίο μόλις 
αποχώρησε ο πολυσυζητημένος κ. Σόιμπλε, με θέσεις οι 
οποίες δεν ευνοούν τα καλώς εννοούμενα ελληνικά συμ-
φέροντα. Οι Φιλελεύθεροι λένε «όχι» στην αύξηση των 
ιδίων πόρων σε επίπεδο Ευρωζώνης, «όχι» στη μεταφορά 
πόρων σε μεγάλη κλίμακα από τα πιο αναπτυγμένα στα λι-
γότερο αναπτυγμένα κράτη-μέλη και «όχι» στην παραμονή 
της Ελλάδας στην Ευρωζώνη εάν δεν προχωρήσουμε σε μια 
γρήγορη και αποτελεσματική προσαρμογή.

Οι Χριστιανοκοινωνιστές της Βαυαρίας και οι Φιλελεύ-
θεροι θα σπρώξουν τη νέα γερμανική κυβέρνηση σε θέσεις 
για το προσφυγικό-μεταναστευτικό, τη διαχείριση της Ευ-
ρωζώνης και την αντιμετώπιση του ελληνικού προγράμμα-
τος-μνημονίου οι οποίες μπορεί να μας φέρουν σε εξαιρε-
τικά δύσκολη θέση εξαιτίας του χαμένου χρόνου και της 
έλλειψης αξιοπιστίας της κυβέρνησης Τσίπρα. Οι Πράσι-
νοι, οι οποίοι θα πάρουν μέρος στον τετρακομματικό κυ-
βερνητικό συνασπισμό, έχουν θέσεις πιο φιλικές προς τα 
ελληνικά συμφέροντα, πιθανότατα όμως θα προσδιορίσουν 
την κυβερνητική πολιτική σε άλλους τομείς, όπως είναι η 
ενέργεια και η προστασία του περιβάλλοντος.

Επτάμηνη διαπραγμάτευση
Στην Ολλανδία χρειάστηκαν επτά μήνες σκληρών διαπραγ-
ματεύσεων για να σχηματιστεί ο νέος κυβερνητικός συνα-
σπισμός υπό τον πρωθυπουργό κ. Ρούτε. Θα συνεργαστούν 
το Λαϊκό Φιλελεύθερο Κόμμα του πρωθυπουργού κ. Ρούτε, 
το οποίο βγήκε πρώτο στις εκλογές του περασμένου Μαρ-
τίου, με τους Χριστιανοδημοκράτες, τους μεταρρυθμιστές 
κεντρώους του κόμματος D66 και τους προτεστάντες της 
Χριστιανικής Ενότητας. Ο νέος κυβερνητικός συνασπισμός 
θα έχει οριακή πλειοψηφία με 76 βουλευτές επί συνόλου 
150. Αναμένεται να σκληρύνει η πολιτική της Ολλανδίας σε 
ζητήματα ασφάλειας, καταπολέμησης της ισλαμικής τρομο-
κρατίας και για το προσφυγικό-μεταναστευτικό. Θα απλο-
ποιηθεί το φορολογικό σύστημα με την εφαρμογή δύο συ-

ΓΕΡΜΑΝΙΚΉ ΣΎΓΧΎΣΉ, 
ΟΛΛΑΝΔΙΚΉ ΣΚΛΉΡΎΝΣΉ 

ΚΑΙ ΑΎΣΤΡΙΑΚΟ ΣΟΚ

  ΤΟΎ ΕΎΡΩΒΟΎΛΕΎΤΉ ΤΉΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΎ ΚΎΡΤΣΟΎ

Η ευρωπαϊκή άκρα δεξιά 
ενισχύει την επιρροή της και 
δυσκολεύει τη διαχείριση του 
ελληνικού ζητήματος.

ντελεστών για τη φορολογία εισοδήματος, θα γίνει πιο ελα-
στική η αγορά εργασίας, ενώ ήδη εκδηλώνονται διαφωνίες 
μεταξύ των τεσσάρων κομμάτων για τον ρυθμό και τη χρη-
ματοδότηση της ευρωπαϊκής διαχείρισης του ελληνικού 
προγράμματος-μνημονίου.

Στα οικονομικά της Ευρωζώνης και της Ελλάδας οι Ολ-
λανδοί εμφανίζονται πιο αυστηροί από τους Γερμανούς, 
χωρίς μάλιστα να έχουν μια ευρύτερη ευρωπαϊκή στρατη-
γική, όπως η χώρα με την ισχυρότερη οικονομία στην Ε.Ε. 
Στον νέο κυβερνητικό συνασπισμό δεν θα συμμετέχει το 
Εργατικό Κόμμα, από το οποίο προέρχεται ο μέχρι σήμερα 
υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup κ. 

Ντάισελμπλουμ. Το ιστορικό Εργατικό Κόμμα γνώρισε 
τη λεγόμενη πασοκοποίηση εξαιτίας της συμμετοχής του 
στην προηγούμενη κυβέρνηση Ρούτε και τώρα επιλέγει 
τη λεγόμενη θεραπεία αντιπολίτευσης.

Τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού μετα-
τοπίζονται προς τα δεξιά, υπό την πίεση του ακροδεξιού 
Κόμματος της Ελευθερίας του κ. Βίλντερς. Το κόμμα του 
κ. Βίλντερς δεν μπόρεσε να πάρει στις βουλευτικές εκλο-
γές την πρώτη θέση από το κόμμα του κ. Ρούτε παρά τις 
μεγάλες απώλειες που υπέστη το τελευταίο. Φαίνεται 
όμως ότι επηρεάζει ολοένα περισσότερο τη διαμόρφωση 
της κυβερνητικής πολιτικής.

Αυστριακή ανατροπή
Στις βουλευτικές εκλογές που θα πραγματοποιηθούν 
αυτή την Κυριακή στην Αυστρία αναμένονται μεγάλα 
κέρδη, σε επίπεδο ψήφων αλλά και πολιτικής, για την 
άκρα δεξιά. Το ακροδεξιό Κόμμα της Ελευθερίας κατα-
γράφει στις δημοσκοπήσεις ποσοστά της τάξης του 23%-
26%, συγκρίσιμα με τα ποσοστά του Σοσιαλδημοκρατι-
κού Κόμματος, το οποίο αποτέλεσε τη σημαντικότερη 
πολιτική δύναμη της χώρας κατά τη διάρκεια της μετα-
πολεμικής περιόδου, αλλά τώρα βρίσκεται σε φάση εκλο-
γικής υποχώρησης και αναμένεται να χάσει την καγκε-
λαρία.

Το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα προκάλεσε πρόωρες 
βουλευτικές εκλογές εγκαταλείποντας τον κυβερνη-
τικό συνασπισμό με τους Σοσιαλδημοκράτες. Υπό την 
ηγεσία του μόλις 31 ετών κ. Κουρτς έχει υιοθετήσει 
τις περισσότερες θέσεις της αυστριακής άκρας δεξιάς 
στο προσφυγικό-μεταναστευτικό, αλλά και σε ό,τι 
αφορά τη διαχείριση της Ευρωζώνης και του ελλη-
νικού προγράμματος-μνημονίου, και αναμένεται να 
έρθει πρώτο, με ένα ποσοστό της τάξης του 30%-32%.

Οι πολιτικοί αναλυτές θεωρούν ως πιθανότερο 
σενάριο τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού 

κεντροδεξιάς και άκρας δεξιάς, με πολύ αυστηρές θέ-
σεις σε ζητήματα που μας ενδιαφέρουν πολύ. Ανάλογος 
κυβερνητικός συνασπισμός είχε σχηματιστεί στην Αυ-
στρία στις αρχές της δεκαετίας του 2000, με συνέπεια να 
απομονωθεί διπλωματικά η χώρα στο εσωτερικό της Ε.Ε. 
Οι εποχές έχουν αλλάξει και δεν τίθεται πλέον θέμα δι-
πλωματικού αποκλεισμού της Αυστρίας, εφόσον τα θέ-
ματα της ευρωπαϊκής άκρας δεξιάς έχουν ενισχύσει την 
επιρροή τους στις εξελίξεις.

Φαίνεται ότι και το ακροδεξιό Εθνικό Μέτωπο της 
Γαλλίας προσπαθεί να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες, 
εγκαταλείποντας τις θέσεις του κατά του ευρώ και μιλώ-
ντας πλέον όχι για αποχώρηση της Γαλλίας από την Ε.Ε. 
αλλά για προώθηση αλλαγών σε βάρος της γραφειοκρα-
τίας των Βρυξελλών, της τραπεζοκρατίας και της γερμα-
νικής ηγεμονίας μέσα από την Ε.Ε. Η αλλαγή στρατηγι-
κής αποφασίστηκε από την ίδια την κ. Λεπέν, επειδή το 
Εθνικό Μέτωπο δεν πέτυχε τους φιλόδοξους εκλογικούς 
του στόχους στις προεδρικές και βουλευτικές εκλογές 
της Γαλλίας. Έχει ξεσπάσει κρίση στο εσωτερικό του Ε-
θνικού Μετώπου, με τους «σκληρούς» να αποχωρούν από 
αυτό, καταγγέλλοντας την αλλαγή πολιτικής που επιχει-
ρεί η κ. Λεπέν.

Φαίνεται ότι μπαίνουμε σε μια νέα περίοδο της πο-
λιτικής ζωής στην Ε.Ε., με τα κόμματα της άκρας δεξιάς 
να μην είναι σε θέση να διεκδικήσουν την εξουσία αλλά 
να επιβάλλουν, σε ολοένα μεγαλύτερο βαθμό, την πολι-
τική τους ατζέντα στα κόμματα της κεντροδεξιάς. Αυτή η 
εξέλιξη δυσκολεύει τη διαχείριση θεμάτων όπως είναι το 
προσφυγικό-μεταναστευτικό, τα οποία έχουν τεράστια 
σημασία για την Ελλάδα και κάνουν πιο δύσκολη την α-
ναγκαία ευρωπαϊκή επανεκκίνηση με ευνοϊκούς όρους 
για χώρες με μεγάλα οικονομικά προβλήματα, όπως η 
Ελλάδα.

Η νέα ολλανδική κυβέρνηση 
μετατοπίστηκε προς τα δεξιά υπό 
την πίεση του ακροδεξιού Βίλντερς.

Πολύ πιθανός ο σχηματισμός κυβέρνησης 
συνασπισμού κεντροδεξιάς-ακροδεξιάς 
στην Αυστρία.
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Η ΕΙΤΗΣΕΕ και οι δύο τηλεοπτικοί 
σταθµοί επισήµαναν ότι «η διαγωνιστική 
διαδικασία αδειοδότησης διενεργείται 
αποκλειστικά µε οικονοµικά κριτήρια 
χωρίς άλλα κριτήρια, κατά παράβαση των 
συνταγµατικών επιταγών του άρθρου 14 
και της ευρωπαϊκής οδηγίας 2002/21/ΕΚ».

Ακόµα µια διαµάχη έχει ξεσπάσει τις τελευ-
ταίες µέρες µεταξύ της κυβέρνησης και της 
αξιωµατικής αντιπολίτευσης για την αδειο-
δότηση των καναλιών εθνικής εµβέλειας. Α-
φορµή στάθηκε η προσφυγή των καναλαρχών 

στο Συµβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) για τις τηλεοπτικές 
άδειες.

Έθεσαν θέµα αντισυνταγµατικότητας
Συγκεκριµένα, στο ΣτΕ προσέφυγαν η Ένωση Ιδιοκτητών 
Τηλεοπτικών Σταθµών Εθνικής Εµβέλειας (ΕΙΤΗΣΕΕ) και 
οι τηλεοπτικοί σταθµοί ΣΚΑΪ και Star Channel ζητώντας να 
ακυρωθούν, ως αντισυνταγµατικές, αντίθετες στην Ευρωπα-
ϊκή Σύµβαση ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α) και στην 
ελληνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία, οι αποφάσεις του υ-
πουργού Ψηφιακής Πολιτικής για τον καθορισµό του αριθ-
µού των δηµοπρατούµενων αδειών και για τον καθορισµό 
της τιµής εκκίνησης (35 εκατ. ευρώ) για καθεµία από τις 
επτά δηµοπρατούµενες άδειες.

Ειδικά για την τιµή εκκίνησης υποστήριξαν ότι δεν α-
νταποκρίνεται στα σύγχρονα οικονοµικά µεγέθη της ραδιο-
τηλεοπτικής αγοράς, από τα οποία εξαρτάται ο καθορισµός 
της τιµής εκκίνησης. Όπως τονίστηκε στις προσφυγές, «η 
τιµή µειώνει το ενδιαφέρον προσέλευσης και αδειοδότησης 
των υποψηφίων, παραβιάζοντας ταυτόχρονα µε τον τρόπο 
αυτόν την αρχή της ελεύθερης έκφρασης, τις συνταγµατικές 
αρχές του πλουραλισµού και της πολυφωνίας».

Η ΕΙΤΗΣΕΕ και οι δύο τηλεοπτικοί σταθµοί επισήµα-
ναν ότι «η διαγωνιστική διαδικασία αδειοδότησης διενερ-
γείται αποκλειστικά µε οικονοµικά κριτήρια χωρίς άλλα 
κριτήρια, κατά παράβαση των συνταγµατικών επιταγών του 
άρθρου 14 και της ευρωπαϊκής οδηγίας 2002/21/ΕΚ».

Οµόφωνη η απόφαση του ΕΣΡ
Απαντώντας µε non paper το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτι-
κής έκανε λόγο για «οµόφωνη απόφαση του Εθνικού Συµ-
βουλίου Ραδιοτηλεόρασης(ΕΣΡ). Η ανεξάρτητη αρχή και το 
ΣτΕ έχουν κρίνει ότι το φάσµα είναι σπάνιος πόρος του ∆η-
µοσίου, ότι οι άδειες δεν µπορεί να είναι απεριόριστες και 
πως οι τηλεοπτικοί σταθµοί πρέπει να καταβάλλουν τίµηµα. 
Οι καναλάρχες µπορούν να προσφεύγουν όπου και όπως ε-
πιλέγουν. Κυβέρνηση και κοινωνία έχουν εµπιστοσύνη ότι 
το ΕΣΡ θα ολοκληρώσει την αδειοδότηση και, µετά από 30 

χρόνια, το άναρχο τηλεοπτικό τοπίο θα αποτελέσει σύ-
ντοµα παρελθόν».

Σηµειώνεται ότι τον περασµένο Ιούλιο το ΕΣΡ έπειτα 
από µακρά έκτακτη συνεδρίαση είχε καταλήξει στον α-
ριθµό των επτά αδειών ανατρέποντας τον αρχικό σχεδι-
ασµό της κυβέρνησης, η οποία, µε βάση το γνωστό «νο-
µοσχέδιο Παππά» και τον διαβόητο περσινό διαγωνισµό, 
προτίθετο να δώσει µόνο τέσσερις άδειες πανελλαδικής 
εµβέλειας.

Λίγες ηµέρες µετά, µε κοινή υπουργική απόφαση που 
είχε υπογράψει ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος 
Παππάς και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Γιώρ-
γος Χουλιαράκης η τιµή εκκίνησης για καθεµία εκ των 
επτά δηµοπρατούµενων τηλεοπτικών αδειών είχε καθορι-
στεί στα 35 εκατ. ευρώ.

Κόντρα Παππά-Κικίλια
Η δήλωση του υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Νίκου 
Παππά στον ραδιοφωνικό σταθµό 24/7 ότι «πρέπει τα 
κόµµατα να τοποθετηθούν για τις άδειες, εάν θέλουν να 
στηρίξουν το Σύνταγµα και τους νόµους» προκάλεσε την 
αντίδραση του µέχρι πρότινος εκπροσώπου Τύπου της Ν∆ 
Βασίλη Κικίλια, ο οποίος χαρακτήρισε τον κ. Παππά «απο-
τυχηµένο υπουργό-καναλάρχη» και τον κάλεσε «να απο-
λογηθεί για τον αντισυνταγµατικό του νόµο».

Ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι «η Ν∆ έχει ολοκληρωµένη 
πρόταση για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθµών, 
την οποία έχει εγκαίρως υποβάλει στο ΕΣΡ. Η πρόταση 
αυτή περιλαµβάνει την πλήρη αξιοποίηση του ψηφιακού 
φάσµατος, σύµφωνα µε τα τεχνολογικά δεδοµένα της ε-
ποχής». Πρόσθεσε, δε, ότι οι αποφάσεις του ΕΣΡ ως ανε-
ξάρτητης αρχής «είναι απολύτως σεβαστές, όπως σεβαστά 
είναι και τα δικαιώµατα άµυνας όλων».

Άµεση ήταν η απάντηση του κ. Παππά, ο οποίος έκανε 
λόγο για «µονότονους και προβλέψιµους χαρακτηρι-
σµούς» από την πλευρά της Ν∆, προσθέτοντας ότι «το ΕΣΡ 
έχει ήδη κρίνει και έχει γνωµοδοτήσει τόσο για τη δηµο-
πράτηση επτά τηλεοπτικών αδειών όσο και για το ύψος της 
τιµής εκκίνησης, η οποία ανέρχεται στα 35 εκατ. ευρώ». 
Όσο για τις αναφορές περί αντισυνταγµατικότητας του 
νόµου 4339/2015, η ανακοίνωση του κ. Παππά τόνιζε ότι 
«κάποιοι θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί», καθώς «η 
Ν∆ στηρίζει πλέον την πλειονότητα των άρθρων του».

ΣΥΡΙΖΑ: Εθισµός στο τζάµπα
Σκληρή ανακοίνωση εξέδωσε και η Κουµουνδούρου, τονί-
ζοντας πως «η προσφυγή των καναλαρχών εναντίον της ο-
µόφωνης απόφασης του ΕΣΡ για τη διεξαγωγή διαγωνισµού 
για τις τηλεοπτικές άδειες αποδεικνύει τον εθισµό τους στο 
τζάµπα και στην ασυδοσία».

«Η στάση των ιδιοκτητών των ιδιωτικών καναλιών δεν 
µας εκπλήσσει. Ούτε βεβαίως και η στάση της Ν∆, η οποία 
φανερώνει πως το κόµµα του Κυριάκου Μητσοτάκη συµπε-
ριφέρεται ως “βασιλικότερο του βασιλέως”» συνέχιζε η ανα-
κοίνωση. «Η αρχική τοποθέτηση της Ν∆ έκανε λόγο για α-
ντισυνταγµατικό νόµο και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
ζήτησε να µην προχωρήσει η αδειοδότηση µε τον νόµο αυτό 
µε επιστολή του προς το ΕΣΡ τον περασµένο Φεβρουάριο, 
αλλά τον περασµένο Αύγουστο ψήφισε στη Βουλή υπέρ 
οκτώ άρθρων του. Σήµερα, ο κ. Κικίλιας “ξέχασε” πως το 
ΕΣΡ έχει ήδη αποφασίσει να προχωρήσει στη διαδικασία 
του διαγωνισµού και έκανε λόγο πάλι για αντισυνταγµατικό 
νόµο. Τελικά ποια είναι η θέση της Ν∆; Επιθυµεί ή όχι την 
αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθµών; Πρέπει να γίνει ή 
όχι διαγωνιστική διαδικασία;»

Πάντως, σε συνέντευξή του στην εφηµερίδα «Real 
News», ο κ. Παππάς ερωτηθείς για τον διαγωνισµό για τις 
τηλεοπτικές άδειες δήλωσε ότι «βρισκόµαστε σε πολύ καλό 
σηµείο» και ότι σε λίγες µέρες θα έχει ετοιµαστεί και η προ-
κήρυξη.

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ 

Α∆ΕΙΕΣ
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ρεπορτάζ

Έναν από τους κορυφαίους ποι-
ητές της Ελλάδας τίµησε η Ε-
θνική Τράπεζα. Μετά από δωρεά 
της στον ∆ήµο Λευκάδας εγκαι-
νιάστηκε πριν από λίγες ηµέρες 

το Μουσείο Άγγελου Σικελιανού, ένα ξεχωριστό 
πολιτιστικό έργο.

Το µουσείο
Ο Άγγελος Σικελιανός γεννήθηκε το 1884 στη 
Λευκάδα, όπου και πέρασε τα παιδικά του χρό-
νια. Η Εθνική Τράπεζα αγόρασε την πατρική 
εστία του Άγγελου Σικελιανού και στη συνέχεια 
χρηµατοδότησε το έργο αποκατάστασης του ακι-
νήτου, καθώς και τις µουσειολογικές µελέτες για 
τη µετατροπή του σε Μουσείο Άγγελου Σικελια-
νού.

Το µουσείο ανατρέπει όσα γνωρίζαµε, καθώς 
πρόκειται για πρότυπο µουσείο διεθνών προδια-
γραφών. ∆εν αποτελεί απλώς ένα µουσείο ενθυ-
µηµάτων αλλά παρουσιάζει και αναλύει, σε όλη 
τη διαδροµή της ζωής του, τη διεθνούς εµβέλειας 
λογοτεχνική προσωπικότητα του Άγγελου Σι-
κελιανού, ο οποίος υπήρξε εννέα φορές υποψή-
φιος για το Νόµπελ Λογοτεχνίας. Η µουσειολο-
γική προσέγγιση ακολουθεί τρόπους επιστηµο-
νικά περιεκτικούς και παράλληλα ανθρώπινους 
και οικείους.

Τι θα δει ο επισκέπτης
Εκθέµατα και συλλογές ξετυλίγουν το κουβάρι 
της ζωής του ποιητή. Σηµειώνεται ότι µουσεία 
µονογραφικά υπάρχουν αρκετά για διάσηµους 
ανθρώπους, είναι σχεδόν όµως πάντα µουσεία 
ενθυµηµάτων. ∆εν είναι µουσεία της πνευµατι-
κής δηµιουργίας η οποία χαρακτηρίζει την προ-
σωπικότητα που εκτίθεται. Το Μουσείο Σικελια-
νού είναι το πρώτο που επιχειρεί και παρουσιά-
ζει τον πυρήνα του συνολικού έργου του Άγγελου 
Σικελιανού. Επίσης, παρουσιάζει τις καταβολές 
του λογοτεχνικού του έργου (οικογενειακές, το-
πικές, εθνικές και διεθνείς), καθώς και τη σύν-
δεση του συνολικού ποιητικού έργου του µε τις 
πράξεις του (∆ελφικές Εορτές) και τη στάση του 
ως πολιτικού όντος και διανοουµένου. Στο µου-
σείο όµως ο επισκέπτης µαθαίνει και για τον άν-
θρωπο Σικελιανό και τη σχέση του µε την 
Εύα και την Άννα (σύζυγοι του Σικελια-
νού), αλλά και την ελληνική και διεθνή 
πραγµατικότητα.

Και Κηποθέατρο 
Άγγελος Σικελιανός
Επίσης, η Εθνική Τράπεζα α-
ναµόρφωσε και το Κηποθέα-
τρο Άγγελος Σικελιανός, που 
βρίσκεται δίπλα στο µουσείο. 
Η δηµιουργία του µουσείου 
επιβεβαιώνει τον ευρύτερο 
ρόλο της Εθνικής Τράπεζας και 
τη µεγάλη της προσφορά στην 
ελληνική κοινωνία διαχρονικά – 
στην ανάπτυξη του πολιτισµού, στη 
διαφύλαξη της πολιτιστικής µας κλη-
ρονοµιάς, στην ενίσχυση της ελληνικής 
περιφέρειας. Στο πλαίσιο πάντα της πρω-
ταγωνιστικής θέσης της τράπεζας στην ελλη-
νική οικονοµία. Η δηµιουργία του µουσείου 
εντάσσεται στην πολιτική εταιρικής κοινωνι-
κής ευθύνης που ο όµιλος της Εθνικής υπηρε-
τεί και αναπτύσσει µε συνέπεια, µε ευαισθησία 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑ∆Α

H ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΜΑ 
ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΙΗΤΗ

Η Εθνική Τράπεζα αγόρασε 
την πατρική εστία του Άγγελου 
Σικελιανού και χρηµατοδότησε το 
έργο αποκατάστασης του ακινήτου, 
καθώς και τις µουσειολογικές µελέτες 
για τη µετατροπή του σε µουσείο.

και µε πολλές νέες δράσεις.

«Συµβάλλουµε στην επιπλέον 
ανάδειξη της Λευκάδας»
Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων του Μουσείου 
Άγγελος Σικελιανός ο διευθύνων σύµβουλος της 
Εθνικής Τράπεζας Λεωνίδας Φραγκιαδάκης εξέ-
φρασε την ελπίδα ότι µε την παράδοση του έργου 
στον ∆ήµο Λευκάδας η Εθνική Τράπεζα συµβάλ-
λει «στην επιπλέον ανάδειξη της Λευκάδας στους 
Έλληνες και ξένους επισκέπτες. Το γεγονός ότι το 
µουσείο σχεδιάστηκε και ολοκληρώθηκε µε τις 
ποιοτικότερες προδιαγραφές, τόσο όσον αφορά 
το κτίριο όσο και επιστηµονικά, αντικατοπτρίζει 
και τη γενικότερη αντίληψή µας για την ανάγκη 
αναβάθµισης των τουριστικών υπηρεσιών της 
χώρας και τις επενδύσεις σε ποιοτικά έργα ανά-
δειξης των εθνικών µας πόρων. Ευχόµαστε η το-
πική κοινωνία να διατηρήσει αλλά και να προβεί 
σε περαιτέρω ενέργειες ανάδειξης του σηµαντι-
κού αυτού έργου, ώστε να διαδοθεί η παρακατα-
θήκη του Άγγελου Σικελιανού στις νεότερες γε-
νιές και να έχουµε βοηθήσει έτσι στη διαχρονική 
επιβίωση του έργου του».

Οι άνθρωποι πίσω από το µουσείο
Σηµειώνεται ότι την εποπτεία του όλου εγχει-
ρήµατος από την Εθνική Τράπεζα, εκτός από τη 
∆ιεύθυνση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και Εται-
ρικής Κοινωνικής Ευθύνης, είχε η Γενική ∆ι-
εύθυνση Ακίνητης Περιουσίας της Τράπεζας, 
καθώς και ο Τοµέας Τεχνικών Υπηρεσιών.

Τις νοηµατικές και αρχιτεκτονικές-εκθεσια-
κές µελέτες και επιβλέψεις έκαναν οι καθηγητές 

του ΑΠΘ Ματούλα Σκαλτσά και Πάνος Τζώνος 
µε τους συνεργάτες τους. Την επιστηµονική 

εποπτεία της έρευνας είχε η καθηγήτρια 
του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Αθηνά 

Βογιατζόγλου, ενώ τη µελέτη αποκα-
τάστασης έκανε ο οµότιµος καθηγη-
τής του ΕΜΠ Παναγιώτης Τουλιά-
τος µε τους συνεργάτες του.

Τεκµήρια του έργου και της 
ζωής του Άγγελου Σικελιανού 
δώρισαν στο µουσείο µεγάλοι 
συλλέκτες, ενώ µεγάλα µουσεία 
και φορείς της χώρας τού εµπι-
στεύτηκαν εκθέµατα σε µακρο-

χρόνιο δανεισµό. Μεταξύ αυτών, το 
Μουσείο Μπενάκη, η Ακαδηµία Α-

θηνών, το Κέντρο Μικρασιατικών Με-
λετών, το Μουσείο «Atelier» Σπύρου 

Βασιλείου, το Μουσείο Γλυπτικής «Ν. Πε-
ραντινός», η Βιβλιοθήκη της Βουλής, η Χα-

ραµόγλειος Βιβλιοθήκη Λευκάδας και ο εκδοτι-
κός οίκος Ίκαρος.

πράξεις του (∆ελφικές Εορτές) και τη στάση του 
ως πολιτικού όντος και διανοουµένου. Στο µου-
σείο όµως ο επισκέπτης µαθαίνει και για τον άν-
θρωπο Σικελιανό και τη σχέση του µε την 
Εύα και την Άννα (σύζυγοι του Σικελια-
νού), αλλά και την ελληνική και διεθνή 

ελληνική κοινωνία διαχρονικά – 
στην ανάπτυξη του πολιτισµού, στη 
διαφύλαξη της πολιτιστικής µας κλη-
ρονοµιάς, στην ενίσχυση της ελληνικής 
περιφέρειας. Στο πλαίσιο πάντα της πρω-
ταγωνιστικής θέσης της τράπεζας στην ελλη-
νική οικονοµία. Η δηµιουργία του µουσείου 
εντάσσεται στην πολιτική εταιρικής κοινωνι-

καθώς και ο Τοµέας Τεχνικών Υπηρεσιών.
Τις νοηµατικές και αρχιτεκτονικές-εκθεσια-

κές µελέτες και επιβλέψεις έκαναν οι καθηγητές 
του ΑΠΘ Ματούλα Σκαλτσά και Πάνος Τζώνος 

µε τους συνεργάτες τους. Την επιστηµονική 
εποπτεία της έρευνας είχε η καθηγήτρια 

του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Αθηνά 
Βογιατζόγλου, ενώ τη µελέτη αποκα-

τάστασης έκανε ο οµότιµος καθηγη-
τής του ΕΜΠ Παναγιώτης Τουλιά-
τος µε τους συνεργάτες του.

ζωής του Άγγελου Σικελιανού 
δώρισαν στο µουσείο µεγάλοι 
συλλέκτες, ενώ µεγάλα µουσεία 
και φορείς της χώρας τού εµπι-
στεύτηκαν εκθέµατα σε µακρο-

χρόνιο δανεισµό. Μεταξύ αυτών, το 
Μουσείο Μπενάκη, η Ακαδηµία Α-

θηνών, το Κέντρο Μικρασιατικών Με-
λετών, το Μουσείο «Atelier» Σπύρου 

Βασιλείου, το Μουσείο Γλυπτικής «Ν. Πε-
ραντινός», η Βιβλιοθήκη της Βουλής, η Χα-

ραµόγλειος Βιβλιοθήκη Λευκάδας και ο εκδοτι-
κός οίκος Ίκαρος.
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οικονοµία

Κάθε χρόνο έως το 2019 θα πρέπει 
να εκπλειστηριάζονται ακίνητα 
ύψους 5,5 δισ. ευρώ.

Αρµαγεδδώνα πλειστηριασµών φέρνουν η µνηµονι-
ακή υποχρέωση και η αναγκαιότητα για λόγους ι-
σορροπίας του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος 
δραστικής µείωσης των κόκκινων δανείων. Αυτό 
καθώς οι τράπεζες υποχρεούνται να µειώσουν τα 

κόκκινα δάνεια κατά 11,5 δισ. ευρώ µέσω ρευστοποιήσεων, δη-
λαδή πλειστηριασµών, αφού δεν επιτυγχάνονται οι στόχοι που 
έχει θέσει ο SSM.

Όπερ µεταφραζόµενο σηµαίνει ότι θα πρέπει κάθε χρόνο έως 
το 2019 να εκπλειστηριάζονται ακίνητα ύψους 5,5 δισ. ευρώ. Ση-
µειώνεται ότι το 2017 το πρόγραµµα πλειστηριασµών αφορούσε 
5.600 ακίνητα, συνολικής αξίας 1,1 δισ. ευρώ. Αυτό αποκαλύπτει 
τον όγκο των µελλοντικών πλειστηριασµών για να πιαστεί ο στό-
χος των 11,5 δισ. έως το τέλος του 2019.

Το πάγωµα των πλειστηριασµών λόγω και των προστατευτι-
κών διατάξεων του νόµου Κατσέλη, αλλά και ο ακτιβισµός κατά 
των πλειστηριασµών στα ειρηνοδικεία τα προηγούµενα χρόνια, το 
µόνο που κατάφεραν είναι το πρόβληµα να µεταχρονολογηθεί και 
να προκύψει οξύτερο τώρα.

Τα πράγµατα δεν είναι εύκολα, καθώς υπάρχει ο φόβος οι µα-
ζικοί πλειστηριασµοί να οδηγήσουν σε νέα µεγάλη υποχώρηση τις 
τιµές των ακινήτων και να νεκρώσει εντελώς η ηµιθανής κτηµατα-
γορά. Η δηµιουργία ενός µεγάλου στοκ ακινήτων εκτιµάται ότι θα 
προκαλέσει σηµαντικούς τριγµούς στην οικονοµία.

Σηµειώνεται ότι στοιχεία για το στοκ των ακινήτων που έχουν 
βγει σε πλειστηριασµό, δηλαδή έχουν ήδη λάβει ηµεροµηνία δι-
εξαγωγής τον τελευταίο ενάµιση χρόνο αλλά δεν έχουν πραγµα-
τοποιηθεί ακόµη, υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Ταµείου Νοµι-
κών. Ο αριθµός τους από την 1η Ιανουαρίου του 2016 ανέρχεται 
σε 7.218, αλλά θα πρέπει να σηµειωθεί ότι για την πλειονότητα των 
δανείων που έχουν καταγγελθεί δεν έχουν ασκηθεί αναγκαστικά 
µέτρα, καθώς οι διαδικασίες συνεπάγονται κόστος για τις τράπεζες 
και τα αποτελέσµατα είναι αβέβαια µε δεδοµένο το παρατεταµένο 
πάγωµα των πλειστηριασµών. Ωστόσο, σύµφωνα µε εκτιµήσεις πα-
ραγόντων της αγοράς, το στοκ των ακινήτων προς πλειστηριασµό 
προσεγγίζει τα 15.000 ακίνητα, στοιχείο που δηµιουργεί προβλη-
µατισµό για µια ενδεχόµενη νέα πτώση των τιµών που θα προκα-
λούσαν οι µαζικοί πλειστηριασµοί.

Να σηµειωθεί ότι, όπως προβλέπει ο νόµος, οι ηλεκτρονικοί 
πλειστηριασµοί θα γίνονται τρεις φορές την εβδοµάδα –από µία 
που ισχύει σήµερα– και σε δύο βάρδιες, δηλαδή η µία 11 π.µ. - 1 
µ.µ. και η δεύτερη 3 µ.µ. - 5 µ.µ. Με τον τρόπο αυτόν οι πλειστη-
ριασµοί που θα πραγµατοποιούνται κάθε εβδοµάδα θα είναι πολ-

λαπλάσιοι σε σχέση µε τις δυνατότητες που έχει το σηµερινό σύ-
στηµα, εξασφαλίζοντας παράλληλα χρονική και γεωγραφική δι-
άχυση.

Πάγωµα πλειστηριασµών για ακίνητα 
έως 300.000 ευρώ
Ωστόσο την Πέµπτη είδε το φως της δηµοσιότητας µία ακόµη 
πληροφορία που λειτουργεί εν αρχή κατευναστικά, καθώς σε 
άτυπη συµφωνία για την αναστολή διενέργειας πλειστηριασµών 
για ακίνητα που έχουν εµπορική αξία έως 300.000 ευρώ κατέλη-
ξαν οι τράπεζες έπειτα από κυβερνητική παρότρυνση.

Η δέσµευση θα ισχύσει για περιορισµένο χρονικό διάστηµα 
και συγκεκριµένα µέχρι το τέλος του χρόνου και αφορά όλα τα α-
κίνητα φυσικών προσώπων, δηλαδή είτε πρόκειται για πρώτη κα-
τοικία είτε όχι.

Οι τράπεζες, προκρίνοντας τους πλειστηριασµούς για µε-
γάλα ακίνητα –εµπορικά ή βιοµηχανικά ή µεγαλύτερης αξίας κα-
τοικίες–, που αποτελούν άλλωστε το µεγάλο στοκ των ακινήτων 
προς ρευστοποίηση και για τα οποία έχουν ξεκινήσει διαδικα-
σίες, δέχτηκαν απλώς να πάνε πίσω τις διαδικασίες. Πρόκειται 
για ακίνητα που θα ρευστοποιηθούν µέσω της ηλεκτρονικής δια-
δικασίας, η οποία, σύµφωνα µε όλες τις πληροφορίες, έχει ενερ-
γοποιηθεί και αναµένεται να τεθεί σε λειτουργία στις αρχές ∆ε-
κεµβρίου.

Με δεδοµένο ότι οι πλειστηριασµοί ήταν στάσιµοι εδώ και 
περίπου οκτώ χρόνια, τραπεζικές πηγές εκτιµούν ότι για τη ρευ-
στοποίηση των ακινήτων µεγαλύτερης αξίας, δηλαδή άνω των 
300.000 ευρώ, θα απαιτηθούν πολύ περισσότεροι από τρεις 
µήνες, όσο δηλαδή το άτυπο µορατόριουµ που συνοµολογήθηκε 
µε την κυβέρνηση. Σύµφωνα µε τις τράπεζες, στο στόχαστρο θα 
τεθούν κυρίως οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, αλλά και εκείνοι 
που έχουν µεγάλη ακίνητη περιουσία και υψηλές οφειλές και 
βρίσκουν ασυλία πίσω από το πάγωµα των πλειστηριασµών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι την Τετάρτη, ηµέρα διενέργειας 
πλειστηριασµών στα ειρηνοδικεία, µαταιώθηκαν, στο πλαίσιο 
της δράσης των λεγόµενων «συλλογικοτήτων», προγραµµατισµέ-
νοι πλειστηριασµοί ακινήτων που ανήκαν σε επιχειρηµατίες και 
είχαν υπέρογκες οφειλές προς τις τράπεζες αλλά και το ∆ηµόσιο.

Η πορεία στις τιµές των ακινήτων
Σε τροχιά σταθεροποίησης εισήλθαν οι τιµές των κατοικιών σε 
επιλεγµένες περιοχές της Αττικής κατά τη διάρκεια του φετινού 
τρίτου τριµήνου. Αυτό προκύπτει από σχετική έρευνα της εται-

ρείας πιστοποιηµένων εκτιµητών ακινήτων Geoaxis, βάσει της ο-
ποίας η µέση πτώση δεν ξεπέρασε το 0,25%, σε σχέση µε το αντί-
στοιχο περσινό διάστηµα, τόσο για τα νεόδµητα όσο και για τα πα-
λαιότερα διαµερίσµατα.

Ωστόσο, όπως ανέφερε στην «Καθηµερινή», που δηµοσίευσε 
τη σχετική έρευνα, ο Γιάννης Ξυλάς, επικεφαλής της Geoaxis, η 
σταθεροποιητική πορεία των τιµών µόνο εγγυηµένη δεν πρέπει 
να θεωρείται. «Σοβαρός απροσδιόριστος παράγοντας για το µελλο-
ντικό επίπεδο των αξιών χαρακτηρίζεται και το θέµα των πλειστη-
ριασµών πρώτης κατοικίας. Τυχόν λανθασµένος χειρισµός του εν 
λόγω θέµατος µπορεί να επιφέρει πληµµυρίδα διαµερισµάτων στα 
χέρια των τραπεζών και πιθανά και στα χέρια distress funds που θα 
αγοράσουν κόκκινα δάνεια σε χαµηλές αποτιµήσεις, µε σκοπό να 
επαναπροωθήσουν ακίνητα στην αγορά σε υψηλότερες αξίες» το-
νίζει ο κ. Ξυλάς. Το πρόβληµα έγκειται στο ότι η αγορά τελεί ήδη 
υπό καθεστώς υπερπροσφοράς ακινήτων, καθώς υπολογίζεται ότι 
τα απούλητα διαµερίσµατα ξεπερνούν τα 180.000-200.000 πανελ-
λαδικά.

Η σταθεροποίηση των τιµών, ωστόσο, σύµφωνα µε την έρευνα 
αποδίδεται σε µια σειρά από παράγοντες, όπως η σταθεροποίηση 
του οικονοµικού κλίµατος, η επάνοδος της οικονοµίας σε τροχιά α-
νάκαµψης και η διατήρηση της πτωτικής τροχιάς της ανεργίας. Πα-
ράλληλα, ιδιαίτερα θετική είναι η επίδραση, στη ζήτηση, της µεγά-
λης εξάπλωσης των βραχυχρόνιων µισθώσεων µέσω ηλεκτρονικών 
πλατφορµών. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό και µε τις χαµηλές 
τιµές των παλιότερων διαµερισµάτων στο κέντρο της Αθήνας και 
σε περιοχές που βρίσκονται κοντά σε τουριστικά αξιοθέατα, έχει 
τονώσει το επενδυτικό ενδιαφέρον και έχει οδηγήσει σε αύξηση 
των συναλλαγών, µε αποτέλεσµα να συγκρατούνται και οι τιµές.

  ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ

ΟΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ, 
ΤΟ ΣΤΟΚ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ
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ΕΝΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ*
 ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΟΥΡΟΥΝΗ**

Ακόµα και σήµερα η εικόνα του διαγράµ-
µατος αµφισβητείται, παρά το γεγονός ότι τα ε-
πίσηµα στοιχεία της ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ (https://
goo.gl/x9ckre) είναι ξεκάθαρα: Ο µέσος όρος 
νέων διαµερισµάτων µέχρι το 2004 ήταν 
κάπου 100.000 ανά έτος, από το 2004 έως το 
2010 έπεσε θεαµατικά στα 15.000 και από το 
2010 µέχρι σήµερα η παραγωγή πρακτικά µη-
δενίστηκε, στα 1.300 νέα διαµερίσµατα ανά 
έτος.

Όλες οι αναλύσεις καταλήγουν στην κοινή 
διαπίστωση ότι η αγορά ακινήτων είναι εξαι-
ρετικά δύσκολο να ανακάµψει άµεσα, καθώς 
οι παράγοντες που εµποδίζουν την αύξηση της 
ζήτησης, αντί να περιορίζονται, οξύνονται. Σε 
αυτόν τον λογαριασµό έρχεται να προστεθεί 
η πώληση των µη εξυπηρετούµενων δανείων 
σε κερδοσκοπικά funds στο 3% της αξίας τους, 
γεγονός που θα συµπιέσει ακόµη περισσότερο 
τις τιµές, αφού πλέον θα µεταγράφονται ακί-
νητα από τους πλειστηριασµούς σε τιµές κοντά 
στο 1/4 της αντικειµενικής τους αξίας. Ίσως και 
χαµηλότερα. Ήδη στο Μητρώο Αξιών Μεταβι-
βάσεων Ακινήτων (https://goo.gl/VGqdV2), 

Η οικοδοµή ήταν ένας από τους 
τελευταίους εθνικούς κλά-
δους του δευτερογενούς τοµέα 
που άντεξε τις σαρωτικές µετα-

µορφώσεις των περασµένων δεκαετιών. Στις 
µέρες µας η οικοδοµή καταγράφει «βουτιά 
στο κενό», συµπαρασύροντας εκατοντάδες ε-
παγγέλµατα και επιχειρήσεις υψηλής εξειδί-
κευσης.

Όσοι παρακολουθούν τα τεχνικά θέµατα 
γνωρίζουν ότι η κρίση στην παραγωγή νέων 
διαµερισµάτων ξεκίνησε πολύ πριν από το 
2010, ενώ ήδη από την τελετή λήξης των Ολυ-
µπιακών Αγώνων 2004 και µετά η παραγωγή 
κατοικίας είχε δείξει έντονα πτωτική πορεία.

Ωστόσο, λόγω των ιδιαιτεροτήτων του 
κλάδου, αυτές οι τάσεις δεν εντοπίστηκαν ε-
γκαίρως, παρ’ ότι οι κατασκευαστές ήδη γνώ-
ριζαν ότι το σφρίγος της αγοράς είναι πλασµα-
τικό, αφού δεν υπήρχαν νέες παραγγελίες. 
Στον αντίποδα δηλαδή της αυξηµένης ρευ-
στότητας και της ευηµερούσας µεσαίας τάξης, 
η παραγωγή νέων διαµερισµάτων είχε συνα-
ντήσει την οροφή της.

που πρόσφατα παρέδωσε στο κοινό η ΓΓΠΣ, 
ο πιθανός αγοραστής ανακαλύπτει ότι µικρά 
ακίνητα πωλήθηκαν κάτω από 10.000 ευρώ, 
προκαλώντας περαιτέρω σύγχυση στην ήδη 
πολύπαθη αγορά ακινήτων.

Μερίδα συµπολιτών µας, κάνοντας πληµ-
µελείς λογαριασµούς, συµπεραίνει ότι όσο πέ-
φτει η αξία των ακινήτων, θα µειώνεται και το 
ενοίκιο. Αυτό φαίνεται λογικό, αλλά αν συνυ-
πολογίσει κανείς την αδυναµία των ιδιοκτητών 
να συντηρήσουν έστω και στοιχειωδώς τα πε-
παλαιωµένα ακίνητά τους, συµπεραίνουµε ότι 
ναι µεν θα διατίθενται προς µίσθωση φθηνά, 
αλλά άθλιας ποιότητας ακίνητα.

Αφήσαµε για το τέλος τον ΕΝΦΙΑ, φόρο 
που, εκτός από σοβαρό πρόβληµα, µπορεί να 
αποτελέσει και λύση. Ο ΕΝΦΙΑ επιβάλλεται 
πάνω στο σπουδαιότερο απόκτηµα του µέσου 
Έλληνα και ίσως στο µοναδικό πλέον περιου-
σιακό του στοιχείο: στο σπίτι του.

Φυσικά έπρεπε να υπάρχει φόρος στα α-
κίνητα. Όµως έπρεπε να έχει υπολογιστεί όχι 
τόσο επιπόλαια, ούτε επί πλασµατικών, δήθεν 
αντικειµενικών αξιών. Έπρεπε να υπολογιστεί 
σωστά και έπρεπε να έχει επιβληθεί τότε που 
ούτε δυσβάσταχτος θα θεωρούνταν ούτε «πα-
ράλογος», για να θυµηθούµε τον χαρακτηρισµό 
του κ. Τσίπρα όταν φλέρταρε µε την εξουσία.

Σήµερα ο αντιαναπτυξιακός και βαρύς 
ΕΝΦΙΑ είναι δυνατόν και οφείλει να καταργη-

θεί άµεσα. Και να αντικατασταθεί µε ένα αυτο-
διοικητικό τέλος που θα πηγαίνει κατευθείαν 
στον δήµο όπου ανήκει το ακίνητο.

Τα τέλη, λόγω της φύσης τους και του α-
νταποδοτικού τους χαρακτήρα, δεν είναι προ-
κλητικά. Άλλωστε, όπως ορίζει ο νόµος και ε-
πανειληµµένα έχει γνωµοδοτήσει ο Συνήγο-
ρος του Πολίτη, τα ανταποδοτικά τέλη και οι 
εισφορές για δαπάνες και υπηρεσίες ή έργα 
συµβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής, στην ανάπτυξη της περιοχής και στην 
καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Θεωρώ αυτή την προσέγγιση εφικτή και, 
όσο κι αν φαίνεται περίεργο, θα χρηµατοδοτή-
σει έµµεσα την αγορά ακινήτων και, όπως θα 
δείξω σε επόµενο άρθρο µου, θα «πάρει ξανά 
µπροστά η µπετονιέρα».

Επιπλέον, ως λύση τη θεωρώ ιδιαίτερα πει-
στική για τους θεσµούς, αρκεί να δείξουµε ότι 
µπορούµε να την οργανώσουµε σωστά, προ-
κειµένου να φέρνει συνεχώς χρήµατα στα 
άδεια ταµεία. ∆ιότι τον ΕΝΦΙΑ που ζητούν, αν 
όχι φέτος τότε από του χρόνου, κανείς δεν θα 
µπορεί να τον πληρώσει.

*Τίτλος δανεισµένος από τον ευφυέστατο 
@Fouiter στο Twitter.
**Ο Κώστας Κουρούνης είναι πολεοδόµος 
πολιτικός µηχανικός, υπεύθυνος για την 
πρωτοβουλία Publicspace.gr.

KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Αποσυμπίεση Μεσοσπονδύλιου Δίσκου 
Στην Get Healthier, χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες μιας ομάδας κορυ-
φαίων ιατρών και μηχανικών ιατρικών οργάνων, εφαρμόζουμε τις τελευταίες ε-
ξελίξεις της βιοτεχνολογίας για να προσφέρουμε μη χειρουργική, μη επεμβατική 
Αποσυμπίεση του Μεσοσπονδύλιου Δίσκου. Πρόκειται για μια απόλυτα ασφαλή 
και αποτελεσματική διαδικασία, χωρίς φάρμακα, ενέσεις, χειρουργεία και αναι-
σθησία, 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, αυχενικό σύνδρομο. 

Αναγεννητική Ιατρική - Βλαστοκύτταρα 
Προσφέρουμε μη χειρουργική αντιμετώπιση ορθοπεδικών παθήσεων με τη βο-
ήθεια καινοτόμων θεραπειών που βασίζονται στις κατακτήσεις της Αναγεννητι-
κής και Μοριακής Ιατρικής (βλαστοκύτταρα). Κατ’ αυτό τον τρόπο θεραπεύονται 
οι ασθενείς που πάσχουν από οστεοαρθρίτιδα γονάτων και ισχίων, ρευματοειδή 
αρθρίτιδα, επώδυνες 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

KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
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Εκκρεµούν άλλες 250.000 αιτήσεις 
προς τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ µε 
εκτιµώµενο κόστος εξόφλησης πάνω από 
1,6 δισ. ευρώ.

Α
γώνα δρόµου προκειµένου έως το τέλος 
του έτους να έχουν πληρωθεί όσο το δυνα-
τόν περισσότερες συντάξεις κάνει η κυβέρ-
νηση, καθώς κινδυνεύουν να χαθούν ευρω-
παϊκά κονδύλια. Ωστόσο, παρά τις προσπά-
θειες, το «βουνό» από τις αιτήσεις που έχει 

δηµιουργηθεί στα ασφαλιστικά ταµεία θα εξακολουθήσει 
να είναι ορατό.

Έδωσαν 4.000 συντάξεις
Σε εµβόλιµη πληρωµή, όπως χαρακτηρίστηκε από το υ-
πουργείο Εργασίας, 4.193 νέων κύριων συντάξεων ύψους 
12,651 εκατ. ευρώ προχώρησε την περασµένη Τρίτη ο Ε-
νιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), στο πλαί-
σιο της εφαρµογής του προγράµµατος εξόφλησης ληξιπρό-
θεσµων υποχρεώσεων. Υπάλληλοι και στελέχη του ΕΦΚΑ 
δούλεψαν ακόµη και το Σαββατοκύριακο σε περισσότερα 
από 40 υποκαταστήµατα αρµόδια για την έκδοση συντά-
ξεων.

Χαρακτηριστικό είναι το έγγραφο-έκκληση που έστειλε 
ο διοικητής του ΕΦΚΑ Αθανάσιος Μπακαλέξης προς τις αρ-
µόδιες υπηρεσίες: «Από το Σάββατο 7/10 έως και τη ∆ευ-
τέρα 9/10, αξιοποιώντας και τις ηµέρες του Σαββατοκύρια-
κου, να εκκαθαριστούν και να κλείσουν όσες υποθέσεις βρί-
σκονται στον κατάλογο των εκκρεµοτήτων. Εξυπακούεται 
ότι για όσους υπαλλήλους απασχοληθούν εντός του προ-
σεχούς Σαββατοκύριακου θα ληφθεί µέριµνα προκειµένου 
να τους χορηγηθεί άδεια κατ’ αναλογία της επιπρόσθετης 
απασχόλησής τους από 1/1/2018. Παρακαλώ για την πιστή 
εφαρµογή των οδηγιών, καθώς το θέµα είναι ιδιαίτερα κρί-
σιµο και το αποτέλεσµα των ενεργειών σας θα επηρεάσει 
συνολικά τη χρηµατοδότηση της χώρας µας».

Ωστόσο, τα προβλήµατα δεν έλειψαν, όταν για περίπου 
µία ώρα ήταν εκτός λειτουργίας η ηλεκτρονική υπηρεσία 
της Η∆ΙΚΑ (Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση Κοινωνικής Α-
σφάλισης).

∆ουλειά το περασµένο Σαββατοκύριακο είχαν επίσης η 
διοίκηση και οι εργαζόµενοι του Ενιαίου Ταµείου Επικου-
ρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ). Στο έγ-
γραφο του διοικητή του ταµείου Θανάση Καποτά, το οποίο 
κινήθηκε στο ίδιο µήκος κύµατος µε αυτό του κ. Μπακα-
λέξη, σηµειωνόταν ότι «το αποτέλεσµα θα επηρεάσει όχι 
µόνο το ταµείο αλλά και τη χρηµατοδότηση της χώρας».

Εκκρεµούν άλλες 250.000
Σύµφωνα µε το υπουργείο Εργασίας, εµβόλιµες πληρωµές 
νέων συνταξιοδοτικών παροχών θα πραγµατοποιηθούν και 
το επόµενο διάστηµα. Ήδη το δεκάµηνο Ιανουαρίου-Οκτω-
βρίου 2017 πληρώθηκαν 183.430 νέες συνταξιοδοτικές πα-
ροχές (κύριες, επικουρικές και εφάπαξ), ύψους 1,439 δισ. 
ευρώ. Συγκεκριµένα, 88.324 οριστικές κύριες συντάξεις και 
38.220 προσωρινές, συνολικού ύψους 810 εκατ. ευρώ, µαζί 
µε τα αναδροµικά. Επίσης, 38.086 νέες επικουρικές συντά-
ξεις, συνολικού ύψους 228,5 εκατ. ευρώ µαζί µε τα αναδρο-
µικά και 18.800 νέα εφάπαξ, συνολικού ύψους 400,4 εκατ. 
ευρώ.

Όπως φαίνεται, όµως, ο όγκος των αιτήσεων παραµέ-
νει τεράστιος, καθώς εκκρεµούν άλλες 250.000 προς τον 
ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ µε εκτιµώµενο κόστος εξόφλησης 
πάνω από 1,6 δισ. ευρώ.

Συγκεκριµένα, εκκρεµούν περίπου 80.000 κύριες συ-
ντάξεις, 110.000 επικουρικές και 60.000 εφάπαξ δηµόσιου 
και ιδιωτικού τοµέα.

Επιπλέον πονοκέφαλος για τα ταµεία είναι όµως οι αι-
τήσεις που απορρίπτονται ή σβήνονται, γιατί δεν πληρού-
νται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

Γιατί καθυστερούν οι συντάξεις
Όµηροι ενός κρατικού µηχανισµού που δηµιουργεί τερά-
στιες λίστες αναµονής στα ασφαλιστικά ταµεία είναι χιλιά-
δες συνταξιούχοι, οι οποίοι µπορεί να περιµένουν για την 
έκδοση της σύνταξής τους ακόµη και τέσσερα χρόνια. Τόσο 
τα ελλείµµατα των ταµείων όσο και η έλλειψη προσωπικού 
(συντάξεις-αποσπάσεις) σε αυτά εντείνουν το πρόβληµα. 
Ποια είναι όµως η ευθύνη της ηγεσίας του υπουργείου Ερ-

γασίας; Σύµφωνα µε στελέχη ταµείων µε τα οποία επικοι-
νώνησε η FS, το υπουργείο καθυστέρησε την έκδοση εγκυ-
κλίων για την εφαρµογή του νέου τρόπου υπολογισµού των 
συντάξεων. Σηµειώνεται ότι ο σχετικός νόµος Κατρούγκα-
λου είχε τεθεί σε ισχύ από τον Μάιο του 2016. Επιπλέον, 
παρά το γεγονός ότι ο ΕΦΚΑ συστάθηκε τον Ιανουάριο του 
2017, µόλις τον περασµένο Μάρτιο άρχισε η διαδικασία έκ-
δοσης των νέων συντάξεων. Στα παραπάνω προστίθεται και 
η συµφωνία κυβέρνησης-θεσµών, στην οποία γινόταν λόγος 
για µείωση προσωπικού στον ΕΦΚΑ.

Εν τω µεταξύ, το ζήτηµα της καθυστέρησης απονοµής 
συντάξεων έφερε στο Ευρωκοινοβούλιο ο ευρωβουλευτής 
της Ν∆ Γιώργος Κύρτσος. Σε γραπτή ερώτησή του ο κ. Κύρ-
τσος τονίζει ότι «σύµφωνα µε δηλώσεις αρµόδιων κυβερ-
νητικών παραγόντων, έχει δηµιουργηθεί µια “ουρά” δικαι-
ούχων συντάξεων που µπορεί να φτάνει τα 300.000 άτοµα. 
Πρόκειται γι’ αυτούς που περιµένουν να πάρουν την κύρια 
ή την επικουρική σύνταξή τους έχοντας συµπληρώσει τις 
προϋποθέσεις ή να πάρουν το εφάπαξ. Σύµφωνα µε τα δη-
µοσιεύµατα έγκυρων εφηµερίδων, το κόστος ικανοποίησης 
των δικαιούχων µπορεί να φτάνει για τον κρατικό προϋπο-
λογισµό και τα ασφαλιστικά ταµεία τα 3 δισ. ευρώ, ενώ η 
Ελληνίδα υπουργός Απασχόλησης σε σχετικές ερωτήσεις 
δηµοσιογράφων δεν δίνει συγκεκριµένη απάντηση». Ο κ. 
Κύρτσος ρωτά εάν «η Ε.Ε. γνωρίζει το ύψος των υποχρε-
ώσεων που έχουν δηµιουργηθεί για το ελληνικό ∆ηµόσιο 
και τα χρηµατοδοτούµενα από τον κρατικό προϋπολογι-
σµό ασφαλιστικά ταµεία προκειµένου να πάρουν οι δικαι-
ούχοι τις συντάξεις και τα εφάπαξ που τους οφείλονται. 
Γιατί επέτρεψαν οι ευρωπαϊκοί θεσµοί να δηµιουργηθούν 
τόσο µεγάλες ληξιπρόθεσµες οφειλές του ελληνικού ∆ηµο-
σίου προς την ελληνική κοινωνία; Έχουν προϋπολογιστεί 
τα κονδύλια που αναφέρουµε στη διαµόρφωση του πρωτο-
γενούς δηµοσιονοµικού πλεονάσµατος για το 2017 και το 
2018 και µε ποιον τρόπο; Τα χρήµατα που δίνονται, ως υπο-
δόσεις, από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας για 
την κάλυψη αυτών των αναγκών εµφανίζονται στον κρατικό 
προϋπολογισµό ή περνάνε απευθείας στο δηµόσιο χρέος;».

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

«ΠΑΓΩΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 
ΓΙΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Μελέτη του οµότιµου καθηγητή Οικονοµικών και Κοι-
νωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστηµίου Σάββα 
Ροµπόλη αποκαλύπτει τους κινδύνους για το σύστηµα 

κοινωνικής ασφάλισης από τη γήρανση του πληθυσµού. Συ-
γκεκριµένα, εκτιµάται ότι «το σύστηµα κοινωνικής ασφάλι-
σης (ΣΚΑ) στην Ελλάδα θα επιβαρυνθεί, µόνο εξαιτίας της αύ-
ξησης του προσδόκιµου ζωής, κατά 37,3 δισ. ευρώ σε παρού-
σες αξίες». Η µελέτη έλαβε υπόψη την αύξηση του προσδόκιµου 
ζωής και τις µειώσεις των συντάξεων που θα συντελεστούν από 
1/1/2019.

Σύµφωνα µε τη µελέτη, «η συνολική αυτή επιβάρυνση µε-
ταφράζεται σε περίπου 1,3 δισ. ευρώ ανά έτος για την περίοδο 
2017-2057. Το εύρηµα αυτό αναδεικνύει µε τον πιο εύληπτο 
τρόπο ότι η χρηµατοδότηση της επιβάρυνσης του ΣΚΑ, εξαιτίας 
της αύξησης του προσδόκιµου ζωής, µε περαιτέρω περικοπές 
των συντάξεων (κύριων και επικουρικών) αποδεικνύεται ανε-
παρκής και περιορισµένη». Αντίθετα, σύµφωνα µε τις εκτιµή-
σεις του κ. Ροµπόλη και των συνεργατών του, «η κάλυψη της ε-
πίδρασης της αύξησης του προσδόκιµου ζωής µε ρυθµό δύο έτη 
ανά δεκαετία απαιτεί χρηµατοδότηση που αντιστοιχεί σε µέσο ε-
τήσιο ρυθµό µεταβολής 1,5%-2% του ΑΕΠ, συµβάλλοντας κατ’ 
αυτόν τον τρόπο, µεταξύ των άλλων, στον περιορισµό του χά-
σµατος µεταξύ παραγωγικότητας και κοινωνικών ανισοτήτων 
στη χώρα µας».

Η γήρανση του πληθυσµού 
απειλεί τις συντάξεις
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πολιτική

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

Ήταν µία εβδοµάδα καταξίωσης, µία εβδοµάδα γεµάτη 
µεγάλα λόγια και πράξεις πολιτικών ανδρών. Και γυ-
ναικών. Η καταξίωση αφορά φυσικά τον πρωθυπουργό 
µας, ο οποίος πραγµατοποιεί άλλη µια υπόσχεσή του. 
Είπε ότι θα αλλάξει την Ευρώπη και το κάνει. Ξεκινώντας 
από τη γλώσσα.

O λόγος που η kolotumba διεθνοποιήθηκε είναι ξεκά-
θαρος.

Και καλά έκαναν οι Καταλανοί, εδώ που τα λέµε, είδαµε 
και τους Βρετανούς που δεν ακολούθησαν την ιδιοφυή 
στρατηγική της kolotumba µε το Brexit και τώρα τρέχουν 
και δεν φτάνουν.
Συνεπώς, θα πρέπει να το αναγνωρίσουµε στον πρωθυ-
πουργό.

Θα πρέπει επίσης να ανανεώσουµε τη λίστα µε τα βασικά 
συστατικά της Ελλάδας, αυτά που δεν θα µπορέσουν 
ποτέ να µας πάρουν η χρεοκοπία µας και τα επακόλουθα 
µνηµόνια.

Ούτε τις πτήσεις µε F-16.

Την πτήση του σεσηµασµένου αντιµιλιταριστή Αλέξη 
Τσίπρα µε το F-16 προανήγγειλε µε εµπνευσµένο non-
paper το Μαξίµου.

Μάλλον πολιτική γραµµή.

Λεφτά πάντα υπάρχουν για εξοπλιστικά, όλοι το 
ξέρουν αυτό.

Το σίγουρο πάντως είναι πως τα non-paper του Μαξίµου 
έχουν δηµιουργήσει πλέον σχολή που επεκτείνεται και 
στα δηµόσια έγγραφα, µε τον καθένα που έχει τη δυνατό-
τητα να εκδώσει ένα επίσηµο δελτίο Τύπου να προσθέτει 
τη δική του δόση δηµιουργικότητας, το δικό του λιθαράκι 
στον δρόµο προς την πλήρη ισοπέδωση των πάντων.

Εντάξει, έχει και τα δίκια του ο δήµαρχος, να του λεηλατή-
σουν το αντλιοστάσιο οι επιτήδειοι προτού (ναι, πάνω στα 
δηµαρχιακά νεύρα κάναµε κι ένα ορθογραφικό λαθάκι, 
µικρό το κακό, όπως και για το ελληνικότατο φώτος) καν 
το εγκαινιάσει. ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΛΕΗΛΑΤΟΥΜΕ. 
Κάπου έλεος δηλαδή και θα βλαστηµήσετε την ώρα και 
τη στιγµή που γεννηθήκατε οι υπαίτιοι.

Σε κάθε περίπτωση,

Σε άλλα νέα…

Ήταν η τελευταία λύση για τον Πρόεδρο, µπας και ξεβρο-
µίσει το «βροµερό πολιτικό σύστηµα», όπως το χαρακτή-
ρισε. Το νοµοσχέδιο για την ταυτότητα φύλου αποτέλεσε 
τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τον Λεβέντη.
Τα εξήγησε καλά, τα εξήγησε ωραία στη Βουλή.

Προσπάθησε µε όλα τα µέσα που είχε στη διάθεσή του να 
µη γίνει νόµος του κράτους.

Αλλά δεν τα κατάφερε. Και τώρα άντε να το εξηγήσει.

Ο Λεβέντης συνέβαλε από την πλευρά του, όπως και η 
πλειονότητα των οµιλητών στη Βουλή για το νοµοσχέδιο 
για την ταυτότητα φύλου, στο να µη γίνει µια ουσιαστι-
κή συζήτηση για ένα θέµα που αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα. 

Κατάλαβαν, δεν κατάλαβαν, τουλάχιστον αυτοί ήταν εκεί.

Την παράσταση στη σχετική συζήτηση στη Βουλή έκλεψε 
η ιστορία που διηγήθηκε ο αρχηγός της αξιωµατικής 
αντιπολίτευσης, θέλοντας να δικαιολογήσει την αντίθεσή 
του στη δυνατότητα αλλαγής ταυτότητας φύλου από την 
ηλικία των 15 ετών. Κάποιος ψυχίατρος «µου διηγήθηκε, 
λοιπόν, µια ιστορία για ένα νέο παιδί, ο οποίος τον βρήκε 
και του ζήτησε να συνηγορήσει στην αλλαγή φύλου, επει-
δή ανέβηκε στον Υµηττό και του το είπε ένας εξωγήινος». 
Προφανώς, αν κρατήσεις µόνο το «ανέβηκε στον Υµηττό 
και του το είπε ένας εξωγήινος», είναι µια ιστορία που 
προσφέρεται για εύκολο χιούµορ και γελοιοποίηση του 
αντιπάλου σου.

Αν πάρουµε όλη την ιστορία, γίνεται σαφές πως το στοι-
χείο που ήθελε να αναδείξει ο αρχηγός της αξιωµατικής 
αντιπολίτευσης ήταν η έλλειψη ιατρικών ασφαλιστικών 
δικλείδων στο νοµοσχέδιο. Το πρόβληµα βέβαια έγκειται 
στο ίδιο το παράδειγµα που επελέγη. Το ότι κάποιος 
έφηβος και ακούει εξωγήινους να του λένε ότι πρέπει να 
αλλάξει φύλο και τους πιστεύει δεν αποτελεί επιχείρηµα 
κατά της δυνατότητας αλλαγής ταυτότητας φύλου από 
την ηλικία των 15 ετών. Προφανώς κάποιος που µιλάει 
µε εξωγήινους δεν είναι σε θέση να πάρει µόνος του µια 
τέτοια απόφαση, ή οποιαδήποτε άλλη απόφαση, είτε είναι 
15, είτε είναι 25, είτε είναι 55 ετών.

  ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ
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κόσµος

Ήταν ένα κοινό µυστικό, µια οµερτά µεταξύ των µε-
γάλων αφεντικών του Χόλιγουντ από τις αρχές της 
δεκαετίας του ’80 µέχρι σήµερα. Ο ιδρυτής του 
κολοσσού Miramax και της Weinstein Brothers, 

Χάρβεϊ Γουάινσταϊν, εκµεταλλευόταν την εξουσία και τη θέση του 
για να κάνει σεξ µε ανερχόµενες νεαρές ηθοποιούς και θηλυκές 
παρουσίες που «έπεφταν» στην ανάγκη του. Η συναίνεση ίσχυε 
µόνο από την πλευρά του, δεκάδες σταρ του Χόλιγουντ και εργαζό-
µενες στις εταιρείες του µιλούν επώνυµα για βιασµό ή σεξουαλική 
παρενόχληση που υπέστησαν από αυτόν.

Το modus operandi λίγο ως πολύ γνωστό, ένα 20χρονο ά-
βγαλτο κορίτσι που ήθελε να κάνει καριέρα στο σινεµά, στο θέατρο 
ή γενικά στον χώρο του θεάµατος ήταν ο τύπος του Γουάινσταϊν. 
Ο τελευταίος έφερνε κοντά του µε δόλιο τρόπο το κορίτσι παίζο-
ντας το χαρτί του «αφεντικού», του µέντορα, και καθιστούσε σαφές 
ότι αν δεν ενέδιδε στις ορέξεις του δεν θα ξανάβρισκε ποτέ δου-
λειά στον χώρο που ήθελε. Όλα αυτά τα κορίτσια µεγάλωσαν αλλά 
δεν ξέχασαν και είναι πολλά. Αυτές είναι κάποιες από τις ιστορίες 
τους, όπως τις διηγήθηκαν στους «New York Times» και στο περι-
οδικό «New Yorker». Για το τελευταίο, µάλιστα, ο Ρόναν Φάροου, 
δηµοσιογράφος, δικηγόρος και ακτιβιστής, γιος της Μία Φάροου 
και του Γούντι Άλεν, πέρασε 10 µήνες συνοµιλώντας µε 13 γυναί-
κες-θύµατα του θρασύδειλου Γουάινσταϊν.

Ροζάνα Αρκέτ
Το 1989 η Ροζάνα Αρκέτ συνεργάστηκε µε τη Miramax στην ταινία 
«Black Rainbow». Ο Γουάινσταϊν ως ιδρυτής της εταιρείας παρα-
γωγής ήταν το µεγάλο αφεντικό της. Την περίοδο που γύριζε την 
ταινία, ο Γουάινσταϊν ζήτησε να τον συναντήσει σε ένα ξενοδοχείο, 
να φάνε και να συζητήσουν επαγγελµατικά – κάτι που συµβαίνει 
πολύ συχνά µεταξύ παραγωγών και ηθοποιών. Η Αρκέτ, ανερχό-
µενο αστέρι τότε, δέχτηκε. Με έκπληξη συνειδητοποίησε ότι το 
ραντεβού θα γινόταν στη σουίτα του παραγωγού και όχι στο εστι-
ατόριο του ξενοδοχείου. Παρόλο που υποψιαζόταν τι συνέβαινε, 
δεν ήθελε να το πιστέψει, µέχρι που ανέβηκε στο δωµάτιο και είδε 
τον Γουάινσταϊν µε ένα µπουρνούζι. Αυτός της ζήτησε να του κάνει 
µασάζ, εκείνη αρνήθηκε, προσπάθησε µε τη βία να την αναγκάσει 
να ενδώσει στις σεξουαλικές ορέξεις του αλλά η Αρκέτ τον έσπρωξε 
λέγοντάς του «δεν θα το κάνω ποτέ αυτό». Έκτοτε η καριέρα της ως 
ηθοποιού άρχισε να φθίνει, η ίδια θεωρεί υπεύθυνο τον Γουάιν-
σταϊν για πολλούς ρόλους που έχασε, καθώς και για το γεγονός ότι 
το άστρο της δεν έλαµψε, ενώ είχε όλες τις προϋποθέσεις.

Άσλεϊ Τζαντ
Η διάσηµη ηθοποιός ήταν η πρώτη που µίλησε δηµόσια την περα-
σµένη εβδοµάδα για τη δική της δυσάρεστη εµπειρία και έφερε το 
θέµα στο προσκήνιο. Το 1997 και ενώ συµµετείχε στα γυρίσµατα 
της ταινίας «Kiss the Girls» παραγωγής Miramax, δέχτηκε ένα τη-
λεφώνηµα από τον Γουάινσταϊν να τον συναντήσει στο ξενοδοχείο 
Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνιας για φαγητό. Ο ρεσεψιονίστ της 
είπε ότι ο κ. Γουάινσταϊν θα την έβλεπε στο δωµάτιό του. Μόλις ε-
κείνη ανέβηκε, ο παραγωγός την υποδέχτηκε µε ένα µπουρνούζι 
και της ζήτησε να του κάνει µασάζ. Όταν η Τζαντ αρνήθηκε, της ζή-
τησε να τον δει να κάνει µπάνιο, και όταν εκείνη προσπάθησε να 
φύγει, της είπε ότι είναι συνηθισµένο να κάνει… διάφορα µε τις η-
θοποιούς του. «Πώς εξαφανίζοµαι από το δωµάτιο άµεσα χωρίς να 
αποξενώσω τον Γουάινσταϊν» ήταν η πρώτη σκέψη της Τζαντ, όπως 
δήλωσε στους «New York Times». Ήταν νέα, ανερχόµενη, φοβι-
σµένη και σίγουρη ότι ο συγκεκριµένος άνθρωπος θα µπορούσε 

Η ΣΙΩΠΗ ΤΩΝ ΑΜΝΩΝ ΕΣΠΑΣΕ
Το σκάνδαλο Γουάινσταϊν αποκαλύπτει µια άβολη αλήθεια για την 
αντιµετώπιση των γυναικών στη βιοµηχανία του θεάµατος και όχι µόνο.

  ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

και σκεφτόταν έντονα να αυτοκτονήσει. «Εξακολουθώ να έχω ε-
φιάλτες ακόµα και σήµερα» εκµυστηρεύτηκε στο περιοδικό «New 
Yorker».

Άσια Αρτζέντο
Η Ιταλίδα ηθοποιός ήταν ήδη διάσηµη στη χώρα της όταν γνώρισε 
τον Γουάινσταϊν, προσπαθώντας να κάνει καριέρα στο Χόλιγουντ. 
Η ίδια είπε στο «New Yorker» πως προσκλήθηκε σε ένα πάρτι από 
κάποιους συνεργάτες του Γουάινσταϊν και όταν έφτασε στον χώρο 
την περίµενε ο παραγωγός µόνος του. Στην προσπάθειά της να τον 
αποφύγει, αλλά να είναι και ευγενική µαζί του, κατέληξε να δεχτεί 
να του κάνει µασάζ στην πλάτη. Ο Γουάινσταϊν τη βίασε κι εκείνη 
ακόµα και σήµερα δεν είναι σίγουρη αν φταίει για ό,τι έπαθε. Ο 
Γουάινσταϊν συνέχισε µάλιστα να την παρενοχλεί για αρκετό καιρό 
µετά το περιστατικό του βιασµού. «Όποτε τον βλέπω, γίνοµαι ε-
κείνο το µικρό 21χρονο κορίτσι, νιώθω ανόητη και αδύναµη» υπο-
γραµµίζει στο περιοδικό. Στην ταινία «Scarlet Diva», που σκηνο-
θέτησε η ίδια, υπάρχει µια σκηνή που απεικονίζει ακριβώς ό,τι της 
συνέβη εκείνη τη νύχτα, µόνο που στην ταινία το κορίτσι βρίσκει 
τη δύναµη να φύγει – αυτό που θα ήθελε να είχε κάνει και η ίδια.

Μίρα Σορβίνο
Η βραβευµένη µε Όσκαρ για τον ρόλο της στην «Ακαταµάχητη Α-
φροδίτη» Μίρα Σορβίνο συνάντησε τον Γουάινσταϊν στη σουίτα 
του ξενοδοχείου του για να συζητήσουν για την ταινία που µόλις 
είχε κυκλοφορήσει, στα µέσα του ’90. Ξαφνικά ο παρα-
γωγός την έπιασε από τους ώµους και µόλις ε-
κείνη σηκώθηκε να φύγει της έκλεισε τον 

είχε κυκλοφορήσει, στα µέσα του ’90. Ξαφνικά ο παρα-
γωγός την έπιασε από τους ώµους και µόλις ε-
κείνη σηκώθηκε να φύγει της έκλεισε τον 

να την καταστρέψει. Η ηθοποιός έφυγε αλώβητη από το δωµά-
τιο αλλά δεν συνεργάστηκε ποτέ ξανά µε την εταιρεία του Γουάιν-
σταϊν, τη µεγαλύτερη του Χόλιγουντ.

Αντζελίνα Τζολί
Η Τζολί διηγήθηκε πριν από µερικές ηµέρες τη δική της ιστορία, 
χωρίς να µπει σε λεπτοµέρειες. Προς τα τέλη του ’90, όταν συµ-
µετείχε στην ταινία «Playing by Heart», δέχτηκε σεξουαλική πα-
ρενόχληση από τον Γουάινσταϊν, ως εκ τούτου αποφάσισε να µη 
συνεργαστεί ποτέ ξανά µαζί του, χάνοντας σηµαντικούς ρόλους. 
Όπως τόνισε, πάντα προσπαθούσε να προειδοποιεί νεαρά κορί-
τσια που ξεκινούσαν να εργάζονται για τη Miramax τι τα περιµέ-
νει.

Γκουίνεθ Πάλτροου
Η αποκάλυψη της Πάλτροου έγινε την ίδια µέρα µε αυτήν της 
Τζολί. Η ηθοποιός ανέφερε στους «New York Times» πως το 
1996, όταν ήταν 22 ετών, υπέγραψε συµβόλαιο συνεργασίας µε τη 
Miramax και κέρδισε τον πρώτο της πρωταγωνιστικό ρόλο 
στην ταινία «Emma». Από απλή ηθοποιός θα γινόταν 
σταρ του Χόλιγουντ. Λίγο πριν αρχίσουν τα γυρί-
σµατα, ο Γουάινσταϊν την κάλεσε για φαγητό 
και µε τον γνωστό του τρόπο την αποµό-
νωσε στο δωµάτιο του αγαπηµένου του 
ξενοδοχείου στο Μπέβερλι Χιλς. Της 
πρότεινε να της κάνει µασάζ στο κρε-
βάτι, η Πάλτροου αρνήθηκε και το 
έβαλε στα πόδια. Ήταν αναστατω-
µένη και σχεδόν σίγουρη ότι ο Γου-
άινσταϊν θα την απέλυε. ∆ιηγήθηκε 
το περιστατικό στον τότε σύντροφό 
της Μπραντ Πιτ, ο οποίος, ως διά-
σηµος και ευρέως γνωστός, πήγε να 
µιλήσει στον Γουάινσταϊν. Ο παρα-
γωγός τού ζήτησε να µείνει κρυφό το 
γεγονός κι έτσι η Πάλτροου θα συνέ-
χιζε µε την ταινία. Όλα κύλησαν σαν να 
µη συνέβη τίποτα, ενώ η ηθοποιός λίγα 
χρόνια αργότερα κέρδισε το Όσκαρ πρω-
ταγωνιστώντας στον «Ερωτευµένο Σαίξπηρ» 
παραγωγής Miramax. «Ήµουν ένα παιδί, είχα 
µόλις υπογράψει για τις πρώτες σηµαντικές δου-
λειές, ήµουν τροµοκρατηµένη» απάντησε η Πάλτροου 
στην ερώτηση γιατί δεν αποκάλυψε νωρίτερα την αλήθεια.

Λουτσία Έβανς
Η Έβανς ήταν µόλις 20 ετών φοιτήτρια όταν την προσέγγισε ο 
Γουάινσταϊν σε γνωστό εστιατόριο της Νέας Υόρκης το 2004. Της 
έδωσε την κάρτα του και της υποσχέθηκε ραντεβού µε κάποιον 
συνεργάτη του, καθώς ήταν αρκετά όµορφη για να εργαστεί στην 
τηλεόραση. Η Έβανς έκλεισε ραντεβού µε την υπεύθυνη προσω-
πικού στα γραφεία της εταιρείας, ωστόσο µόλις τη συνάντησε, ο 
Γουάινσταϊν εµφανίστηκε και ζήτησε να τη δει κατ’ ιδίαν. Η Έβανς 
ένιωθε ασφαλής στην εταιρεία, καθώς ήταν γεµάτη κόσµο, στο 
γραφείο του όµως ήταν οι δυο τους και όταν ο Γουάινσταϊν κλεί-
δωσε την πόρτα κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ο παραγω-
γός τη βίασε, και αν και φώναζε διαρκώς να την αφήσει, κανείς δεν 
ανταποκρίθηκε. Η Έβανς απειλήθηκε ώστε να κρατήσει το στόµα 
της κλειστό, έγινε ανορεκτική, έπαψε να βγαίνει από το σπίτι της 
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κόσµος

δρόµο. Του είπε ως δικαιολογία ότι δεν της επιτρέπει η θρησκεία 
της να βγαίνει µε παντρεµένους κι έτσι γλίτωσε. 

Κάρα Ντελεβίν
Την περασµένη Τετάρτη η Κάρα Ντελεβίν διηγήθηκε τη δική της 
ιστορία µε τον Χάρβεϊ Γουάινσταϊν. Αν και υποψιασµένη, καθώς 
είχε ακούσει τα χειρότερα γι’ αυτόν, βρέθηκε µαζί του, καθώς και 
µε µια άλλη κοπέλα, στο δωµάτιο ενός ξενοδοχείου, προκειµένου 
να συζητήσουν για έναν ρόλο. Ανακουφισµένη που υπήρχε άλλη 
µια παρουσία στο δωµάτιο, η Ντελεβίν εξεπλάγη από τη συνέχεια 
της συνάντησης. Ο παραγωγός τής ζήτησε να φιληθεί µε την κο-
πέλα κι έπειτα να κάνουν σεξ. Η Ντελεβίν έφυγε κακήν κακώς. Ο 
Γουάινσταϊν την επόµενη µέρα τής τηλεφώνησε για να βεβαιωθεί 
για τη σιωπή της.

Λέα Σεϊντού
Η ταλαντούχα ηθοποιός επίσης µίλησε για την εµπειρία της. Ο Γου-
άινσταϊν κυριολεκτικά της επιτέθηκε τη στιγµή που συζητούσαν κα-
θισµένοι σε έναν καναπέ για µελλοντική συνεργασία. Η Σεϊντού α-
νέφερε πως ξαφνικά βρέθηκε από πάνω της προσπαθώντας να τη 
βιάσει, έπρεπε να χρησιµοποιήσει όλη της τη δύναµη και να ουρ-
λιάζει δυνατά για να τον αποµακρύνει. Τα κατάφερε και έφυγε από 
το δωµάτιο, ωστόσο όποτε τον βλέπει, καθώς βρίσκονται στον ίδιο 

θηκε τον Οκτώβριο του 2016, πως «µόλις γίνεις σταρ, µπορείς να κά-
νεις ό,τι θέλεις µε µια γυναίκα».

Ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν δεν είχε απλώς γίνει σταρ αλλά δηµι-
ουργούσε σταρ και ταυτόχρονα κατέστρεφε σταρ. Η επιρροή του ε-
δραιώθηκε όταν άρχισε η διαπλεκόµενη σχέση του µε την πολιτική. 
Από τις αρχές του ’90 έγινε µέγας χορηγός του ∆ηµοκρατικού Κόµ-
µατος, δίνοντας µεγάλα χρηµατικά ποσά και οργανώνοντας ακριβά 
δείπνα µε µεγιστάνες της βιοµηχανίας του θεάµατος. Στα µέσα του 
’90 χρηµατοδότησε ένα µέρος της καµπάνιας του Μπιλ Κλίντον 
και οργάνωνε εκδηλώσεις µε άλλες σηµαίνουσες και πλούσιες φι-
γούρες του Χόλιγουντ. Υποστήριξε οικονοµικά τον Αλ Γκορ στην 
προεκλογική του καµπάνια το 2000. Ταυτόχρονα, συνέχισε να ε-
νισχύει τους φιλικούς δεσµούς του µε τους Κλίντον και σε ετήσια 
βάση πραγµατοποιούσε σηµαντικές δωρεές στο κόµµα των ∆ηµο-
κρατικών. Από το 2008 έγινε σκιά του Μπαράκ Οµπάµα, οι χρηµα-
τικές δωρεές στο κόµµα ολοένα αυξάνονταν, ενώ οργάνωνε πριβέ 
δείπνα µε πλούσιους χρηµατοδότες του Χόλιγουντ για λογαριασµό 
του Προέδρου. Το 2012 ο Γουάινσταϊν ήταν από τους βασικούς χο-
ρηγούς της προεκλογικής καµπάνιας του Οµπάµα, ενώ συµµετείχε 
και στη διαµόρφωση νοµοσχεδίων υπέρ των τεχνών και του πολι-
τισµού.

Από την ώρα που γνωστοποιήθηκαν οι κατηγορίες εναντίον 
του, το κόµµα των ∆ηµοκρατικών νιώθει τριγµούς στα θεµέλιά του. 
Πολλά µέλη του, βουλευτές και γερουσιαστές έχουν ζητήσει να ε-
πιστρέψουν τις δωρεές που έχουν δεχτεί κατά καιρούς από τον πα-
ραγωγό και µάλιστα σε φιλανθρωπικές οργανώσεις που µάχονται 
κατά της σεξουαλικής βίας. Η Χίλαρι Κλίντον, αν και άργησε τρεις 
µέρες να ξεκαθαρίσει τη θέση της, δήλωσε «σοκαρισµένη και αη-
διασµένη» από τις πράξεις του Γουάινσταϊν, ενώ µε τη σειρά του το 
ζεύγος Οµπάµα υπογράµµισε πως «όποιος άντρας συµπεριφέρε-
ται µε αυτόν τον τρόπο στις γυναίκες πρέπει να καταδικάζεται». Ω-
στόσο, οι δηλώσεις καταδίκης και οι επιστροφές των χρηµάτων δεν 
µπορούν να ξεπλύνουν την ντροπή και να εξαλείψουν τον φόβο των 
αναρίθµητων θυµάτων του Χάρβεϊ Γουάινσταϊν.

Συγκάλυψη εκ των έσω
Εκτός από στελέχη της Miramax και πολιτικούς, το σκάνδαλο Γου-
άινσταϊν εκθέτει και σηµαντικούς ηθοποιούς του Χόλιγουντ, όπως 
ο Ματ Ντέιµον και ο Ράσελ Κρόου. Ο µεν πρώτος έγινε διάσηµος 
µέσα από την ταινία «Ο ξεχωριστός Γουίλ Χάντινγκ» παραγωγής 
Miramax, ο δε δεύτερος πρωταγωνίστησε σε πολλές ταινίες, πα-
ραγωγές της εταιρείας. ∆ηµοσιεύµατα θέλουν τους δύο ηθοποιούς 
να έχουν προσπαθήσει να πείσουν δηµοσιογράφο των «New York 
Times» το 2004 να µη δηµοσιοποιήσει µαρτυρίες περί σεξουαλι-
κής παρενόχλησης του Γουάινσταϊν, που αποτελούσαν κοινό µυ-
στικό από τότε. Ματ Ντέιµον και Ράσελ Κρόου αρνούνται την κατη-
γορία και τάσσονται υπέρ των θυµάτων.

Η σύζυγός του, σχεδιάστρια µόδας Τζορτζίνα Τσάπµαν, ανακοί-
νωσε πως τον εγκαταλείπει και δήλωσε την υποστήριξή της στα θύ-
µατά του, ζητώντας παράλληλα σεβασµό στην ιδιωτικότητα των παι-
διών που απέκτησε µαζί του. Η εταιρεία του, Weinstein Brothers, 
απέλυσε στελέχη που φηµολογείται πως γνώριζαν τις ειδεχθείς 
πράξεις του, ενώ ήδη έχει αρχίσει να δέχεται απανωτά χτυπήµατα ε-
ξαιτίας του πρώην αφεντικού της. Τα βραβεία Bafta απέβαλαν την ε-
ταιρεία του από τη λίστα των µελών τους και η Ακαδηµία των Όσκαρ 
επίσης σκοπεύει να προχωρήσει σε τιµωρητική πράξη απέναντί του.

Τη συγκάλυψη του σκανδάλου Γουάινσταϊν, πάντως, είχε εκ-
φράσει ο λόγος του κωµικού ηθοποιού Σεθ Μακ Φάρλαν κατά την 
τελετή απονοµής των Όσκαρ το 2013. Ο ηθοποιός, απευθυνόµενος 
στις πέντε υποψήφιες για το Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου, είχε πει: 
«Συγχαρητήρια, εσείς οι πέντε δεν χρειάζεται να υποκρίνεστε πια 
ότι σας αρέσει ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν». Ο ηθοποιός αποκάλυψε την 
περασµένη Πέµπτη πως το σχόλιό του ήταν ειρωνικό και θυµωµένο, 
καθώς εκείνη την περίοδο είχε µάθει από τη φίλη του και ηθοποιό 
Τζέσικα Μπαρθ ότι ο διάσηµος παραγωγός την είχε παρενοχλήσει 
σεξουαλικά.

Μετά από τριάντα χρόνια ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν καταλήγει 
όπως του αξίζει, κρυµµένος από φόβο και ντροπή, όπως τα περισσό-
τερα θύµατά του, όταν έτρεχαν να ξεφύγουν από τις σουίτες ακριβών 
ξενοδοχείων και από τα πριβέ πολυτελή γραφεία του.

επαγγελµατικό χώρο, νιώθει «αηδία». «Το χειρότερο απ’ όλα είναι 
πως όλοι ήξεραν αλλά κανείς δεν έκανε τίποτα για να τον σταµατή-
σει» καταλήγει η Σεϊντού στη γραπτή δήλωσή της.

Οι συνεργάτες γνώριζαν…
Η λίστα µεγαλώνει µέρα µε τη µέρα και το σκάνδαλο γιγαντώνεται, 
αποκαλύπτοντας ένα παιχνίδι τακτικής γνωστό λίγο-πολύ σε όλους. 
Ο ισχυρός επιβάλλεται διά της βίας –σωµατικής, ψυχολογικής, λε-
κτικής– στον αδύναµο, γνωρίζοντας ότι ο τελευταίος τον έχει ανά-
γκη και δεν θα αντισταθεί. Όλοι είχαν ακούσει τις φήµες και µάλι-
στα από διαφορετικές πηγές, παρ’ όλα αυτά ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν 
είχε κερδίσει περισσότερες από 300 υποψηφιότητες για Όσκαρ, 
ενώ στις ετήσιες τελετές της Ακαδηµίας ήταν ο άνθρωπος που είχε 
ακούσει τα περισσότερα «ευχαριστώ» από ηθοποιούς, σκηνοθέτες, 
στελέχη και σεναριογράφους.

Τα δηµοσιεύµατα των «New York Times» και του «New 
Yorker» αναφέρουν πως η τακτική του Γουάινσταϊν ήταν γνωστή 
ανάµεσα στα στελέχη και τους εργαζόµενους της Miramax, µάλι-
στα υπάλληλοι στις οικονοµικές υπηρεσίες γνώριζαν ότι ο παραγω-
γός πλήρωνε αδρά τουλάχιστον οκτώ γυναίκες σε τακτά χρονικά δι-
αστήµατα προκειµένου να εξαγοράζει τη σιωπή τους. Η ηθοποιός 
Ρόουζ Μακ Γκόουαν, θύµα σεξουαλικής παρενόχλησης του Γουάιν-
σταϊν, επιβεβαίωσε ότι έλαβε 100.000 δολάρια, καθώς τον απείλησε 
ότι θα µιλήσει στα µέσα ενηµέρωσης.

Πολλές υπάλληλοι που ξεκινούσαν τη σταδιοδροµία τους από 
τη Miramax ως µαθητευόµενες στις νοµικές ή οικονοµικές υ-

πηρεσίες είχαν πέσει θύµατα παρενόχλησης αλλά και βια-
σµού. Κάποιες αποφάσισαν να αναφέρουν το γεγονός στο 

Τµήµα Ανθρωπίνου ∆υναµικού αλλά αποδείχθηκε µά-
ταιος κόπος. Αυτές όµως που µιλούσαν έστω και εντός 

της εταιρείας για τη δυσάρεστη εµπειρία τους ήταν 
και οι κοπέλες που δέχονταν χρηµατικά ποσά προ-
κειµένου να µη δώσουν έκταση στο θέµα. Πολλά 
στελέχη της Miramax γνώριζαν για τη συµπερι-
φορά του αφεντικού και είχαν και γραπτές ανα-
φορές από τα θύµατα, αλλά κανείς δεν είπε τί-
ποτα. Εξαίρεση αποτέλεσαν τα email ενός µεγα-
λοστελέχους της εταιρείας, του Ίρβινγκ Ράιτερ, 
ο οποίος έστελνε µηνύµατα στην Έµιλι Νέστορ, 
µια νεαρή γραµµατέα απόφοιτη Νοµικής που ερ-

γαζόταν για τη Miramax, επιβεβαιώνοντας ότι η 
σεξουαλική παρενόχληση ήταν πάγια τακτική του 

Γουάινσταϊν, ωστόσο η αίσθηση που λάµβανε η Νέ-
στορ από τα υψηλά ιστάµενα στελέχη ήταν η λογική 

«αν δεν σου αρέσει, µπορείς να φύγεις». 
Οι περισσότεροι συνεργάτες του Χάρβεϊ Γουάινσταϊν 

µιλούν για έναν µεγαλόσωµο άντρα που απέπνεε το αίσθηµα 
του φόβου. Νευρίαζε, θύµωνε, φώναζε µε το παραµικρό και δεν 

δεχόταν ποτέ το «όχι» ως απάντηση. Το προφίλ του τροµακτικού 
άντρα ενισχυόταν από την εξουσία και τον πλούτο που διέθετε. Τα 
θύµατά του ήταν πάντα νέες φιλόδοξες γυναίκες, τις οποίες έκανε 
να πιστεύουν ότι θα τις κατέστρεφε σε περίπτωση που απέρριπταν 
τις σεξουαλικές προτάσεις του και µε αυτόν τον τρόπο τις ανάγκαζε 
να υποκύπτουν.

Και πολιτικές προεκτάσεις το σκάνδαλο
∆εν είναι λίγοι εκείνοι που πλέον µιλούν για κουλτούρα σεξουα-
λικής παρενόχλησης σε ανδροκρατούµενους χώρους εργασίας και 
συνδέουν την υπόθεση Γουάινσταϊν µε διάφορα περιστατικά που 
είδαν φέτος το φως της δηµοσιότητας.

Οι γυναίκες έχουν αρχίσει να µιλούν, όπως στην υπόθεση του 
δηµοσιογράφου του καναλιού Fox, Μπιλ Ο’Ράιλι, ο οποίος είχε 
πληρώσει πέντε γυναίκες για να κρατήσουν τη σιωπή τους αναφο-
ρικά µε τη σεξουαλική παρενόχληση που είχαν υποστεί από τον 
ίδιο. Όπως στην υπόθεση του πρώην αφεντικού του δικτύου Fox, 
Ρότζερ Άιλ, ο οποίος παραιτήθηκε υπό το βάρος κατηγοριών για σε-
ξουαλική παρενόχληση, και όπως στην υπόθεση Μπιλ Κόσµπι, που 
παραλίγο να µείνει στο συρτάρι. Ας µην ξεχνάµε βέβαια και τον Α-
µερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ, ο οποίος έχει αναφέρει σε η-
χογραφηµένη συνοµιλία του µε δηµοσιογράφο, που δηµοσιοποιή-
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Το Διαιτητικό Δικαστήριο 
καταλογίζει ευθύνες στο ελληνικό 
Δημόσιο για τον τρόπο με τον οποίο 
είχε χειριστεί το πρόστιμο της Ε.Ε. 
για τις κρατικές ενισχύσεις 
στο ναυπηγείο.

Με ψήφους δύο έναντι μίας το Διεθνές Δι-
αιτητικό Δικαστήριο αποφάσισε πως το 
ελληνικό Δημόσιο θα πρέπει να αποζη-
μιώσει με 180 εκατ. ευρώ (έναντι 1 δισ. 
ευρώ που αξίωνε αρχικώς η εταιρεία) τον 

Γαλλολιβανέζο επιχειρηματία Ισκαντάρ Σάφα και την εται-
ρεία του Privinvest για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών 
του υποχρεώσεων σε ό,τι αφορά τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά 
και την υποχρέωση που είχαν αναλάβει να ολοκληρώσουν τα 
προγράμματα κατασκευής των υποβρυχίων «Αρχιμήδης» και 
«Ποσειδών ΙΙ». Τέλος, το Διαιτητικό Δικαστήριο καταλογίζει 
ευθύνες στο ελληνικό Δημόσιο για τον τρόπο με τον οποίο 
είχε χειριστεί το πρόστιμο της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύ-
σεις στο ναυπηγείο.

Από την απόφαση δικαιωμένη δηλώνει η ιδιοκτήτρια ε-
ταιρεία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, Privinvest. Όπως υπο-
στηρίζει σε ανακοίνωσή της, «με τελεσίδικη απόφαση της Δι-
εθνούς Διαιτησίας κρίθηκε ότι η Ελληνική Δημοκρατία ευ-
θύνεται έναντι της Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. (Ναυπηγεία 
Σκαραμαγκά) για πάνω από 200 εκατ. ευρώ».

Ικανοποιημένοι δηλώνουν ωστόσο και κυβερνητικοί πα-
ράγοντες από την απόφαση του Διεθνούς Διαιτητικού Δικα-
στηρίου για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά.

Η απόφαση των 500 σελίδων του Διαιτητικού Δικαστη-
ρίου του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC) επιβάλ-
λει βεβαίως στην ελληνική πλευρά την πληρωμή αποζημίω-
σης 180 εκατ. ευρώ προς την ιδιοκτήτρια εταιρεία. Σύμφωνα 
ωστόσο με κυβερνητικούς παράγοντες, ικανοποιεί την ελλη-
νική πλευρά, καθώς με την έκδοσή της ξεμπλοκάρουν όλες 
οι διαδικασίες που σχεδιάζει η κυβέρνηση για το μέλλον του 
Σκαραμαγκά.

Παράλληλα, με δεδομένο ότι το ελληνικό Δημόσιο απαι-
τεί από την ιδιοκτήτρια των Ελληνικών Ναυπηγείων την α-
νάκτηση κρατικών ενισχύσεων (περίπου 600 εκατ. ευρώ) οι 
οποίες έχουν χαρακτηριστεί παράνομες από την Ε.Ε., ανα-
μένεται να προταθεί στην άλλη πλευρά συμψηφισμός του ε-

πιδικασθέντος ποσού.
Ουσιαστικά η απόφαση ανοίγει τον δρόμο για την πώ-

ληση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και λύνει τα χέρια στο 
ελληνικό Δημόσιο ώστε να προχωρήσει τις διαδικασίες για 
την ένταξή τους σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης.

Σε ό,τι αφορά τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, ήδη 
άτυπο ενδιαφέρον φέρεται να έχει εκδηλώσει η Cosco, ενώ 
ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί και από Ιταλούς, Γάλλους και Α-
μερικανούς.

Όπως έχει αναφέρει ο υφυπουργός Οικονομίας Στέργιος 
Πιτσιόρλας, το ελληνικό Δημόσιο προκρίνει ως λύση την υ-
παγωγή των ναυπηγείων σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης 
και την πώληση ξεχωριστά του εμπορικού και του στρατιω-
τικού σκέλους τους. Για το τελευταίο, ο στόχος είναι να πω-
ληθεί μέσω διαγωνισμού σε ευρωπαϊκούς ομίλους, σύμφωνα 
και με το πλαίσιο για την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία.

Ειδικότερα, η απόφαση ζητά να αποζημιωθεί η εταιρεία:
• Με 75,5 εκατ. ευρώ συν 6% τόκους (αρχής γενομένης από 
τον Σεπτέμβριο του 2011) από το πρόγραμμα «Αρχιμήδης», 
παρά τα 119 εκατ. ευρώ που είχε καταβάλει το ελληνικό Δη-
μόσιο.
• Με 64,5 εκατ. ευρώ συν 6% τόκους για το πρόγραμμα «Πο-
σειδών». Αυτή η σύμβαση πρέπει να «αναγεννηθεί» χωρίς να 
προηγηθεί, όπως υποστήριξε ο διαιτητής του ελληνικού Δη-
μοσίου, νέα σύμβαση υπεργολαβίας έναν μήνα μετά την ε-
φαρμογή της απόφασης (αποζημίωση).
• Το ελληνικό Δημόσιο πρέπει να αποζημιώσει με 15 εκατ. 
ευρώ και τόκους την εταιρεία του κ. Σάφα για το υπερβάλ-
λον υλικό.
• Δεν δικαιούται να συμψηφίσει αυτές τις πληρωμές με 
άλλες τυχόν δικές του απαιτήσεις.
• Το ελληνικό Δημόσιο γνώριζε τη συμβατική υποχρέωση 
των ναυπηγείων προς τον ΟΣΕ και απέτυχε να συμπερι-
φερθεί με τα δεδομένα που επιβάλλουν οι δικοί του νόμοι, 
καθώς ήταν μέτοχος του ΟΣΕ.
• Στο ζήτημα της ευρωπαϊκής διαδικασίας για την κρατική ε-

νίσχυση το Διαιτητικό Δικαστήριο δεν παίρνει θέση. Σημειώ-
νει, ωστόσο, ότι το ελληνικό Δημόσιο απέτυχε στο κρίσιμο δι-
άστημα 2008-2010, οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετέβαλε 
τη θέση της επί το δυσμενέστερον. Σύμφωνα με την απόφαση, 
οι πράξεις καταλογισμού του πρώην ΥΕΘΑ Δημ. Αβραμόπου-
λου (279 εκατ. ευρώ) ακυρώνονται.

Σημειώνεται ότι η απόφαση της Διεθνούς Διαιτησίας α-
ποτελεί ένα πρώτο δείγμα για το τι πρόκειται, σύμφωνα με 
παράγοντες της αγοράς, να συμβεί με τις επόμενες δύο διαι-
τησίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Υπενθυμίζεται ότι η δεύ-
τερη διαιτησία αφορά την προσφυγή του ελληνικού Δημο-
σίου κατά της εταιρείας Privinvest, ιδιοκτήτριας των Ναυπη-
γείων Σκαραμαγκά, ενώ μία ακόμη διαιτησία είναι σε εξέλιξη 
στο Διεθνές Κέντρο για την Επίλυση Επενδυτικών Διαφορών, 
στην οποία έχει προσφύγει η Privinvest. Νομικοί κύκλοι το-
νίζουν ότι το νομικό σκέλος της υπόθεσης αναμένεται να δι-
αρκέσει τουλάχιστον μία ακόμη δεκαετία, αν δεν υπάρξει πο-
λιτική λύση στο ενδιάμεσο.

  ΑΝΤΙΌΠΗ ΣΧΌΙΝΑ

Ό ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ, ΤΌ ΠΡΌΣΤΙΜΌ ΚΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
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Έχει πρόσβαση σε 1,2 δισεκατοµµύρια 
καταναλωτές και το 2016 διαχειρίστηκε 
ηλεκτρονικές αγορές µέσω κινητών 
συσκευών αξίας 237 εκατ. δολαρίων.

Η περίπτωση της Upstream µπορεί να αποτελέ-
σει case study για το πώς µια καινοτόµος εται-
ρεία µπορεί από startup να θεωρείται επιτυ-
χηµένη πολυεθνική µε παρουσία σε 43 χώρες 
και 5 ηπείρους, 10 γραφεία ανά τον κόσµο, 

πρόσβαση σε 1,2 δισεκατοµµύρια καταναλωτές και το 2016 να 
έχει διαχειριστεί ηλεκτρονικές αγορές µέσω κινητών συσκευών 
αξίας 237 εκατ. δολαρίων. 

Με περισσότερους από 330 εργαζόµενους σε 43 χώρες και 
«επιθετικά» πλάνα για περαιτέρω διεθνή επέκταση, η Upstream 
είναι ένας ιδιαίτερα σηµαντικός «παίκτης» στην ταχύτατα ανα-
πτυσσόµενη αγορά των υπηρεσιών που αξιοποιούν τις δυνατό-
τητες των δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Παρά το γεγονός ότι η 
Ελλάδα αντιπροσωπεύει σχεδόν µηδενικό ποσοστό των εσόδων 
της, η Upstream διατηρεί τα κεντρικά της γραφεία στην Ελλάδα, 
όπου, όπως επισηµαίνουν τα στελέχη της, µπορούν να βρουν υ-
ψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναµικό.

Όραµα της εταιρείας, σύµφωνα µε στελέχη της, είναι «να εί-
µαστε η Νο1 τεχνολογική πλατφόρµα ηλεκτρονικού εµπορίου 
µέσω κινητών συσκευών (mobile commerce platform) για ψη-
φιακές υπηρεσίες για τους επόµενους 3 δισεκατοµµύρια κατα-
ναλωτές των αναδυόµενων αγορών του κόσµου».

Η Upstream δηµιουργήθηκε το 2001 από τους Μάρκο Βε-
ρέµη και Αλέξη Βρακτσίδη και αρχικά δραστηριοποιήθηκε στον 
χώρο των υπηρεσιών που σχετίζονται µε τις ενέργειες µάρκε-
τινγκ µέσω κινητών τηλεφώνων (mobile marketing), πετυχαί-
νοντας µέχρι το τέλος της περασµένης δεκαετίας να θεωρείται 
εκ των κορυφαίων εταιρειών παγκοσµίως στον συγκεκριµένο 
κλάδο. Από το 2011 άρχισε να επεκτείνεται και σε άλλους τοµείς 
και πλέον έχει εξελιχθεί σε µια εταιρεία τεχνολογίας που παρά-
γει λογισµικό και προσφέρει υποδοµή που επιτρέπουν το εµπό-
ριο ηλεκτρονικών υπηρεσιών µέσω κινητών συσκευών (mobile 
commerce). Τα προϊόντα που παρέχει µέσω της πλατφόρµας της 
ποικίλλουν, από υπηρεσίες ψυχαγωγίας (παιχνίδια και βίντεο) 
µέχρι εκµάθησης ξένων γλωσσών µέσω κινητού, και από υπη-
ρεσίες ασφαλιστικής κάλυψης (micro-insurance) µέχρι υπηρε-
σίες ενηµέρωσης.

Ειδικότερα, η τεχνολογική της πλατφόρµα µε την ονοµα-
σία MINT στοχεύει στις αναδυόµενες αγορές (3 δισεκατοµµύ-

  ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ

UPSTREAM: 
ΑΝΕΒΑΖΕΙ ΕΠΙΠΕ∆Α 
ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

ρια καταναλωτές) και στηρίζει τρεις πυλώνες δραστηριότητας: 
α) δίνει τη δυνατότητα πληρωµών σε ανθρώπους χωρίς κάρτες 
(90% του πληθυσµού), β) marketing – απόκτηση νέων πελατών 
µέσω καναλιών σε κινητά τηλέφωνα και γ) παροχή ηλεκτρονι-
κών υπηρεσιών.

Στις χώρες όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία, η συντρι-
πτική πλειονότητα των πολιτών δεν διαθέτει υπολογιστή, υπερ-
πηδά πλήρως το σταθερό τηλέφωνο και βρίσκεται κατευθείαν µε 
ένα φθηνό, κατά κύριο λόγο, smartphone. Επιπλέον, δεν έχει τη 
δυνατότητα να κάνει µικρής αξίας συναλλαγές, όπως να αγορά-
σει applications. Ακριβώς αυτός είναι ο πρώτος πυλώνας δραστη-
ριότητας της Upstream, που έχει συνδεθεί µε 54 εταιρείες κινη-
τής τηλεφωνίας σε 43 χώρες και δίνει τη δυνατότητα πληρωµών 
µέσω των κινητών για άυλα αγαθά, όπως apps και services.

Ο δεύτερος πυλώνας είναι το mobile marketing, µε το οποίο 
και ξεκίνησε η Upstream το 2002, κάνοντας καµπάνιες για µε-
γάλες εταιρείες, όπως η Coca-Cola, η Nestlé κ.λπ. Και συνεχί-
ζει, αλλά µόνο για άυλα αγαθά και για την απόκτηση πελατών 
(customer acquisition).

Ο τρίτος πυλώνας είναι η δηµιουργία και διάθεση υπηρε-
σιών, όπως χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, τύπου µικροδάνεια 
ή micro-insurance (µικρο-ασφάλιση), παιχνίδια, υπηρεσίες εκ-
παίδευσης, π.χ. µαθήµατα ξένων γλωσσών µέσω του κινητού, 
αλλά και υπηρεσίες υγείας, π.χ. σε συγκεκριµένα µέρη της Νιγη-
ρίας, η υπηρεσία δίνει ειδοποιήσεις για το τι επιδηµίες έρχονται 
και πώς µπορεί κανείς να προστατευτεί.

Η Upstream µε όλα τα παραπάνω στη φαρέτρα της παρουσι-
άζει εντυπωσιακούς ρυθµούς ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια, αν 
αναλογιστεί κανείς ότι το 2009 τα έσοδά της ήταν στα επίπεδα 
των 43 εκατ. ευρώ, ενώ την ίδια χρονιά απασχολούσε περίπου 
100 εργαζόµενους!

Αξιοσηµείωτο είναι ακόµη ότι περίπου το 73% των εργαζο-
µένων της είναι Έλληνες και αυτός είναι ένας από τους βασικούς 
λόγους που τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας έχουν παραµεί-
νει στην Αθήνα.

Η οµάδα της Upstream δίνει ιδιαίτερη προσοχή στο ανθρώ-
πινο δυναµικό της, το οποίο επιδιώκει να επιβραβεύει και να «ε-
µπλέκει» στην εταιρεία. ∆εν είναι άλλωστε τυχαίο ότι περίπου 
20% του µετοχικού κεφαλαίου της ανήκει στους εργαζόµενους 

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν

της Upstream, ως επιβράβευση για τη συνεισφορά τους στην α-
νοδική της πορεία.

Αυτή η ανοδική πορεία έχει προσελκύσει αρκετούς επενδυ-
τές, µε πιο πρόσφατη προσθήκη την είσοδο, το 2014, του βρετα-
νικού επενδυτικού ταµείου Actis. Αυτό πάντως που αξίζει να επι-
σηµανθεί είναι πως η συνολική χρηµατοδότηση που έχει λάβει 
η Upstream στα 15 χρόνια λειτουργία της ανέρχεται συνολικά 
στα 5 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία δεν επιδιώκει την είσοδό της σε κάποια χρηµα-
ταγορά, έχει επιλέξει την οδό της χρηµατοδότησης από equity 
funds και για το 2017 εκπονεί ένα επιθετικό πλάνο διεθνούς ε-
πέκτασης σε νέες αγορές σε περιοχές µε σηµαντικές προοπτι-
κές ανάπτυξης, όπως είναι η Λατινική Αµερική, η Μέση Ανα-
τολή και η Αφρική. Σύµφωνα, άλλωστε, και µε τις εκτιµήσεις της 
Upstream, το µέγεθος της αγοράς του mobile commerce µπορεί 
να φτάσει τα επόµενα χρόνια τα 70 δισ. δολάρια! Προκειµένου 
να υλοποιήσει αυτό το πλάνο διεθνούς ανάπτυξης, η Upstream 
έλαβε πρόσφατα δάνειο ύψους 25 εκατ. ευρώ από την Ευρωπα-
ϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Η χρηµατοδότηση θα χρη-
σιµοποιηθεί για την περαιτέρω βελτίωση της τεχνολογικής της 
πλατφόρµας και της προσφοράς καινοτόµων προϊόντων, καθώς 
και για την ενίσχυση της ικανότητας της εταιρείας όσον αφορά 
τη διαχείριση µαζικών δεδοµένων. Αυτό θα βοηθήσει ώστε να 
συνεχίσει στον χώρο της έρευνας και ανάπτυξης, παράλληλα µε 
τη διεθνή της επέκταση.
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Οι οκτώ μνηστήρες του διδύμου 
της ιχθυοκαλλιέργειας

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση πώλησης της Νηρεύς και Σελόντα και στη 
δεύτερη φάση του διαγωνισμού προχωρούν πλέον οκτώ επενδυτές. Μεταξύ 

τους συμπεριλαμβάνονται private equity funds και επενδυτικά σχήματα που θα 
έχουν πρόσβαση στο vendor due diligence που διενήργησαν τους προηγούμε-
νους μήνες οι PriceWaterhouseCoopers (PwC) και Alvarez & Marsal (A&M).

Ανάμεσα στους επενδυτές βρίσκεται η Amera Capital, η οποία ελέγχει ήδη 
την Ανδρομέδα, και το fund Diorasis, το οποίο έχει εξαγοράσει μια μικρή εται-
ρεία του κλάδου. Μεταξύ των εταιρειών που πέρασαν στην επόμενη φάση βρί-
σκονται επίσης η HIG Capital, ευρωπαϊκό private equity που έχει εξαγοράσει 
τη Μαΐλλης, η Oaktree, το Duet Group, το fund Pontos Aqua και η αμερικανική 
Charter House.

Στόχος των τραπεζών είναι η διαδικασία του due diligence να τρέξει γρήγορα 
και οι δεσμευτικές προσφορές να κατατεθούν έως το τέλος του έτους.

Πτώση 6,5% εμφάνισαν οι πωλήσεις στα σούπερ μάρκετ το 2016 (έναντι 2,1% το 2015), με την πτώση σε 
όρους όγκου να ανέρχεται στο 8,9%, ενώ και οι 11 κατηγορίες καταναλωτικών προϊόντων υπέστησαν 
κάμψη.

Αρνητική παράμετρο αποτέλεσε και ο περιορισμός των προσφορών των λιανεμπόρων, καθώς ο επιθετικός 
τιμολογιακός ανταγωνισμός που εφάρμοσαν οι μεγάλες αλυσίδες προκειμένου να αποσπάσουν καταναλωτές 
από τη Μαρινόπουλος δεν ευνόησε τα περιθώρια κέρδους.

Ο εγχώριος κλάδος των σούπερ μάρκετ εξετάζεται σε πρόσφατη μελέτη της Infobank Hellastat Α.Ε. και 
σύμφωνα με τον Αλέξη Νικολαΐδη, Economic Research & Sectorial Studies Senior Analyst, το 2016 οι ρυθμοί 
υποχώρησης της αγοράς εντάθηκαν λόγω της μεγαλύτερης φορολογικής επιβάρυνσης των καταναλωτών τόσο 
με άμεσους όσο και με έμμεσους φόρους, με συνέπεια τη σταδιακή συρρίκνωση της αγοραστικής τους δύνα-
μης. Ειδικότερα, η μετάταξη πολλών ειδών διατροφής το καλοκαίρι του 2015 από τον χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ 
13% στο 23% και ακολούθως η αύξηση του συντελεστή στο 24% από 1/6/2016 προκάλεσαν περαιτέρω μείωση 
της ζήτησης.

Όπως επισημαίνεται σχετικά, μέρος της μείωσης των πωλήσεων οφείλεται στην υπολειτουργία των κατα-
στημάτων της Μαρινόπουλος, καθώς τα έσοδα που εμφάνιζαν τα προηγούμενα χρόνια «μετατοπίστηκαν» μερι-
κώς μόνο στις άλλες ανταγωνιστικές αλυσίδες.

Πάντως, οι απώλειες που εμφανίζει ο κλάδος προήλθαν κυρίως από τις μικρότερες επιχειρήσεις, ενώ, αντι-
θέτως, οι μεγάλες αλυσίδες αποδείχθηκαν ανθεκτικές σε μια πτωτική αγορά, αυξάνοντας τις πωλήσεις τους. Το 
γεγονός αυτό αποδίδεται: α) στην κάλυψη μέρους των κενών που προέκυψαν από την κατάρρευση της Μαρινό-
πουλος, β) στην επενδυτική δραστηριότητα στον τομέα της οργανικής ανάπτυξης και εξαγορών μικρότερων παι-
κτών και γ) στην εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας.

Σύμφωνα με τον κ. Νικόλα Γκουζέλο, διευθύνοντα σύμβουλο της Infobank Hellastat, «οι συνθήκες που διέ-
πουν τον κλάδο των σούπερ μάρκετ θα εντείνουν την τάση περαιτέρω συγκέντρωσης σε λίγες οργανωμένες αλυ-
σίδες και το 2017, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς του δικτύου της Μαρινόπουλος στη Σκλαβε-
νίτης. Οι συνεχείς εξαγορές και συνεργασίες θα οδηγήσουν στη δημιουργία πιο εύρωστων οικονομικά επιχειρη-
ματικών σχημάτων που θα διαθέτουν μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη έναντι των προμηθευτών».

Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου
Στη μελέτη της IBHS αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 99 επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα συ-
νοψίζονται στα εξής:
• Ο κύκλος εργασιών το 2015 διαμορφώθηκε στα 8,58 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 0,5%.
• Τα συνολικά ΚΠΤΦΑ, αν εξαιρεθεί η ακραία επίδραση των υψηλών ζημιών της Μαρινόπουλος, κατέγραψαν 
αύξηση 13,5%, στο ύψος των 305,84 εκατ. ευρώ.
• Τα περιθώρια ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ υποχώρησαν σε 2,5% και 1,1% αντίστοιχα.
• Η κεφαλαιακή μόχλευση αυξήθηκε σε 2,2 προς 1.
• Η γενική ρευστότητα διατηρήθηκε στο επίπεδο της μονάδας.

Επενδύσεις-μαμούθ 3 δισ. 
δολαρίων από την Aegean

Παραγγελία αξίας άνω των 2,5 δισ. δολαρίων που θα ανανεώσει τον στόλο 
της με 45 έως 60 νέα αεροσκάφη έχει δρομολογήσει η διοίκηση του ο-
μίλου της Aegean, με το βλέμμα στραμμένο στην περίοδο μετά το 2020.

«Έχει ξεκινήσει ήδη από το καλοκαίρι μία πολύ ενδελεχής διαδικασία με 
τους δύο κύριους κατασκευαστές αεροσκαφών, Airbus και Βoeing, για να επι-
λέξουμε τον τύπο του αεροσκάφους το οποίο ουσιαστικά για τα επόμενα 15-17 
χρόνια θα αποτελεί τον κορμό του στόλου μας. Με αυτό το ζήτημα ασχολούνται 
αυτή τη στιγμή πέντε διαφορετικά τμήματα της εταιρείας και μέχρι το τέλος του 
έτους θα γίνει η επιλογή για έναν αριθμό από 45 έως 60 αεροσκάφη. Έχουμε να 
λάβουμε, λοιπόν, μία πολύ σημαντική απόφαση σε αξία από 2,5 έως 3 δισ. δο-
λάρια μέσα στο επόμενο δίμηνο» ανέφερε ο αντιπρόεδρος της Aegean κ. Ευτύ-
χης Βασιλάκης με αφορμή την παρουσίαση του προγράμματος του ομίλου για το 
2018.

Ο ορίζοντας που θα έρθουν αυτά τα νέα αεροπλάνα στην εταιρεία πρακτικά 
είναι από το 2020 μέχρι το 2025 και θα έρθουν για να αντικαταστήσουν τα παλιά 
και να δώσουν περαιτέρω ανάπτυξη στον όμιλο, όπως ανέφερε ο κ. Βασιλάκης.

Ο κ. Βασιλάκης έκανε λόγο και για συνέπεια στους στόχους δεκαετίας που 
είχε θέσει ο όμιλος το 2013, όταν εντάχθηκε κάτω από την ομπρέλα του η Ολυ-
μπιακή, ένα σημαντικό μέρος των οποίων έχει επιτευχθεί: Έως το 2023 το σύ-
νολο των επιβατών του ομίλου προβλεπόταν να είναι μεταξύ 14 και 15 εκατομμυ-
ρίων –εκ των οποίων τα 9-10 εκατομμύρια επιβάτες του εξωτερικού–, ενώ ήδη 
οι επιδόσεις του 2017 παραπέμπουν σε ένα νούμερο πέριξ των 13 εκατομμυρίων, 
με τα νούμερα του 2018 να προβλέπονται πολύ υψηλότερα. Με βάση το πρό-
γραμμα που ανακοινώθηκε, οι προορισμοί από Αθήνα για το 2018, 112 στον α-
ριθμό, έχουν ξεπεράσει τον στόχο του 2023, οπότε το αντίστοιχο νούμερο προ-
βλεπόταν στους 110. Ως προς τον αριθμό των αεροσκαφών, με την προσθήκη των 
τριών νέων στην Αθήνα από το επόμενο έτος ο όμιλος φτάνει τα 60 συνολικά, 
από 45 το 2013 (μαζί με την Ολυμπιακή), και στόχο τα 70 σε ορίζοντα δεκαετίας. 
Το 2023 ο όμιλος υπολογίζει να έχει έναν αριθμό μεταξύ 18 και 19 εκατομμυρίων 
διαθέσιμων θέσεων, από 11,8 εκατομμύρια το 2013 και 16,6 εκατομμύρια το 2018.

Μηδενικό είναι το ενδιαφέρον από ευρωπαϊκές εταιρείες ηλεκτρι-
σμού για τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ, όπως έκανε γνωστό ο 
πρόεδρος της ΔΕΗ Μανώλης Παναγιωτάκης στη διάρκεια διεθνούς 

συνεδρίου του «Economist». Ο ίδιος έκανε γνωστό το ενδιαφέρον εταιρειών 
από την Κίνα, την Ιαπωνία αλλά και την Αμερική και, όπως είπε, αν δεν υπάρ-
ξουν οι συγκεκριμένες, ο διαγωνισμός για την πώληση του 40% των λιγνιτι-
κών μονάδων μπορεί να οδηγηθεί σε αδιέξοδο.

Ο κ Παναγιωτάκης έκανε επίσης γνωστό ότι η εταιρεία ετοιμάζει το επι-
χειρησιακό και στρατηγικό της σχέδιο με ορίζοντα το 2030. Σύμφωνα με τον 
ίδιο, με δεδομένο ότι η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να χάσει μερίδιο στη λια-
νική, αναζητά ευκαιρίες στην περιοχή της Βαλκανικής Χερσονήσου. Όπως 
είπε, «στο εξωτερικό, και ειδικότερα στην περιφερειακή αγορά της Βαλκα-
νικής, η ΔΕΗ έχει όλες τις προϋποθέσεις να γίνει leader. Στην κατεύθυνση 
αυτή, αναζητούμε και σχεδιάζουμε επενδύσεις σε προσοδοφόρα έργα παρα-
γωγής ΗΕ, κυρίως υδροηλεκτρικά και άλλες ανανεώσιμες πηγές, αλλά και σε 
θερμικούς σταθμούς. Αναζητούμε επίσης ευκαιρίες για δραστηριοποίηση και 
σε άλλους τομείς του ηλεκτρισμού, όπως τα Δίκτυα και η προμήθεια ΗΕ. Για 
όλα αυτά η ΔΕΗ διαθέτει μεγάλη τεχνογνωσία και ισχυρό brand name, το 
οποίο με την πρακτική μας, σύμφωνα με τις αξίες μας, θα διαφυλάξουμε και 
θα ισχυροποιήσουμε περαιτέρω. Και βέβαια σε αυτή μας τη δραστηριότητα 
θα επιδιώξουμε να εντάξουμε τις κατάλληλες επιχειρηματικές συνεργασίες 
με ελληνικές, κινεζικές, στο πλαίσιο του “One Belt One Road”, και άλλες εται-
ρείες, τόσο των γειτονικών μας χωρών όσο και άλλων. Το παράδειγμα της συ-
νεργασίας μας με την ελβετική Alpiq στη Βουλγαρία είναι χαρακτηριστικό».

Απρόθυμες οι ευρωπαϊκές εταιρείες 
για τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ

Στο 6,5% η πτώση 
στις πωλήσεις 
των σούπερ μάρκετ
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business

Η νέα επένδυση της Coca-Cola 
HBC φέρνει στην Ελλάδα µία από 
τις µεγαλύτερες εγκαταστάσεις SAP 
HANA στην Ευρώπη.

Η 
Coca-Cola HBC επέλεξε τον 
Όµιλο ΟΤΕ για την υλοποίηση 
επένδυσης ύψους €7 εκατ. σε 
ένα µεγάλο έργο ICT: τον ανα-
σχεδιασµό και την αναβάθµιση 
της ΙΤ υποδοµής που υποστηρί-
ζει την εφαρµογή SAP Business 

Warehouse. Το νέο έργο περιλαµβάνει µία από τις µεγαλύ-
τερες εγκαταστάσεις SAP HANA στην Ευρώπη καθώς και 
την οµαλή µετάβαση από το παλιότερο SAP BWA και έρ-
χεται να συµπληρώσει την επένδυση του 2016 για το υπερ-
σύγχρονο Data Center, φέρνοντας το συνολικό ύψος της 
επένδυσης στα €48 εκατ. µέχρι σήµερα. Το έργο υλοποι-
ήθηκε και παραδόθηκε από τον Όµιλο ΟΤΕ µε απόλυτη ε-
πιτυχία και εντός χρονοδιαγράµµατος (4 µήνες) και είναι 
σε πλήρη λειτουργία, υποστηρίζοντας από την Ελλάδα τις 
δραστηριότητες της Coca-Cola HBC σε 28 χώρες.

Το περιβάλλον SAP HANA υποστηρίζει τη λειτουρ-
γία της εφαρµογής SAP Business Warehouse, δίνοντας τη 
δυνατότητα αλληλεπίδρασης των δεδοµένων που συγκε-
ντρώνονται από όλες τις λειτουργικές µονάδες της εται-
ρείας, παλαιότερων, αλλά και σε πραγµατικό χρόνο. Με τον 
τρόπο αυτό τα δεδοµένα ανακτώνται και συνδυάζονται γρη-
γορότερα, επιτρέποντας την ταχύτερη εξαγωγή αναφορών 
(reports).

Με αφορµή τη νέα αυτή επένδυση στην τεχνολογία, ο 
Enterprise Operations Director της Coca-Cola HBC, κ. 
Galip Onar, σηµείωσε: «Η Coca-Cola HBC πραγµατοποιεί 
ακόµη µια επένδυση στην Ελλάδα για ένα σύνθετο έργο 
ICT που θα συµβάλει σηµαντικά στη βελτιστοποίηση εσω-
τερικών διαδικασιών και την ανάπτυξη ενός ταχύτερου και 
πιο ευέλικτου µοντέλου reporting. Η επένδυση αυτή απο-
δεικνύει πως η Coca-Cola HBC βρίσκεται σταθερά στην 
αιχµή της τεχνολογίας και αναδεικνύει τις προοπτικές της 
χώρας».

«Μετά το Data Center της Coca-Cola HBC, ο Όµιλος 
ΟΤΕ ολοκλήρωσε µε επιτυχία τόσο τον σχεδιασµό όσο 
και την εγκατάσταση της υποδοµής για µία από τις µεγα-
λύτερες εγκαταστάσεις SAP HANA στην Ευρώπη. Η επέ-

κταση της συνεργασίας των δύο Οµίλων αποδεικνύει την 
τεχνογνωσία και την αξιοπιστία µας στην υλοποίηση µε-
γάλων και σύνθετων ICT έργων. Με τις προηγµένες υ-
πηρεσίες και τεχνολογικές λύσεις COSMOTE που δια-
θέτουµε, συµβάλλουµε στη δυναµική µετάβαση των επι-
χειρήσεων στη νέα ψηφιακή εποχή» δήλωσε σχετικά ο 
Chief Officer Λειτουργιών & Συστηµάτων Πληροφορι-
κής Οµίλου ΟΤΕ, κ. Γεώργιος Αθανασόπουλος.

Ο Όµιλος ΟΤΕ αναβάθµισε την ΙΤ υποδοµή στο Data 
Center της Coca-Cola HBC για να µπορέσει να φιλοξε-
νήσει την εγκατάσταση και λειτουργία του περιβάλλο-
ντος SAP HANA και ανέλαβε, επιπλέον, τη λειτουργία, 
τη διαχείριση και την τεχνική υποστήριξη για 5 χρόνια.

Οι µετοχές Coca-Cola HBC είναι εισηγµένες στην 
premium κατηγορία του Χρηµατιστηρίου Αξιών του 
Λονδίνου (LSE: CCH) και στο Χρηµατιστήριο Αξιών Α-
θηνών (ATHEX: EEE). Για περισσότερες πληροφορίες 
µπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://coca-
colahellenic.com.

Όµιλος ΟΤΕ: Παράγοντας ανάπτυξης 
για τις επιχειρήσεις
Για να κερδίσει µια επιχείρηση το «στοίχηµα» της νέας 
ψηφιακής εποχής, χρειάζεται έναν πλήρη ψηφιακό µε-
τασχηµατισµό. Πέρα από τη δηµιουργία των υποδοµών 
του µέλλοντος, ο Όµιλος ΟΤΕ συµβάλλει στη δυναµική 
µετάβαση των επιχειρήσεων στη νέα εποχή, προσφέρο-
ντας προηγµένες υπηρεσίες και τεχνολογικές λύσεις ICT 
που µπορούν να αλλάξουν τις επιχειρήσεις «από µέσα», 
ώστε να λειτουργούν αποτελεσµατικότερα, αποδοτικό-
τερα και µε χαµηλότερο κόστος. Έχοντας υλοποιήσει µία 
σειρά από µεγάλα και σύνθετα έργα, ο Όµιλος ΟΤΕ έχει 
αποδείξει πως διαθέτει το µέγεθος και την τεχνογνωσία 
να συµβάλλει ουσιαστικά στον ψηφιακό µετασχηµατι-
σµό κάθε οργανισµού. Αποτελεί συνεργάτη επιλογής για 
όσες επιχειρήσεις αναζητούν καινοτόµες λύσεις στους 
τοµείς της υγείας, του τουρισµού, της ασφάλειας πληρο-
φοριών, της ενέργειας, των Data Centers, του Cloud και 
του Internet of Things (IoT).

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ COCA-COLA HBC
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υγεία

«Τα άτομα με ρευματοπάθειες πρέπει 
να κάνουν τα προληπτικά εμβόλια για 
τις λοιμώξεις». Αθανασία Παππά, 
πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας 
Αντιρευματικού Αγώνα

 ΑΛΕΞΊΑ ΣΒΏΛΟΥ

ΠΈΝΤΈ ΧΡΌΝΙΑ 
ΣΤΌ ΠΈΡΙΜΈΝΈ 
ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 
Η ΡΈΥΜΑΤΌΠΑΘΈΙΑ

Με τη διάγνωση των ρευματοπαθειών να καθυ-
στερεί κατά μέσο όρο μία πενταετία στην πα-
τρίδα μας –χρονικό διάστημα στο οποίο προ-
χωρά η βλάβη και εξελίσσεται η αναπηρία–,το 

μήνυμα της Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας (ΕΡΕ) και 
της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛΕΑΝΑ) 
συνοψίζεται στη φράση του ρευματολόγου Χαράλαμπου 
Μπερμπερίδη, προέδρου της ΕΡΕ: «Κάθε πόνος και κάθε 
πρήξιμο σε άρθρωση χωρίς να έχει προηγηθεί κάκωση πρέπει 
να μας οδηγεί στον ρευματολόγο». Γι’ αυτό άλλωστε η ΕΡΕ, 

η ΕΛΕΑΝΑ και ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας «Πεταλούδα» 
υλοποιούν την εκστρατεία «Μην αργείς. Επικοινώνησε τώρα». 
Η Αθανασία Παππά, πρόεδρος της ΕΛΕΑΝΑ, τονίζει πως αν η 
διάγνωση των ρευματολογικών νοσημάτων γινόταν άμεσα και 
η θεραπεία ξεκινούσε εντός 12 εβδομάδων, οι επιπτώσεις των 
νοσημάτων θα ελαχιστοποιούνταν. Ζωτικής σημασίας είναι 
επίσης ο εμβολιασμός των ρευματοπαθών. Παλιά οι γιατροί 
φοβούνταν να εμβολιάσουν τα άτομα που έπασχαν από αυ-
τοάνοσα νοσήματα, όμως οι ρευματοπάθειες πρέπει να εμ-
βολιάζονται. Παράλληλα, κενό διαπιστώνει νέα μελέτη στην 

ενημέρωση των Ελλήνων για τα σκελετικά προβλήματα. Από 
έρευνα για την κύφωση και τη σκολίωση, την οποία παρουσι-
άζει η πρόεδρος του Συλλόγου Σκελετικής Υγείας «Πεταλού-
δα» Μέμη Τσεκούρα, προκύπτει ότι οκτώ στα δέκα άτομα δεν 
έχουν εξεταστεί ποτέ γι’ αυτές τις σκελετικές στρεβλώσεις και 
ότι μόνο δύο στα δέκα παιδιά έχουν εξεταστεί στη σπονδυλική 
στήλη. Επίσης, μόνο ένας στους τέσσερις ανθρώπους που υπο-
φέρουν από πόνους στην πλάτη απευθύνθηκε σε γιατρό και 
ένας στους τρεις που υποφέρουν συχνά από οσφυαλγία δεν 
ασκείται καθόλου και χρησιμοποιεί υπολογιστή καθημερινά.

Σε επιδημία άνευ προηγουμένου εξελίσσεται η παχυσαρκία, καθώς 
σύμφωνα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Παχυσαρκίας το 2025 θα 
υπάρχουν 2,7 δισεκατομμύρια παχύσαρκοι ενήλικες και 359 εκατομ-

μύρια υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά. Ζοφερή είναι η εικόνα και στην 
Ελλάδα, όπου η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Παχυσαρκίας, του Μετα-
βολισμού και των Διαταραχών Διατροφής (ΕΠΑΜΕΔΙ) εκτιμά ότι υπάρχουν 
480.000 υπέρβαρα και παχύσαρκα ελληνόπουλα. Τεράστιο είναι και το 
κόστος της παχυσαρκίας, αφού την ακολουθούν, ως επιπλοκές, άλλα χρόνια 
νοσήματα, όπως ο διαβήτης, οι καρδιοπάθειες, η μη αλκοολική νόσος του 
ήπατος, πολλοί καρκίνοι και η κατάθλιψη. Λόγω των συννοσηροτήτων και 
των επιπλοκών της η παχυσαρκία κοστίζει ετησίως 600 δισ. δολάρια στον 
παγκόσμιο προϋπολογισμό υγείας. Όπως εξηγεί ο Γιώργος Πανοτόπουλος, 
ειδικός παθολόγος-διατροφολόγος και αντιπρόεδρος της ΕΠΑΜΕΔΙ, η πα-
χυσαρκία είναι πολυπαραγοντικό νόσημα, συνεπώς οφείλεται σε μια σειρά 
από «σφάλματα», όπως ότι αυξήθηκε κατά 33% η παγκόσμια κατανάλωση 
σακχαρούχων ποτών και ταυτόχρονα μειώθηκε κατά 80% η σωματική δρα-
στηριότητα των νέων ηλικίας 11-17 ετών. Για την αποτελεσματική απώλεια 
και διατήρηση του βάρους απαιτείται συχνά φαρμακοθεραπεία.

ΜΕ ΠΕΡΊΤΤΑ ΚΊΛΑ 3 ΔΊΣ. ΑΤΟΜΑ 
ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΉΤΉ ΤΟ 2025

Χάρη στην ανάπτυξη των νέων ακριβών θεραπειών το πολλαπλό μυέλωμα, 
η δεύτερη σε συχνότητα αιματολογική κακοήθεια, έγινε από θανατηφόρα 
μορφή καρκίνου χρόνια νόσος, με την επιβίωση των ασθενών να έχει τρι-

πλασιαστεί την τελευταία δεκαπενταετία. Ταυτόχρονα διαφαίνεται και η δυνατότητα 
λειτουργικής ίασης για κάποιους ασθενείς στο μέλλον. «Στην Ελλάδα νοσούν με 
πολλαπλό μυέλωμα κατ’ εκτίμηση 4.000 ασθενείς, ενώ καταγράφονται τουλάχιστον 
600 νέα περιστατικά ετησίως» εξηγεί ο αναπληρωτής καθηγητής Αιματολογίας 
Ευάγγελος Τέρπος. Οι ασθενείς έχουν στη διάθεσή τους στο Νοσοκομείο «Αλεξάν-
δρα» μία από τις καλύτερες μονάδες παγκοσμίως, τη Θεραπευτική Κλινική, υπό τη 
διεύθυνση του καθηγητή Αιματολογίας Θάνου Δημόπουλου, πρύτανη του Εθνικού 

ΑΚΡΊΒΟ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΜΥΕΛΏΜΑ, ΜΕ 4.000 ΑΣΘΕΝΕΊΣ ΣΤΉΝ ΕΛΛΑΔΑ

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη βοήθεια της νέας γενιάς 
κυτταρομετρίας ροής και δύο ακόμη εξετάσεων μπορούμε να μετρήσουμε 
την ελάχιστη υπολειπόμενη νόσο στον μυελό των οστών ή σε άλλο σημείο 
του οργανισμού και, εφόσον οι εξετάσεις βγουν αρνητικές, να διερευνηθεί η 
διακοπή της θεραπείας (λειτουργική ίαση), αφού η νόσος σε αυτή την περίπτω-
ση βρίσκεται σε μόνιμη ύφεση, αντί να καταγράφει υφέσεις και εξάρσεις. Η 
ενδεχόμενη δυνατότητα διακοπής της θεραπείας πέρα από το όφελος για τους 
ίδιους τους ασθενείς σηματοδοτεί και μια μεγάλη ελάφρυνση για το σύστημα 
υγείας, καθώς το κόστος της συνδυαστικής θεραπείας τον μήνα (με συνδυασμό 
φαρμάκων) μπορεί να ανέλθει στα 30.000 ευρώ.

ΚΑΜΊΑ ΓΥΝΑΊΚΑ 
ΝΑ ΜΉΝ ΠΕΘΑΊΝΕΊ 
ΓΕΝΝΏΝΤΑΣ 
ΤΟ ΠΑΊΔΊ ΤΉΣ

Τη ζοφερή πραγματικότητα που θέλει 800 γυναίκες την ημέρα 
παγκοσμίως να πεθαίνουν από επιπλοκές γεννώντας το παιδί τους 
ανέλαβε να αλλάξει η φαρμακευτική εταιρεία MSD, υλοποιώντας 

μια μεγάλη κοινωνική δράση σε περισσότερες από 30 χώρες. «Πρόκειται 
για το πρόγραμμα MSD for Mothers που έχει αγγίξει περισσότερες από 
6,6 εκατομμύρια γυναίκες διεθνώς, προσφέροντάς τους πρωτοβάθμια 
ιατρική φροντίδα» εξηγεί η διευθύνουσα σύμβουλος MSD Ελλάδας, 
Κύπρου και Μάλτας, Agatha Jakoncic. Το πρόγραμμα MSD for Mothers 
ξεκίνησε το 2011 με χρηματοδότηση 500 εκατ. δολαρίων και στην πατρίδα 
μας υλοποιείται ως «Μητέρα και παιδί» από την οργάνωση Γιατροί του 
Κόσμου Ελλάδας από το 2016. Η χρηματοδότησή του για την Ελλάδα άγγιξε 
τα 700.000 ευρώ και η υλοποίησή του ανέδειξε τις μεγάλες ελλείψεις στην 
παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, καθώς το πρόγραμμα πρόσφερε 
γυναικολογική φροντίδα σε 28.572 γυναίκες και παιδιατρική παρακολού-
θηση σε 4.814 νεογνά. Το 20% των ωφελούμενων γυναικών είναι Ελληνί-
δες που φέρνουν στον κόσμο ένα παιδί χωρίς να διαθέτουν υποστηρικτικό 
περιβάλλον. Παρουσιάζοντας τον απολογισμό του πρώτου έτους του προ-
γράμματος ο πρόεδρος των Γιατρών του Κόσμου Νικήτας Κανάκης τονίζει 
πως η πρόληψη δεν κοστίζει αλλά αξίζει, καθώς η παρέμβαση έχει κόστος 
μόλις 12,25 ευρώ ανά ωφελούμενη γυναίκα. Η έρευνα που διεξήχθη στον 
πληθυσμό των γυναικών προσφύγων-μεταναστών έδειξε ότι το 72% δεν 
είχε καθόλου ή είχε μετ’ εμποδίων πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, με 
λιγότερο από το 47% των εγκύων να έχει πρόσβαση σε γυναικολόγο κατά 
τη διάρκεια της κύησης.
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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.

Κυριακή (15/10) σήµερα και το ποδοσφαιρικό κου-
πόνι του Πάµε Στοίχηµα παρουσιάζει τεράστιο εν-
διαφέρον, µε πολλές και κρίσιµες µάχες για όλα τα 
µεγάλα πρωταθλήµατα της Ευρώπης. Στη σηµερινή 

στοιχηµατική µας περιήγηση θα ασχοληθούµε µε σηµεία από τα 
πρωταθλήµατα της Serie A, της Premier League, της La Liga, της 
Superleague αλλά και της γαλλικής Ligue 1.

Θα ξεκινήσουµε µε το δυνατό µας σηµείο, το οποίο προέρχε-
ται από την Premier League και το παιχνίδι ανάµεσα σε Μπρά-
ιτον και Έβερτον. Οι γηπεδούχοι στέκονται αξιοπρεπέστατα 
µέχρι στιγµής στο κορυφαίο πρωτάθληµα του πλανήτη, καθώς 
µετά το πέρας των επτά πρώτων αγωνιστικών βρίσκονται στη 14η 
θέση µε επτά βαθµούς, όντας στο +2 από την επικίνδυνη ζώνη. 
Μακριά από το γήπεδό τους συναντούν πολλές δυσκολίες, έχο-
ντας καταφέρει να µαζέψουν µόλις έναν βαθµό, ωστόσο στο γή-
πεδό τους µετρούν δύο νίκες και µία ήττα, παρουσιάζοντας ένα 
πολύ διαφορετικό και πιο ψυχωµένο πρόσωπο. Το «σπίτι» τους 
αναµένεται να τους δώσει τους περισσότερους από τους βαθµούς 
που θα µαζέψουν φέτος και παιχνίδια όπως το σηµερινό οφεί-
λουν να τα παίρνουν, ώστε να κρατηθούν στα «µεγάλα σαλόνια». 
Τα «ζαχαρωτά», από την πλευρά τους, απογοητεύουν πλήρως, 
όντας στη 16η θέση µε επτά βαθµούς, µετρούν µία νίκη και τέσ-
σερις ήττες στα πέντε τελευταία παιχνίδια τους και αν δεν αλλά-
ξουν άµεσα πρόσωπο, η χρονιά θα πάρει άσχηµη τροχιά. Επι-
λογή µας, λοιπόν, θα είναι το 1DNB σε απόδοση 2.30.

Σε πολύ κακή κατάσταση η Σασουόλο
Συνεχίζουµε τις σηµερινές µας προτάσεις από τη Serie A και 
την αναµέτρηση Σασουόλο - Κιέβο. Οι γηπεδούχοι παρουσιά-
ζουν ένα πολύ κακό πρόσωπο µέχρι στιγµής, καθώς µετά την ο-
λοκλήρωση των επτά πρώτων αγωνιστικών έχουν καταφέρει να 
µαζέψουν µόλις τέσσερις βαθµούς, όντας οριακά εκτός επικίνδυ-
νης ζώνης. ∆είχνουν να έχουν σοβαρό πρόβληµα τόσο σε άµυνα 
όσο και σε επίθεση και οφείλουν να βελτιώσουν άρδην την ει-
κόνα τους, αν θέλουν να φτάσουν και πάλι σε µια άνετη παρα-
µονή. Η Κιέβο, από την άλλη, παρουσιάζει ένα άκρως επικίνδυνο 
και σκληροτράχηλο πρόσωπο µέχρι στιγµής, βρίσκεται στην 9η 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
∆υνατή στο «σπίτι» της η Μπράιτον

θέση µε 11 βαθµούς, ενώ παράλληλα παραµένει αήττητη στα τέσ-
σερα τελευταία παιχνίδια της, µετρώντας δύο ισοπαλίες και δύο 
σερί νίκες. Το σενάριο του να «αποδράσει» από το σηµερινό παι-
χνίδι µε βαθµό ή βαθµούς φαντάζει αρκετά πιθανό, έτσι θα κρα-
τήσουµε το 2DNB σε απόδοση 2.30. Αξίζει να σηµειωθεί πως η 
Κιέβο µετράει δύο νίκες, µία ισοπαλία και µία ήττα στις τέσσερις 
φετινές εξόδους της, µε τη µοναδική ήττα να έρχεται κόντρα στη 
Γιουβέντους, ένα αποτέλεσµα άκρως λογικό.

Περνάµε στη Ligue 1 για την κόντρα της Μπορντό µε τη 
Ναντ. Οι Γιρονδίνοι έχουν ξεκινήσει πολύ δυναµικά τις φετινές 
τους υποχρεώσεις, καθώς µετά το πέρας των οκτώ πρώτων αγω-
νιστικών βρίσκονται στην 6η θέση µε 15 βαθµούς, όντας µόλις 

στο -4 µέχρι και από τη δεύτερη Μονακό. Μετρούν µόλις µία 
ήττα µέχρι στιγµής, κι αυτή ήρθε στην έδρα της Παρί Σεν Ζερ-
µέν, που πραγµατικά µοιάζει «αχτύπητη». Η Ναντ, από την 
πλευρά της, τα πηγαίνει υπέρ το δέον καλά, καθώς είναι στην 
4η θέση µε 16 βαθµούς, µε το βασικό της «όπλο» να είναι η 
άριστη αµυντική της λειτουργία, έχοντας κρατήσει το µηδέν 
στα µετόπισθεν στα 5/8 φετινά της παιχνίδια. Θεωρούµε πως 
οι φιλοξενούµενοι έχουν µαζέψει ήδη πολλούς βαθµούς για 
τα δεδοµένα τους, αργά ή γρήγορα θα «ξεφουσκώσουν», ενώ 
η Μπορντό είναι µία από τις οµάδες που µπορούν να βάλουν 
«φρένο» στην εξαιρετική τους πορεία. Έτσι, θα πάµε µε τον 
άσο σε απόδοση 1.80.

Οι τρεις παραπάνω είναι οι βασικές προτάσεις του 
Betarades.gr. Από κει και πέρα, θα ασχοληθούµε µε δύο ακόµη 
αγώνες, από το πρωτάθληµα της Superleague και της Α΄ Ισπα-
νίας. Συγκεκριµένα, από τη Superleague θα κρατήσουµε τον 
άσο στο παιχνίδι Απόλλων Σµύρνης - Κέρκυρα σε απόδοση 
2.05, ενώ από τη La Liga θα πάµε µε το No Goal στο παιχνίδι 
Μάλαγα - Λεγκανές σε απόδοση 1.75.

Goal Tips
*Ντέρµπι - Νότιγχαµ Φόρεστ (15/10, 15:15): Από πέντε σερί Over 2.5 
προέρχεται η Νότιγχαµ Φόρεστ και κόντρα στην επικίνδυνη Ντέρµπι 
Κάουντι δύσκολα θα αλλάξει πρόσωπο. Το να σηµειωθούν τρία γκολ 
ή περισσότερα φαντάζει αρκετά πιθανό, έτσι θα επιλέξουµε το Over 2.5 
και σήµερα σε απόδοση 1.80.

*Λεβερκούζεν - Βόλφσµπουργκ (15/10, 16:30): Η φετινή Λεβερκούζεν 
δείχνει να αρέσκεται σε υψηλά σκορ, µε το Over 2.5 να έχει επαληθευ-
τεί στα 11/12 τελευταία παιχνίδια της ανεξαρτήτως έδρας και διοργά-
νωσης. Θα πορευτούµε µε τα πολλά γκολ και σήµερα, κρατώντας το 
Over 2.5 σε απόδοση 1.62.

*Σαουθάµπτον - Νιούκαστλ (15/10, 18:00): Ένα πολύ ενδιαφέρον στα-
τιστικό προκύπτει από το συγκεκριµένο παιχνίδι, καθώς σηµειώθηκαν 
δύο ή λιγότερα τέρµατα στα 5/6 τελευταία παιχνίδια των γηπεδούχων, 
ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Το Under 2.5 στο σηµερινό µατς 
προσφέρεται σε απόδοση 1.70 και θα το κρατήσουµε.

*Μονπελιέ - Νις (15/10, 18:00): Από τις πολύ «σφιχτές» οµάδες της 
φετινής Ligue 1 η Μονπελιέ, µε το Under 2.5 να έχει εµφανιστεί στα 
13/14 τελευταία παιχνίδια της ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. 
Πιστεύουµε πως και σήµερα θα σηµειωθούν λίγα τέρµατα, έτσι θα 
πάµε µε το Under 2.5 σε απόδοση 1.70.

Seri Tips
*Βέρντερ Βρέµης - Γκλάντµπαχ (15/10, 19:00): Η φετινή Βέρντερ Βρέ-
µης δείχνει να αρέσκεται στις ισοπαλίες, καθώς έχει µοιραστεί βαθµούς 
και εντυπώσεις στα 5/6 τελευταία παιχνίδια της ανεξαρτήτως διοργάνω-
σης. Η ισοπαλία κόντρα στην Γκλάντµπαχ φαντάζει αρκετά πιθανή, έτσι 
θα κρατήσουµε το Χ σε απόδοση 3.70.

*Ίντερ - Μίλαν (15/10, 21:45): Η Ίντερ φιλοξενεί σήµερα τη Μίλαν, 
µετρώντας µέχρι στιγµής έξι νίκες και µόλις µία ισοπαλία. Οι «νερατζού-
ρι» δείχνουν «καυτοί», ο άσος προσφέρεται σε απόδοση 2.10 και θα τον 
κρατήσουµε.

*Στρασβούργο - Μαρσέιγ (15/10, 22:00): Αρκετά φορµαρισµένη δείχνει 
να είναι η Μαρσέιγ, καθώς µετράει τέσσερις νίκες στα πέντε τελευταία 
παιχνίδια της ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Το Στρασβούργο 
δεν αποτελεί φόβητρο, έτσι θα επιλέξουµε το διπλό των Μαρσεγιέζων σε 
απόδοση 2.00.

Head 2 Head
*Φιορεντίνα - Ουντινέζε (15/10, 13:30): Οι δυο οµάδες έχουν αναµε-
τρηθεί στο συγκεκριµένο γήπεδο 21 φορές, µε τη Φιορεντίνα να έχει 
κερδίσει 16 παιχνίδια, τρία να έχουν λήξει ισόπαλα και την Ουντινέζε 
να έχει «αποδράσει» µε τη νίκη µόλις δύο φορές. Θα πάµε µε την 
παράδοση και τον άσο σε απόδοση 1.67.

*Φένλο - Αϊντχόφεν (15/10, 15:30): Η Αϊντχόφεν έχει επισκεφτεί το 
συγκεκριµένο γήπεδο έξι φορές, κερδίζοντας τις τέσσερις από αυτές, 
ενώ δύο µατς έληξαν ισόπαλα. Πιστεύουµε πως δεν θα συναντήσει 
δυσκολίες ούτε σήµερα, έτσι θα κρατήσουµε το διπλό σε απόδοση 
1.50.

*Κάλιαρι - Τζένοα (15/10, 16:00): Παραµένουµε σε ιταλικό έδαφος 
για το παιχνίδι Κάλιαρι - Τζένοα. Οι γηπεδούχοι έχουν «χτίσει» µια µε-
γάλη παράδοση κόντρα στην Τζένοα, καθώς σε µια σειρά 16 αγώνων 
στο συγκεκριµένο γήπεδο έχουν κερδίσει 11 φορές, τρία µατς έληξαν 
ισόπαλα ενώ το διπλό επαληθεύτηκε µόλις δύο. Ο άσος δίνεται σε 
απόδοση 2.25 και θα τον «τιµήσουµε».

15/10
15:30 Μπράιτον - Έβερτον 1 (DNB)  2.30
16:00 Μπορντό - Ναντ  1  1.80
16:00 Σασουόλο - Κιέβο  2 (DNB)  2.30
18:15 Απόλλων Σµύρνης - Κέρκυρα   1  2.05
19:30 Μάλαγα - Λεγκανές  No Goal  1.75
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Το προηγούµενο Σαββατοκύριακο 7 και 8 
Οκτωβρίου διοργανώθηκαν στο ιστορικό 
αεροδρόµιο του Τατοΐου, έπειτα από 35 ο-
λόκληρα χρόνια, αγώνες ταχύτητας αυτο-
κινήτων. Το Σάββατο 7 Οκτωβρίου έγιναν 

τα δοκιµαστικά και την Κυριακή 8 Οκτωβρίου οι επί-
σηµοι αγώνες, που ολοκληρώθηκαν υποδειγµατικά και 
σύµφωνα µε το πρόγραµµα.

Συγκινητικές ήταν οι στιγµές στην απονοµή των ε-
πάθλων, µε τους οµιλητές να ευχαριστούν ιδιαίτερα την 
Πολεµική Αεροπορία για τη θετική ενέργεια µε την 
οποία αντιµετώπισε τα όποια προβλήµατα οργάνωσης, 
που ξεπεράστηκαν δηµιουργικά.

Κύπελλα απένειµαν στους νικητές, εκτός των αξι-
ωµατικών της Αεροπορίας, ο δήµαρχος και ο αντιδή-
µαρχος Ρόδου, υπενθυµίζοντας ότι το σωµατείο ∆Ι-
ΕΛΠΙΣ ΠΕΡΙ ΑΓΩΝΩΝ, µε τους ίδιους συµπαραστά-
τες (ΟΜΑΕ και START LINE), οργανώνει στο τέλος 
του µήνα (28 και 29 Οκτωβρίου) τον δεύτερο αγώνα του 
Πανελλήνιου Πρωταθλήµατος Ταχύτητας Αυτοκινή-
των 2017 στο αεροδρόµιο των Μαριτσών στη Ρόδο.

Ο πρόεδρος του ∆ΙΕΛΠΙΣ ΠΕΡΙ ΑΓΩΝΩΝ Θανά-
σης Παπαθεοδώρου δήλωσε ότι «οι οδηγοί, οι οµάδες 
τους, οι εθελοντές και οι χορηγοί ήταν αυτοί που συ-
νέβαλαν τα µέγιστα στην επιτυχία του αγώνα. Χωρίς 
την απόφαση της Πολεµικής Αεροπορίας και του αρχη-
γού ΓΕΑ (Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας) να µας δια-
θέσει το αεροδρόµιο µετά από τόσο πολλά χρόνια δεν 
θα είχε γίνει τίποτα απ’ όσα συνέβησαν. Συµπαραστά-
τες σε αυτόν τον αγώνα, η Εθνική Ασφαλιστική, η Shell 
και ο Όµιλος του Ιατρικού Κέντρου, που ήταν οι επι-
κεφαλής της οµάδας των χορηγών. Ευχαριστούµε και 
τα µέλη του Οµίλου ∆ίκυκλου Μηχανοκίνητου Αθλητι-
σµού (Ο∆ΜΑ) Αθηνών που µε τον εθελοντισµό τους βοή-
θησαν στην άψογη οργάνωση του αγώνα, όπως και η οµάδα 
cheerleaders του Παναθηναϊκού. Η συµµετοχή των ιδιο-
κτητών ιστορικών αυτοκινήτων (όχι αγωνιστικών), οι ο-
ποίοι οργάνωσαν µια υπαίθρια έκθεση, πρόσθεσε στη δι-

αµόρφωση της εικόνας των αγώνων».
Το πρόγραµµα άνοιξε µε την κατηγορία του Ενιαίου, 

όπου ο Νίκος Ζάχος κατάφερε να πάρει τη νίκη ξεκινώ-
ντας από τη 2η θέση στην εκκίνηση. Ο έµπειρος οδηγός 
επανέλαβε την επιτυχία του και στον δεύτερο αγώνα της 
κατηγορίας, όπου µάλιστα ξεκίνησε 6ος λόγω της αντε-
στραµµένης σειράς εκκίνησης. Στη µάχη των Νέων εί-
χαµε δύο διαφορετικούς νικητές, καθώς ο Φίλιππος Κα-
λέσης κέρδισε την πρώτη κούρσα και ο Γιάννης Ποτουρί-
δης τη δεύτερη.

Στην κατηγορία Formula µε τα µονοθέσια της Formula 
Gloria στην πρώτη κούρσα νικητής αναδείχθηκε ο Χάρης 
Βακιρτζόγλου και στη δεύτερη ο Σάκης Συνιώρης, που 
αυτή τη φορά απέφυγε τα λάθη και χωρίς να πιεστεί ιδιαί-
τερα επιβεβαίωσε τον ρόλο του φαβορί.

Οι συµµετοχές των κατηγοριών Sport, GT και Τουρι-
σµού αγωνίστηκαν σε δύο ενοποιηµένες κούρσες µε µε-
γάλο ενδιαφέρον και ένταση µέχρι και το φινάλε. Νικη-
τής και στις δύο ήταν ο Γιώργος Κεχαγιάς (Ford Sierra 
Cosworth), ενώ δύο νίκες στην κατηγορία Sport σηµεί-
ωσε και ο Παναγιώτης Κωστόγιαννης (Citroën Saxo VTS). 
Στην κατηγορία Τουρισµού νικητής ήταν αρχικά ο Βασί-
λης Στάγιας (Citroën Saxo Kit Car) και στη συνέχεια ο 
«Κανέλος» (Peugeot 106).

Οι κατηγορίες στις οποίες έγινε ένας αγώνας ήταν η 
Formula Saloon και αυτή των Ιστορικών. Στην πρώτη ο 
Πάνος Κύρκος (Mitsubishi EVO IX) έκανε «περίπατο», 
ενώ τα Ιστορικά ήταν η κατηγορία µε τις περισσότε-
ρες συµµετοχές. Συνολικά 21 αυτοκίνητα εκκίνησαν τον 
αγώνα και υπήρχαν µονοµαχίες σε όλη τη διάρκεια της 
κούρσας, ενώ στο τέλος νικητής ήταν ο Βαγγέλης Γεωρ-
γούλας (Ford Escort).

Οι άνθρωποι του νεοπαγούς σωµατείου ∆ΙΕΛΠΙΣ 
ΠΕΡΙ ΑΓΩΝΩΝ ευχαρίστησαν όλους τους οδηγούς για τη 
συµµετοχή τους, τους κριτές που συµµετείχαν στην επι-
τυχή οργάνωση και τους δεκάδες εθελοντές, αλλά κυρίως 
τους χιλιάδες θεατές που έδωσαν νόηµα και δικαίωσαν τις 
προσπάθειες όλων.

ΜΕΓΑΛΗ Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΑΤΟΪ

Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ∆ηµήτρης Γιαννακόπουλος µε τον 
πρόεδρο του DielpisF1, αρχιτέκτονα Θανάση Παπαθεοδώρου

Η ζωγράφος Μίνα Παπαθεοδώρου - Βαλυράκη, ο πρώην υπουργός Σήφης 
Βαλυράκης, ο επιχειρηµατίας Μάκης ∆ανάλης, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
Οµίλου Ιατρικού Αθηνών Βασίλης Αποστολόπουλος.
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Coffee, 
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and Drinks

Τ
ο Passaggio café βρίσκεται στην καρδιά της Καλλι-
θέας και στη Σαντορίνη. Προσφέρει καθηµερινά µο-
ναδικές εµπειρίες σε όσους θέλουν να απολαύσουν 
τον πρωινό καφέ και το σνακ τους ή το απογευµα-

τινό τους χειροποίητο γλυκό και κοκτέιλ. Σας περιµένουµε 
σε έναν πανέµορφο χώρο µε νέους ανθρώπους και χαµογε-
λαστές παρουσίες!

Βλέποντας το φορτηγό της Free Sunday να µαζεύει τα λάστιχα 
από την πίστα στο Τατόι και αυτή σιγά σιγά να παίρνει πάλι τη 
µορφή αεροδροµίου σκέφτηκα τελικά πόσο τυχερός είµαι που 
βρέθηκα σε αυτόν τον χώρο. Ένας αγώνας που αναβίωσε χάρη 

στο πείσµα δύο ανθρώπων, του Θανάση Παπαθεοδώρου και της Ελέ-
νης ∆ηµητροπούλου, οι οποίοι βέβαια επί της ουσίας, για να είµαστε 
και δίκαιοι, φτάνουν για µια οµάδα µόνοι τους. Μια οµάδα που ονοµάζε-
ται Dielpisformula1. Μετά το δύο εναντίον όλων που αντίκρισα και µάλι-
στα να επικρατούν οι δύο, ζωντάνεψε πάλι η «∆ραπετσώνα» στο µυαλό 
µου, γιατί πολύ απλά το άπιαστο όνειρο στο Τατόι έγινε απτή και επιτυχη-
µένη πραγµατικότητα.

Πέντε µέρες πριν από τον αγώνα, σε µια απόφαση στιγµής για κάτι που 
υπήρχε µόνο στο µυαλό µου ως ιδέα, ο Κωνσταντίνος Σπηλιωτόπουλος 
είπε «µέσα, πάµε να το κάνουµε». Όταν βέβαια ρώτησε πού θα στήσουµε 
το «passaggio» του αγώνα και του έδειξα ένα χωράφι, µε κοίταξε λίγο περί-
εργα, αλλά ο άνθρωπος είναι τόσο τρελός και σίγουρος για τον εαυτό του, 
που µου επιβεβαίωσε το «µέσα, πάµε να το κάνουµε». Τυχερός και πάλι, 
που µου έσπασε ένα αρνητικό σερί. Να µε απογοητεύουν άνθρωποι που ε-
µπιστεύοµαι πριν τους «µάθω» επαγγελµατικά.

Το Passaggio δεν είναι οµάδα, είναι ιδέα. Γι’ αυτό και βλέπεις τους αν-
θρώπους που φοράνε την µπλούζα του να έχουν κοινά χαρακτηριστικά: 
ευγενικοί, γεµάτοι σεβασµό και δουλευταράδες. Το γεγονός ότι το χωράφι 
εξελίχθηκε σε ένα µεγάλο όµορφο πάρτι οφείλεται ακριβώς σε αυτή τη 
χηµεία και στη Hausbrandt, που, παρ’ ότι όλα έγιναν και προτάθηκαν τε-
λευταία στιγµή, µας εµπιστεύτηκε.

Η τρίτη οµάδα είναι γνωστή για την εφηµερίδα που κρατάτε στα χέρια 
σας και ο βασικός της ρόλος ήταν ακριβώς αυτός, η επικοινωνία. Παρ’ όλα 
αυτά, έδειξε ότι µπορεί πολύ περισσότερα. Πάντρεψε, επιχείρησε, µετέ-
φερε, αγωνίστηκε, ένωσε και το «κράτησε ζωντανό» µέχρι το τέλος, όπως 
λέει ένας φίλος. Τα λόγια του Σταύρου Φουρνιώτη, όταν πήγα να του πάρω 
το καπέλο, µε αποζηµίωσαν. Μη µου το παίρνεις, «εγώ είµαι Free Sunday»!

Τυχερός... που είµαι κοµµάτι τριών διαφορετικών οµάδων που συνερ-
γάστηκαν και κατάφεραν αυτό που µία εβδοµάδα νωρίτερα έδειχνε ακα-
τόρθωτο!

ΤΥΧΕΡΟΣ…
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ
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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!

H Honda θα παρουσιάσει 
υβριδικό CR-V στη Φρανκφούρτη

Η Honda ετοιμάζεται να αποκαλύψει το CR-V Hybrid 
Prototype στην έκθεση της Φρανκφούρτης, προαναγ-
γέλλοντας το πρώτο ηλεκτροκίνητο SUV της στην Ευ-
ρώπη. Παράλληλα, το ανανεωμένο στιλ του δίνει τα 

πρώτα στοιχεία για την προσεχή γενιά CR-V ευρωπαϊκών προ-
διαγραφών. Πιο φαρδύ, πιο ψηλό και πιο μακρύ από τον προκά-
τοχό του, το Hybrid Prototype του νέου CR-V είναι ανανεωμένο 
αισθητικά, με φαρδύτερο στήσιμο που ορίζεται από διευρυμέ-
νους και μυώδεις θόλους των τροχών.

Από πλευράς κινητήρων η 8η γενιά CR-V θα λανσαριστεί 
μέσα στο 2018 με το νέο 1.5 VTEC Turbo (με χειροκίνητο 6άρι ή 
CVT κιβώτιο) για να αντιμετωπίσει μοντέλα όπως το VW Tiguan. 
Αργότερα θα ακολουθήσει η νέα υβριδική διάταξη με δύο ηλε-
κτροκινητήρες i-MMD (Intelligent Multi-Mode Drive, ένας για κί-
νηση και ένας ως γεννήτρια) που συνδυάζονται με έναν ηλε-
κτροκινητήρα, έναν 2.0L i-VTEC τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα 
κύκλου Atkinson. Σύμφωνα με τη Honda, το σύστημα i-MMD 
καθορίζει τη χρήση καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας με τον 
πιο αποδοτικό τρόπο, που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται ο οδη-
γός να επιλέγει μεταξύ των τριών προγραμμάτων οδήγησης, EV 
Drive, Hybrid Drive και Engine Drive.

Στο EV Drive ο ηλεκτροκινητήρας αντλεί ενέργεια αποκλει-
στικά από τις μπαταρίες, προσφέροντας οδήγηση μηδενικών 
ρύπων. Στο Hybrid Drive ο βενζινοκινητήρας παρέχει ισχύ στον 
ηλεκτροκινητήρα-γεννήτρια, που με τη σειρά του τροφοδοτεί με 
ισχύ στον ηλεκτροκινητήρα. Στο πρόγραμμα αυτό η περίσσεια 
ενέργειας από τον βενζινοκινητήρα επιστρέφει μέσω της γεν-
νήτριας για την επαναφόρτιση της μπαταρίας. Στο Engine Drive 
οι τροχοί κινούνται απευθείας από τον βενζινοκινητήρα με μια 
«on-demand» στιγμιαία αύξηση μέγιστης ισχύος από τον ηλε-
κτροκινητήρα. Αξιοσημείωτο είναι πως η Honda πήρε την από-
φαση να μην υπάρξει έκδοση diesel στο νέο Honda CR-V (σε α-
ντίθεση με το Civic) με στόχο την προώθηση της υβριδικής.

Η Renault γιορτάζει 
40 χρόνια στη Formula 1

H γαλλική εταιρεία βρίσκεται με επιτυχία εδώ και 40 χρό-
νια στην αιχμή των εξελίξεων της Formula 1, στο σημα-
ντικότερο και το πιο απαιτητικό πεδίο της αυτοκινητικής 
προόδου στον πλανήτη.

Στις 16 Ιουλίου 1977 η Renault λαμβάνει μέρος στο πρώτο Grand 
Prix της ιστορίας της, ανοίγοντας έτσι ένα νέο κεφάλαιο στη μακρά 
και επιτυχημένη πορεία της, η οποία χρονολογείται από τα πρώτα 
κιόλας χρόνια του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Κατά τη διάρκεια των 
επόμενων δεκαετιών η Renault συμμετέχει με επιτυχία σε κάθε 
μορφή αγώνων, σε ράλι, αγώνες αντοχής, αγώνες κατάρριψης ρεκόρ.

Συλλέγοντας εμπειρία και γνώση, η συμμετοχή της στη Formula 

1, την απόλυτη μορφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ήταν μονό-
δρομος. Στις τέσσερις δεκαετίες που πέρασαν από το 1977, η φιλό-
δοξη και διαρκής δέσμευση της Renault για τη Formula 1 χαρα-
κτηρίζεται από μια έξυπνη, πρωτοποριακή προσέγγιση και προ-
σήλωση στην τεχνολογία, εξελίσσοντας τα μονοθέσιά της πάντα με 
στόχο την κορυφή.

Έτσι, η μακρά λίστα με νίκες που κοσμούν την ιστορία της είναι 
αποτέλεσμα αξιοζήλευτων καινοτόμων ρεκόρ στους τομείς της α-
εροδυναμικής, των σασί και των κινητήρων, όπως ο πρώτος turbo 
κινητήρας με τον οποίο κέρδισε το γαλλικό GP του 1979.

Με 12 πρωταθλήματα κατασκευαστών, 11 οδηγών, 170 νίκες με 
24 διαφορετικούς πιλότους και 481 podiums, η Renault είναι σή-
μερα ένας ισχυρός παίκτης στον ταχύτατα αναπτυσσόμενο κόσμο 
τόσο του μηχανοκίνητου όσο και του ηλεκτροκίνητου αθλητισμού 
με τη νεοσύστατη Formula E, όπου ήδη κυριαρχεί με δύο παγκό-
σμιους τίτλους στα δύο πρώτα χρόνια του θεσμού.

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα για το νέο Seat Ibiza 
με προνομιακό επιτόκιο μόλις 3,9%

Με ένα νέο, προνομιακό χρηματοδοτικό πρόγραμμα έρχεται 
να ενισχύσει περαιτέρω το εμπορικό λανσάρισμα του νέου 
Seat Ibiza η Tεχνοκάρ. Σε συνεργασία με τη Volkswagen 
Financial Services και με ισχύ από 04/09/2017, με το νέο 

επιδοτούμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα χαμηλού επιτοκίου η από-
κτηση του νέου Seat Ibiza γίνεται πιο εύκολη από ποτέ.

Βασικό χαρακτηριστικό του νέου προγράμματος είναι το ιδιαίτερα 
ανταγωνιστικό επιτόκιο, που διαμορφώνεται σε μόλις 3,9% (+0,6% ει-
σφορά), από τα χαμηλότερα που προσφέρονται σήμερα στην αγορά. H 
ελάχιστη προκαταβολή του προγράμματος ορίζεται σε 30%, ενώ η δι-
άρκεια της χρηματοδότησης μπορεί να φτάσει μέχρι και τους 48 μήνες.

Η δόση που προκύπτει για τον υποψήφιο πελάτη με το νέο πρό-

γραμμα ξεκινά από μόλις 198 ευρώ τον μήνα για την έκδοση Ibiza 1.0 
Reference 75 hp.

Αξίζει να σημειωθεί πως το πρόγραμμα περιλαμβάνει την κάλυψη 
Προστασίας Αποπληρωμής Δανείου, ενώ συνδυάζεται υποχρεωτικά 
με κατ’ ελάχιστο εξάμηνη ασφάλιση του αυτοκινήτου με πληρωμή από 
τον πελάτη στο πρόγραμμα Auto Protection, που περιλαμβάνει: αστική 
ευθύνη προς τρίτους, οδική βοήθεια από ατύχημα – All Help, ιατρική 
υποστήριξη, αστική ευθύνη εντός πορθμείου, αστική ευθύνη ρυμουλ-
κούμενου, αστική ευθύνη πυρός, προστασία αποπληρωμής δανείου / 
ατύχημα ιδιοκτήτη, ζημιές από ανασφάλιστο όχημα, πυρός / τρομοκρα-
τικές ενέργειες, πυρός από στάσεις και απεργίες, ολική κλοπή, αυτοκί-
νητο αντικατάστασης (σε περίπτωση κλοπής), εγγύηση αξίας.

Νέο Jeep Compass 
Εκκίνηση από τα 25.900 ευρώ

Το νέο Jeep Compass είναι διαθέσιμο στη χώρα μας σε τέσσερις εκδόσεις εξοπλι-
σμού (Sport, Longitude, Limited και Trailhawk), έναν κινητήρα βενζίνης, 2 diesel 
και 2 κιβώτια.

Η βασική έκδοση Sport περιλαμβάνει, εκτός των άλλων, σύστημα ηλεκτρονι-
κού ελέγχου ευστάθειας, σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανωφέρειες, cruise control, 
6 αερόσακους, καθώς και σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας.

Από κει και πέρα, υπάρχουν διαθέσιμα περισσότερα από 70 συστήματα ενεργητικής 
και παθητικής ασφάλειας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται τόσο σύστημα αυτόματης 
στάθμευσης (Automated Parallel and Perpendicular Park Assist) όσο και Adaptive Cruise 
Control κ.λπ.

Ο βασικός κινητήρας βενζίνης είναι ο turbo MultiAir2 των 1.400 κυβικών και των 140 
ίππων, που συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων και κίνηση στους εμπρός τρο-
χούς. Η πιο ισχυρή του εκδοχή, των 170 ίππων, είναι τετρακίνητη με αυτόματο κιβώτιο 9 
σχέσεων.

Ο εισαγωγικός diesel είναι ο MultiJet II των 1.600 κυβικών και των 120 ίππων που κινεί 
τους εμπρός τροχούς, ενώ για τις τετρακίνητες εκδόσεις διαθέσιμο είναι το σύνολο των 
2.000 κυβικών με 140 ή 170 ίππους και αυτόματο κιβώτιο 9 σχέσεων.

Όλα τα τετρακίνητα Compass διαθέτουν τη λειτουργία «Lock» που κλειδώνει μόνιμα τη 
μετάδοση για ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες offroad κίνησης, ενώ το Trailhawk έχει αυ-
ξημένη απόσταση από το έδαφος κατά 25 χιλιοστά, προστατευτικές ποδιές και διαφορετι-
κούς προφυλακτήρες για ακόμα πιο μεγάλες γωνίες προσέγγισης, διαφυγής και προσπέλα-
σης.

Η βασική έκδοση βενζίνης Sport (1.400 κυβικά, 140 ίπποι) ξεκινά από 25.900 ευρώ, η 
Longitude από 27.600 ευρώ, ενώ η Limited με τους 170 ίππους, το αυτόματο κιβώτιο και 
την τετρακίνηση κοστίζει 36.900 ευρώ. Οι diesel ξεκινούν από τα 29.700 ευρώ (Longitude) 
και φτάνουν στα 41.400 ευρώ (Limited, 170 ίπποι, 4x4).

Στο εργοστάσιο της Skoda Auto Kvasiny το 20ό 
εκατομμυριοστό αυτοκίνητο της εταιρείας κύ-
λησε από τη γραμμή παραγωγής. Το αυτοκί-
νητο-ορόσημο είναι ένα Skoda Karoq, το οποίο 

υπογραμμίζει την επιτυχημένη στρατηγική ανάπτυξης 
της Skoda Auto. Η ανάπτυξη της εταιρείας ήταν αξιοση-
μείωτη, ιδιαίτερα από τότε που έγινε μέλος του Ομίλου 
Volkswagen, το 1991.

«Η παραγωγή 20 εκατομμυρίων αυτοκινήτων α-
ποτελεί τεράστιο ορόσημο στην ιστορία της εταιρείας 
μας» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Skoda Auto, 
Bernhard Maier, και συνέχισε: «Στόχος μας είναι να κα-
τακτήσουμε και πάλι ένα ρεκόρ παραγωγής και πωλή-
σεων γι’ αυτή τη χρονιά. Πιστεύουμε ότι αυτό θα επι-

Η Skoda Auto σπάει 
το φράγμα των 20 εκατ. 
αυτοκινήτων Καθώς τα τελευταία χρόνια η αγορά των εταιρικών αυτοκινήτων σημειώνει σημαντική άνοδο, 

η Nissan προσφέρει το νέο X-Trail σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές και με χαμηλή φορολο-
γική επιβάρυνση για τον τελικό χρήστη/οδηγό του οχήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τη νομοθεσία που ορίζει τη φορολογική επιβάρυνση 
ενός χρήστη εταιρικού αυτοκινήτου η λιανική τιμή προ φόρων (ΛΤΠΦ) του κάθε μοντέλου αποτελεί 
καθοριστικό παράγοντα για την απόφαση αγοράς του, καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το ποσό 
φόρου που καλείται να πληρώσει ο χρήστης-κάτοχος.

Το άρτι αφιχθέν νέο Nissan X-Trail παρουσιάζει μια σειρά αναβαθμίσεων που ενισχύουν ακόμα 
περισσότερο την ποιότητα και τη φινέτσα του, καθιστώντας το ιδανική επιλογή και ως εταιρικό αυτοκί-
νητο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η έκδοση με τον κινητήρα βενζίνης DiG των 1.600 κυβικών 
και απόδοσης 163 ίππων, όπου η ΛΤΠΦ είναι 16.459 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι με φορολογικό συντελε-
στή 7%, το μέγιστο θεωρητικό φορολογητέο εισόδημα για τον τελικό χρήστη ανέρχεται μόλις στα 1.152 
ευρώ τον χρόνο!

Αντίστοιχο πλεονέκτημα διαθέτει η έκδοση N-Connecta με τον κινητήρα diesel των 1.600 κυβικών 
και των 130 ίππων, που «μεταφράζεται» σε μια ιδιαιτέρως χαμηλή φορολογική επιβάρυνση για τον τε-
λικό χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το 
Τμήμα Εταιρικών Πωλήσεων της Nissan στο τηλ. 210 3479700 ή στο cpangalos@nissan.gr.

τευχθεί χάρη στη στρατηγική μας για το 2025, η οποία θα 
προετοιμάσει με μεγάλη ακρίβεια τη Skoda Auto για τις 
επικείμενες αλλαγές της κοινωνίας και της αυτοκινητο-
βιομηχανίας».

Η Skoda Auto είναι ένας από τους μεγαλύτερους 
κατασκευαστές αυτοκινήτων στον κόσμο. Ήδη από το 
1905 η εταιρεία ξεκίνησε την παραγωγή αυτοκινήτων 
στο Mladà Boleslav με το Voiturette A, το οποίο δημιουρ-
γήθηκε και εξελίχθηκε από τους ιδρυτές της εταιρείας, 
Laurin και Klement. Από τότε η Skoda Auto παρήγαγε 
20 εκατομμύρια οχήματα στα εργοστάσιά της σε όλο τον 
κόσμο. Τότε, όπως και τώρα, η κινητικότητα βρισκόταν 
σε ιστορική καμπή. Στις αρχές του 20ού αιώνα έγινε εμ-
φανής ο θρίαμβος του αυτοκινήτου έναντι άλλων μορ-
φών ατομικής μεταφοράς και λίγο αργότερα ξεκίνησε η 
μαζική μετακίνηση. Σήμερα η αυτοκινητοβιομηχανία α-
ντιμετωπίζει επίσης ριζικές αλλαγές και προκλήσεις, οι 
οποίες χαρακτηρίζονται από τα βασικά θέματα της ηλε-
κτροκίνησης, της αυτόνομης οδήγησης και της συνδε-
σιμότητας.

Νέο Nissan Χ-Trail: Ιδανική επιλογή 
και ως εταιρικό αυτοκίνητο
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LOLITA REVERSED
Μετά την επιτυχία που σημείωσε πέρυσι στην Πει-
ραματική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, το «Lolita 
Reversed» του Χρήστου Καρασαββίδη επιστρέφει 
στην Κεντρική Σκηνή του Θεάτρου Επί Κολωνώ, 
σε μια ολοκαίνουρια εκδοχή χωρίς περικοπές. Η 
προσωποποίηση του απαγορευμένου καρπού κρύ-
βεται στη σοκαριστική ιστορία που λογοκρίθηκε 
και λατρεύτηκε από εκατομμύρια αναγνώστες, τη 
«Λολίτα» του Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ. Εμπνευσμένο 
από το ομώνυμο αιρετικό μυθιστόρημα, το «Lolita 
Reversed» ξαναγράφει από την αρχή τη θυελλώδη 
ερωτική ιστορία ανάμεσα στον πατριό και το ανή-
λικο νυμφίδιο, εξερευνώντας τα όρια της παιδικής 
σεξουαλικότητας και της εκμετάλλευσης ανάμεσα 
στον θύτη και το θύμα, ιδίως όταν αυτοί οι ρόλοι 
είναι δυσδιάκριτοι.

ΤΟ «ΜΑΎΡΟ ΧΙΟΝΙ» ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ 
ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΦΑ-ΙΔΕΑ
Η παράσταση που κατέκτησε κοινό και κριτικούς επιστρέ-
φει για τις τελευταίες… χιονοπτώσεις στην Αθήνα, στις 19, 
20, 21 και 22 Οκτωβρίου. Το «Μαύρο Χιόνι – Το ημερο-
λόγιο ενός μακαρίτη» –βασισμένο στο αυτοβιογραφικό, 
μαύρου χιούμορ «Θεατρικό Μυθιστόρημα» του Μιχαήλ 
Μπουλγκάκοφ– παρουσιάζεται στην απολαυστική εκ-
δοχή του Κώστα Φιλίππογλου, αποτυπώνοντας με ιδιαίτερο 
χιούμορ τη θέση του καλλιτέχνη σε ένα ολοκληρωτικό κα-
θεστώς. Παίζουν: Εύα Αγγελοπούλου, Γιάννης Γιαννούλης, 
Τάσος Δημητρόπουλος, Δημήτρης Δρόσος, Εύα Οικονόμου 
Βαμβακά, Γιάννης Στεφόπουλος, Κώστας Φιλίππογλου.

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΟΔΟ
Η Νατάσα Θεοδωρίδου συναντά φέτος στην Ιερά Οδό 
(Ιερά Οδός 18-20, τηλ. 210 3428272) τη Μελίνα Ασλανίδου 
και τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Έναρξη: 20 Οκτωβρίου. Η-
μέρες παραστάσεων: Παρασκευή & Σάββατο.

Ο «Οίκος Μακ-Μπεθ» στο Θέατρο Τέχνης
Σε ένα τοπίο άμεσου μέλλοντος, αλλά και σκοτεινού μεσαίωνα, η άνοδος στην εξουσία, η κατάκτηση του στέμματος ή η αρχηγία του κόμματος 
έχει τους ίδιους κανόνες εδώ και αιώνες. Ο Παναγιώτης Μέντης, μετά την «Αδαμαντία», γράφει ξανά ένα έργο κατά παραγγελίαν για το Θέατρο 
Τέχνης, βασισμένο στον «Μάκβεθ» του Σαίξπηρ. Ο κύριος Μακ και η κυρία Μπεθ, το ζεύγος Μακ-Μπεθ, είναι ένα δίπολο εξουσίας που κυριαρ-
χείται από το ερωτικό πάθος, αλλά και από το πάθος της εξουσίας. Το τρίτο πρόσωπο του τριγώνου –μεταφυσικό και συγχρόνως οικείο και καθη-
μερινό– σχολιάζει, ή υφίσταται στο πετσί του, το ανελέητο παιχνίδι των άρρωστων για εξουσία πρωταγωνιστών. Παίζουν: Ηρώ Κωστή, Γιάννα Μα-

λακατέ, Γιώργος Σταυριανός.
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Υπήρχε µέχρι 
πρόσφατα µια 
αντίληψη για 
το stand-up 
εσφαλµένη: ότι ο 
κωµικός που είναι 
πάνω στη σκηνή 
θα προσβάλει τον 
κόσµο από κάτω, ότι 
το stand-up είναι 
µόνο βωµολοχίες 
και καφριλίκια. Ενώ 
είναι ακριβώς το 
αντίθετο. Πρόκειται 
για ένα θεατρικό 
είδος, ένας κωµικός 
µονόλογος, ενίοτε 
µε µικρές δόσεις 
αυτοσχεδιασµού, 
που µοναδικός 
σκοπός του είναι 
να κάνει τους 
παρευρισκόµενους 
να περάσουν καλά.

INFO
«Πόζα Μηδέν»
Θέατρο Άβατον, 
Ευπατριδών 3, Γκάζι
Τηλ.: 210 3412689
Παρασκευή 13, 20 και 27 
Οκτωβρίου στις 21:30
∆ιάρκεια: 60΄
Είσοδος: €10, €8 
(µειωµένο)

Στην πρώτη του σόλο παράσταση ο Ζήσης Ρούµπος επι-
στρέφει στο Θέατρο Άβατον και µιλάει για θέµατα που α-
πασχολούν όλους µας µε τον δικό του τρόπο.

Είναι το stand-up η απάντηση σε καθετί comme il faut;
Θα το παίξω διαβασµένος και θα αγνοήσω το γεγονός ότι έπρεπε 
να γκουγκλάρω τι σηµαίνει το κοµ ιλ φο (καθωσπρέπει). Νοµίζω 
ότι το stand-up είναι απάντηση στα πάντα. Στην κατάθλιψη, στο 
στρες, στην πίεση, στο άγχος, στους λογαριασµούς. Γι’ αυτό ασχο-
λήθηκα µε αυτό, παρόλο που κατά βάση είµαι ηθοποιός.

Σ’ εσένα ποια ανάγκη ικανοποιεί;
Μου δίνει τη δυνατότητα να µιλήσω για πράγµατα που δεν µπορώ 
να επικοινωνήσω µέσω του θεατρικού κειµένου. Μπορώ να κάνω 
τον κόσµο να γελάσει µε πολύ προσωπικά πράγµατα που µου 
έχουν συµβεί, να γίνω για λίγη ώρα ένα µέλος από τις παρέες που 
κάθονται από κάτω και να κάνω χαβαλέ χωρίς άγχος. Παρόλο που 
έχει πολύ άγχος µια stand-up παράσταση, γιατί πάντα υπάρχει ο 
κίνδυνος να µη γελάσει κανείς.

Στην Ελλάδα άργησε να αγαπηθεί ως τέχνη, ενώ, κατά τη γνώµη 
µου, ταιριάζει απόλυτα στην ιδιοσυγκρασία του Έλληνα. Γιατί, 
νοµίζεις, συνέβη;
Υπήρχε µέχρι πρόσφατα µια αντίληψη για το stand-up εσφαλ-
µένη: ότι ο κωµικός που είναι πάνω στη σκηνή θα προσβάλει τον 

Ζήσης Ρούµπος

«∆εν µπορείς να 
πιέσεις κάποιον 

να γελάσει»
  ΣΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

κόσµο από κάτω, ότι το stand-up είναι µόνο βωµολοχίες και κα-
φριλίκια. Ενώ είναι ακριβώς το αντίθετο. Πρόκειται για ένα θεα-
τρικό είδος, ένας κωµικός µονόλογος, ενίοτε µε µικρές δόσεις αυ-
τοσχεδιασµού, που µοναδικός σκοπός του είναι να κάνει τους πα-
ρευρισκόµενους να περάσουν καλά.

Από σκηνής έχεις τη δυνατότητα να σχολιάζεις άβολες αλή-
θειες µε όποιον τρόπο επιθυµείς, κάτι που σε παραδοσιακά 
µέσα (τηλεόραση, ραδιόφωνο) δεν είναι δυνατό. Υπάρχει όριο 
σε αυτό το σχόλιο;
Υπάρχουν τόσες απαντήσεις σε αυτό το ερώτηµα όσοι και οι κω-
µικοί που κάνουν stand-up. Εγώ βάζω κάποια όρια στον εαυτό 
µου. ∆εν µου αρέσει να σοκάρω απλώς για το εφέ, να προκαλώ 
µόνο για την πρόκληση, δεν έχω ανάγκη να χαρακτηριστώ edgy 
ή αποκαλυπτικός. Γι’ αυτό δεν ασχολούµαι µε την επικαιρότητα 
ή µε πρόσωπα. Το χιούµορ µου είναι απόλυτα αυτοσαρκαστικό, 
προσκαλώ τον άλλο να γελάσει εις βάρος µου. Εξού και ο τίτλος 
«Πόζα Μηδέν».

Το κοινό διαµορφώνει την παράσταση;
Κατά ένα µεγάλο ποσοστό, ναι. Ο κωµικός έχει σαφέστατα ευ-
θύνη για το πώς θα αντιδράσει ο κόσµος αλλά παίζει και να πετύ-
χεις κοινό που δεν σκάει ούτε χαµόγελο. Κανείς δεν ξέρει γιατί: 
ο καιρός, η κρίση, το µέρος, η κάπνα… όλα παίζουν τον ρόλο 
τους. Μια καλή παράσταση όµως είναι εκείνη όπου όλοι γελά-
σανε πολύ. Οπότε το κοινό είναι πολύ σηµαντικό. Κωµωδία χωρίς 
κοινό δεν γίνεται.

Αν το κοινό αποδειχθεί «δύσκολο», τι όπλα έχει ένας stand-up 
κωµικός;
Έχω παίξει σε παράσταση όπου δεν γέλασε κανείς. Νοµίζω ότι τα 
µόνα όπλα που έχει ένας κωµικός σε αυτή την περίπτωση είναι ο 
αυτοσαρκασµός και η υποµονή. ∆εν µπορείς να πιέσεις κάποιον 
να γελάσει. Μπορείς να σχολιάσεις το γεγονός ότι δεν είσαι α-
στείος και αυτό να βγει αστείο. Από την άλλη, υπάρχει πάντα το 
ντους στο σπίτι, µέσα στο οποίο µπορείς να κουρνιάσεις µε το 
νερό να τρέχει πάνω σου για να κρύβει τα δάκρυά σου…

Ποιοι είναι οι αγαπηµένοι σου «ήρωες» στις παραστάσεις σου;
Οι άνθρωποι της ζωής µου. Οι γονείς µου, η γυναίκα µου, το παιδί 
µου.

Έχει συµβεί κάποιος δικός σου άνθρωπος να ενοχληθεί από τα 
κείµενά σου;
Ναι. ∆εν άλλαξα τα κείµενά µου όµως. Άλλαξα τον τρόπο που 
εξηγώ τις προθέσεις µου και έγινα κατανοητός.

Θα µπορούσες να ερµηνεύσεις κείµενα άλλων ή ο stand-up 
κωµικός πρέπει να είναι ο ίδιος πάντα ο συγγραφέας;
Σίγουρα γίνεται. Νοµίζω όµως ότι το πραγµατικό stand-up 
comedy είναι µια προσωπική κατάθεση ψυχής, οπότε ο κωµικός 
οφείλει να µπορεί να γράφει τα δικά του κείµενα.

Ποιος είναι ο αγαπηµένος σου stand-up κωµικός;
Μπιλ Χικς. Έκανε ένα είδος κωµωδίας που δεν µπορώ ούτε να 
πλησιάσω, αλλά τον λατρεύω για τον τρόπο που έλεγε αστεία και 
για το πάθος του.

Ο Μποµπ Χόσκινς στην ταινία του Ρόµπερτ Ζεµέκις «Ποιος 
παγίδεψε τον Ρότζερ Ράµπιτ;» ρωτάει την Τζέσικα Ράµπιτ «µα 
τι βρίσκεις σε αυτόν τον λαγό;». «Με κάνει να γελάω» απαντά 
εκείνη. Μπορεί να µην είναι αληθινή γυναίκα, αλλά είναι η α-
πόλυτη γυναίκα και η απάντησή της είναι µια δηµοφιλής απά-
ντηση των γυναικών στο τι βρίσκουν ελκυστικό σε έναν άντρα. 
Το χιούµορ είναι όπλο φλερτ;
Νοµίζω πως ναι. Όταν γελάς, δεν έχεις άµυνες. Μπορείς να µά-
θεις πολλά για κάποιον από τον τρόπο που γελάει. Όταν κατα-
φέρνεις να κάνεις µια γυναίκα να γελάει, κατά µία έννοια την 
έχεις κερδίσει. Βοηθάει φυσικά να την κάνεις να γελάει µέσα 
στην Πόρσε σου.
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ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τόµας Άλφρεντσον ΣΕΝΑΡΙΟ: Χοσεΐν 
Αµίνι, Πίτερ Στρόγκαν ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Μάικλ 
Φασµπέντερ, Τζέι Κ. Σίµονς, Ρεµπέκα Φέργκιουσον, 
Σαρλότ Γκενσµπούρ, Κλόι Σεβινί, Βαλ Κίλµερ ∆ΙΑΡ-
ΚΕΙΑ: 114΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: UIP

Ο Κάλεντ, Σύριος µετανάστης, καταφθάνει κρυµµένος σε ένα πλοίο στη Φινλανδία. Έχει χάσει την οικο-
γένειά του στον πόλεµο και ψάχνει την αδερφή του σε όλη την Ευρώπη. Ζητάει άσυλο στη χώρα αλλά 
απορρίπτεται η αίτησή του. ∆ραπετεύει από το κέντρο «φιλοξενίας» όπου κρατείται, αντιµετωπίζει 
τον ρατσισµό και την ξενοφοβία και ζει δεξιά κι αριστερά. Ο Βίκστροµ, Φινλανδός πωλητής ανδρικών 

πουκάµισων, εγκαταλείπει τη γυναίκα, το σπίτι και την εταιρεία του. Κερδίζει ένα σεβαστό ποσό σε µια παρτίδα 
πόκερ και αγοράζει ένα εστιατόριο. Πραγµατοποιεί το όνειρό του και είναι ευτυχισµένος. Ο Βίκστροµ δίνει δουλειά 
στον Κάλεντ κι έτσι δυο άντρες που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους για διαφορετικούς λόγους αλλάζουν µαζί τις ζωές 
τους. Για µια στιγµή η ζωή µάς δείχνει την πιο φωτεινή πλευρά της, αλλά η µοίρα σύντοµα παρεµβαίνει και η ταινία 
ολοκληρώνεται µε ένα ανοιχτό τέλος που οδηγεί είτε σε µια αξιοσέβαστη ζωή είτε στο θάνατο.

Ο µεγάλος Φινλανδός σκηνοθέτης επιστρέφει µε µια ταινία-αριστούργηµα.Mε τον δικό του µοναδικό τρόπο αφη-
γείται µια ανθρώπινη ιστορία η οποία είναι ποτισµένη µε µαύρο χιούµορ και καταφέρνει να αναδείξει το προσφυγικό 
θέµα µέσα από µια άλλη, διαφορετική µατιά.Mια αστεία, συγκινητική και αισιόδοξη ταινία, η οποία έχει όλα τα 
γνώριµα χαρακτηριστικά του κινηµατογραφικού του στιλ. Άξια η βράβευσή της µε την Αργυρή Άρκτο Σκηνοθεσίας 
στο περασµένο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου του Βερολίνου. Αναµφισβήτητα η ταινία της εβδοµάδας.

Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
BATTLE OF THE SEXES

Ο συγκλονιστικός αγώνας τένις το 1973 ανάµεσα στην παγκόσµια πρωταθλήτρια Μπίλι Τζιν Κινγκ και τον 
πρώην πρωταθλητή και κατά συρροή γυναικά και µισογύνη Μπόµπι Ριγκς έµεινε στην ιστορία ως η Μάχη 
των Φύλων. Ο αγώνας-πρόκληση συνέβη τη δεκαετία του ’70, µία δεκαετία πολύ σηµαντική για τον φεµι-
νισµό και το γυναικείο κίνηµα. ∆εν ήταν απλώς ένας αγώνας ανάµεσα σε έναν άνδρα και µια γυναίκα, ήταν 

µια αλληγορία µεταξύ του γενικότερου αγώνα της γυναίκας να αποκτήσει ίσα δικαιώµατα και ίδια θέση µε τον άνδρα 
και των ανδρών εκείνων που υποτιµούσαν την προσπάθεια αυτή και προσπαθούσαν να διατηρήσουν τα κεκτηµένα της 
πατριαρχίας. Η σκηνοθεσία των Φάρις και Ντέιτον κρατά ρυθµό στην αφήγηση, σε καµία περίπτωση όµως δεν είναι 
«Little Miss Sunshine». Ο Καρέλ κλέβει την παράσταση και η Στόουν είναι πολύ καλή, ωστόσο οι ερµηνείες τους δεν 
είναι οσκαρικές. Το µεγάλο ατού της ταινίας είναι το ίδιο το θέµα και η σύγκριση της τότε εποχής µε το σήµερα.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Βάλερι Φάρις, Τζόναθαν Ντέιτον ΣΕΝΑΡΙΟ: Σάιµον Μποφόι ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Έµα Στόουν, Στιβ Καρέλ, 
Άντρεα Ράιζµπορο, Σάρα Σίλβερµαν, Μπιλ Πούλµαν, Άλαν Κάµινγκ, Ελίζαµπεθ Σου, Όστον Στάουελ, Νάταλι Μοράλες ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 
121΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Odeon

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Άκι Καουρισµάκι ΣΕΝΑΡΙΟ: Άκι Καουρισµάκι ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Σερβάν Χαγί, Σακάρι Κουοσµάνεν, Γιάνε 
Χιτιαΐνεν, Ίλκα Κοϊβούλα, Νούπου Κόιβου, Σίµον Χουσεΐν Αλ-Μπαζούν ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 98΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Amafilms

Ο ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ
THE SNOWMAN

Ένα κορίτσι ξυπνά και αναζητά τη µητέρα 
του. Το σπίτι άδειο. Στον κήπο ένας χιο-
νάνθρωπος µε το φουλάρι της µητέρας 
του τυλιγµένο στον λαιµό. Ο συναισθη-

µατικά ασταθής αστυνόµος Χάρι Χόλε και η οµάδα 
του ξεκινούν την έρευνα για µια απλή, φαινοµε-
νικά, δολοφονία και ανακαλύπτουν έναν ανησυ-
χητικό αριθµό γυναικών που έχουν χαθεί στη 
διάρκεια των τελευταίων χρόνων. Ένας serial killer 
παίζει διεστραµµένα παιχνίδια στρατηγικής και ο 
Χάρι Χόλε καλείται να µπει στο µυαλό του, αλλιώς 
ένας ακόµη χιονάνθρωπος θα εµφανιστεί κι άλλη 
µια γυναίκα θα δολοφονηθεί. Ο «Χιονάνθρωπος» 
είναι το έβδοµο βιβλίο της σειράς µυθιστορηµά-
των του Τζο Νέσµπο µε πρωταγωνιστή τον Χάρι 
Χόλε και ενθουσίασε το κοινό ήδη από την αρχή 
της κυκλοφορίας του, το 2007. Το βιβλίο έφτασε 
στην κορυφή της λίστας των «New York Times». Ο 
Νέσµπο, έκτοτε, θεωρείται ένας από τους καλύτε-
ρους συγγραφείς αστυνοµικών µυθιστορηµάτων 
παγκοσµίως.

Ο «Χιονάνθρωπος» είναι µια ταινία θρίλερ-µυ-
στηρίου µε γρήγορο ρυθµό που κρατά το ενδι-
αφέρον του θεατή καθ’ όλη τη διάρκειά της. Το 
πρόβληµα είναι ότι δίνει πολλά στοιχεία που δεν τα 
εξηγεί, και ενώ αυτό µπορεί να είναι ένα παιχνίδι 
µε τον θεατή  µε σκοπό να τον µπερδέψει σχετικά 
µε τη λύση του µυστηρίου, παραµένουν κάποιες 
απορίες, που µπορεί να µην έχουν σηµασία βέβαια. 
Το χιονισµένο νορβηγικό τοπίο βοηθά στη δηµι-
ουργία έντασης και ατµόσφαιρας µυστηρίου, αλλά 
ο «Χιονάνθρωπος» σε γενικές γραµµές δεν µπορεί 
να αναµετρηθεί µε ταινίες του είδους που άφησαν 
εποχή, όπως το «Zodiac» του Φίντσερ.

Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ ΤΗΣ ΕΛΠΙ∆ΑΣ
TOIVON TUOLLA PUOLEN

  ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ



«Αύγουστος»
Μετάφραση: Μανώλης ∆ούνιας
Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Πρωταγωνιστούν: Θέµις Μπαζάκα, Μαρία Πρωτόπαππα, 
Βίκυ Βολιώτη, Μαρίνα Ασλάνογλου, Αλέξανδρος Μυλωνάς, 
Μάνος Βακούσης, Μαρία Κατσιαδάκη, Νίκος Αλεξίου, 
Θύµιος Κούκιος, Κώστας Ανταλόπουλος, Aurora Marion, 
Αλίκη Κακολύρη
Στον ρόλο του σερίφη ο Αλέξανδρος Λουίζος
Θέατρο ∆ηµήτρης Χορν
Αµερικής 10, Αθήνα
Τηλ.: 210 3612500

www.freesunday.gr
15.10.201734 FREETIME

CU
LT

UR
E 

CL
UB

BO
O

KS

Το πολυβραβευµένο έργο του Τρέισι Λετς, που 
µεταξύ άλλων απέσπασε το βραβείο Pulitzer, 
καθώς και το Tony Award έναν χρόνο µετά, µε-

ταφέρει στη σκηνή του Θεάτρου Χορν ο ταλαντούχος 
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης.

Περίληψη
Το έργο περιγράφει την επανένωση της οικογένειας 
Γουέστον –αποτελούµενης στο σύνολό της από 13 χα-
ρακτήρες, µε δεσπόζουσα προσωπικότητα την εξαρτη-
µένη από τα χάπια και µε καρκίνο στο στόµα µάνα (Βά-
ιολετ – Θέµις Μπαζάκα)– µετά την απώλεια του διάση-
µου ποιητή και αλκοολικού πατέρα Μπέβερλι (Μάνος 
Βακούσης). Πάθη, ίντριγκες, προσβολές, κρυµµένα µυ-
στικά, φόβοι και ιδιάζουσες αποκαλύψεις έρχονται στην 
επιφάνεια για να παρουσιάσουν το τραγικό πρόσωπο 
µιας οικογένειας µέσα από µια ιδιότυπα αυτόφωτη κω-
µικοτραγική διάθεση, υπό το βλέµµα της Ινδιάνας οικο-
νόµου Τζόνα (Aurora Marion), που λειτουργεί ως παρα-
τηρήτρια.

Κριτική
Αν θελήσουµε να οδηγήσουµε έναν µη µυηµένο θεατή 
στα µονοπάτια του καλού θεάτρου, η παράσταση «Αύ-
γουστος» είναι µια πολύ καλή πρόταση. Ξεκινώντας από 
το υπέροχο, βιωµατικό, βραβευµένο κείµενο του Τρέισι 
Λετς και την αριστοτεχνικά δοµηµένη και άριστα κλιµα-

Placebo, Σαρίτα Χαΐµ, εκδ. Μίνωας

Οι κολλητοί του τον φωνάζουν Μπίλλυ, το ίδιο και η 
οικογένειά του, για όλους τους άλλους είναι απλώς 
ο Βασίλης. Ένας νέος είκοσι δύο χρονών µε πολλά 

«γκάζια» και αχαλίνωτη δηµιουργικότητα. Με το χαρτί του 
πανεπιστηµίου στο χέρι, ονειρεύεται ένα µεταπτυχιακό στο 
εξωτερικό που θα του χαρίσει φτερά. Μέχρι να βρεθούν τα 
χρήµατα, δουλεύει στην καφετέρια της µητέρας του, ενώ 
τα βράδια καταπιάνεται µε τη δηµιουργία ενός περιοδικού 
φανζίν µε τον τίτλο «Placebo». Στην κουρασµένη πόλη της 
απρόσωπης εικονικής επικοινωνίας o Μπίλλυ αναζητά την 
αυτοπραγµάτωσή του. ∆εν έχει σκοπό να αφήσει τη ζωή να 
τον στριµώξει στα καλούπια της. Είναι αποφασισµένος να 
τη ζήσει όπως ακριβώς θέλει. Μπορεί όµως; Σαν δορυφόροι 
γύρω του κινούνται συγγενικά και φιλικά πρόσωπα που 
αντιµετωπίζουν απρόβλεπτες καταστάσεις και οδηγούνται 
σε συγκρούσεις. Μπροστά σε όλα αυτά ο Μπίλλυ καλείται 
να ενηλικιωθεί βίαια και να πάρει αποφάσεις που δεν αφο-
ρούν µόνο τον ίδιο. Όταν οι πληγές είναι ανοιχτές και οι 
απαιτήσεις και τα όνειρα φαντάζουν πολυτέλεια, το να είσαι 
νέος στη σύγχρονη Ελλάδα µοιάζει ασυγχώρητο.

Κρόνακα, Κυριάκος Μαργαρίτης, 
εκδ. Ίκαρος

Η λέξη «Κρόνακα» παραπέµπει στο εµβληµα-
τικό έργο του 15ου αιώνα από τον Κύπριο 
χρονικογράφο Λεόντιο Μαχαιρά και βε-

βαίως σηµαίνει «Χρονικό». Με το οµώνυµο έργο ο 
Κυριάκος Μαργαρίτης επιχειρεί µια µυθιστορηµα-
τική ανασυγκρότηση του χρονικού ως τρόπου αφή-
γησης στον 21ο αιώνα. Με µεθόδους αστυνοµικής 
έρευνας ο ήρωας-αφηγητής διασχίζει τις εποχές 
της ανθρώπινης περιπέτειας και συλλέγει στοιχεία 
από τους αρχαίους µύθους, την παιδική ηλικία, 
την παγκόσµια λογοτεχνία, την εισβολή του 1974, 
το Άουσβιτς, και παντού αλλού, διεκδικώντας µιαν 
άλλη ανάγνωση της Ιστορίας και µιαν οντολογική 
δικαίωση για τα τραγικά συµβάντα που την έχουν 
σφραγίσει.

κούµενη σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη, 
έχουµε ήδη τις ισχυρές πρώτες δοµές ενός «αθάνατου» 
θεατρικού οικοδοµήµατος.

Ύστερα, τι να πει κανείς για τον θίασο, που καλο-
κουρδισµένος σαν ελβετικό ρολόι µάς µετέφερε στις µι-
κροσκοπικές αθέατες τσέπες στο στήθος των ηθοποιών, 
να παλλόµαστε από τις δονήσεις των εναλλασσόµενων 
συναισθηµατικά διακυµάνσεών τους.

«Η ζωή κρατάει πολύ» λέει κατά το ξεκίνηµα ο 
Μάνος Βακούσης και µε αυτόν τον στίχο από το ποίηµα 
του Τ.Σ. Έλιοτ µας βάζει µεµιάς στο υγρό, σκληρά ποι-
ητικό, επαναλαµβανόµενο σφυροκόπηµα της δράσης, 
που ενώ το παρακολουθούµε µια νύχτα του Οκτώβρη, 
µας κάνει να σκουπίζουµε από τα µέτωπά µας, µαζί µε 
τους πρωταγωνιστές, τον αυγουστιάτικο, καυτό, ιλιγγι-
ώδη ήλιο των παθών τους.

Η Μπαζάκα εξαίρετη στον αβανταδόρικο ρόλο της, 
όπου υπνωτισµένη, δυναµική, ακατανόητη, µα και τόσο 
καταστροφικά συγκροτηµένη, οδηγεί το τρένο ετούτης 
της οικογένειας απευθείας στη συντριβή. ∆ίπλα της µια 
δυναµική Πρωτόπαππα ως κόρη, να ανταποκρίνεται µε 
ένταση, µένος και µιµητικά κληρονοµική τρέλα στην κα-
τεύθυνση που η µητέρα Βάιολετ τους οδηγεί. Μα και οι 
δυο άλλες αδελφές, Ασλάνογλου και Βολιώτη, καθώς και 
τα υπόλοιπα µέλη του θιάσου, καταφέρνουν να µας πο-
τίσουν σε µικρές συνεχείς δόσεις το φαρµάκι της νεότη-
τας του Λετς, σε ένα σχεδόν µεταφυσικό, µα τόσο ρεα-

λιστικό όραµα της ζοφερής του πραγµατικότητας. Ισορ-
ροπιστές στην κόψη ενός νήµατος που ανά πάσα στιγµή 
κινδυνεύει να σπάσει, οδηγώντας στην καταστροφή.

Οι κορυφώσεις πολλές, µέχρι το τέλος, η δοµή άρι-
στη, η πλοκή εκτυφλωτικά δυναµική, όπως και οι χαρα-
κτήρες. Εν κατακλείδι, µπορούµε να χαρακτηρίσουµε 
µαύρη κωµωδία την παράσταση, η οποία, µέσα από τη 
φυσική της δραµατουργία, µας κάνει να γελάµε πότε ει-
ρωνικά και πότε αυτοσαρκαστικά παρατηρώντας την εξέ-
λιξη των τεκταινοµένων από µια αθέατη, µα τόσο πραγ-
µατική γωνιά της κοινωνίας.

«Αύγουστος» στο Θέατρο ∆ηµήτρης Χορν
 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΚΚΩΝΗΣ

INFO
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INFO
Evripides Art Gallery
Ηρακλείτου 10 & Σκουφά, Κολωνάκι, Αθήνα
Τηλ.: 210 3615249, 210 3615909
www.evripides-art.gr, info@evripides-art.gr
Ημέρες & ώρες λειτουργίας: Τρίτη - Πέμπτη- Παρασκευή: 
11:00-20:30,
Τετάρτη: 11:00-17:00, Σάββατο: 11:00-16:00, Κυριακή & 
Δευτέρα: κλειστά
Ο χώρος πληροί τις προϋποθέσεις για την πρόσβαση ΑμεΑ.

Τη λαμπερή βραδιά των εγκαινίων τίμησαν με την 
παρουσία τους σημαντικοί εκπρόσωποι του επι-
χειρηματικού και εφοπλιστικού κόσμου, γνω-

στοί εικαστικοί και ηθοποιοί, καταξιωμένοι δημοσιογρά-
φοι, αγαπημένοι φίλοι του καλλιτέχνη, καθώς και πολλοί 
φιλότεχνοι που παρακολουθούν πιστά την πολυετή επι-
τυχημένη εικαστική διαδρομή του.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύ-
σουν την εκφραστική δεινότητα του Γιώργου Κουβάκι, 
που κινείται με δεξιοτεχνία ανάμεσα στην παράδοση και 
στις σύγχρονες αναζητήσεις, κρατώντας ζωντανό το ενδι-

Στα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής 
του Γιώργου Κουβάκι

Με επιτυχία εγκαινιάστηκε η έκθεση ζωγραφικής του Γιώργου Κουβάκι 
«Selection/Επιλογή 1986-2017» στην Evripides Art Gallery, η οποία θα διαρκέσει 

έως τις 4 Νοεμβρίου 2017.

Ντίνος και Μαρίνα Γιαβρόγλου, Γιώργος Κουβάκις.  Γιώργος Κουβάκις, Αμαλία Καραγκούνη-Κύρτσου

αφέρον κοινού και κριτικών για περισσότερες από τρεις 
δεκαετίες.

Τα περισσότερα έργα της έκθεσης παρουσιάζονται 
για πρώτη φορά, προσφέροντας τη δυνατότητα στον 
θεατή να παρακολουθήσει την εξέλιξη της δουλειάς, τις 
επιρροές, τους συνεχείς πειραματισμούς στα υλικά, την 
τόλμη στις επικαλύψεις, την υποκειμενική αισθητική 
προσέγγιση και τους διαδοχικούς αυτοσχεδιασμούς του 
εικαστικού με την ιδιότυπη πλαστικότητα.

Οι τρεις θεματικές ενότητες των έργων αποκαλύ-
πτουν τον πλουραλισμό της γραφής του Γιώργου Κου-

βάκι, ενώ παράλληλα χαρακτηρίζονται από την αμεσό-
τητα της έκφρασης και το πλήθος των υπαινιγμών τους.

Στην πρώτη ενότητα ο καλλιτέχνης συνοψίζει μέσα 
σε συνθέσεις εικόνες (τοπία, μορφές) θύμησης χωρίς ω-
ραιοποίηση, εμβαθύνοντας στη μοναδικότητα της αν-
θρώπινης φύσης.

Έπονται οι κορμοί της δεκαετίας του ’90, μια ε-
νότητα-σταθμός στην εικαστική δημιουργία του Κου-
βάκι, στο πλαίσιο της οποίας επιδεικνύει το αέναο 
παιχνίδι του μη παραστατικού με το παραστατικό, 
αλλά και τη συνθετική του δεξιοτεχνία στις χαρακτη-
ριστικά απέριττες συνθέσεις.

Από την αυστηρή γραμμικότητα των κορμών 
περνά τη δεκαετία του 2000 σε μια μεγάλη και επί-
σης καθοριστική ενότητα έργων με σχεδιαστικές α-
ποτυπώσεις περίτεχνων σχημάτων, εν είδει ιδεο-
γράμματος, που ο ίδιος αποκαλεί «παιχνίδια» (LUD) 
από τη λατινική ορολογία «ludus».
Διάρκεια έκθεσης: 5 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου 2017

«ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΉΡΩΕΣ ΤΑΞΙΔΕΎΟΎΝ» 
Ένα συναρπαστικό ταξίδι από τη Stoiximan για τα παιδιά όλης της Ελλάδας

Μέσα σε συγκινητική ατμόσφαιρα και παρουσία πλήθους 
κόσμου στον Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος, πραγματοποιήθηκε η προβολή της 

ταινίας «Οι Μικροί Ήρωες Ταξιδεύουν», ένα ντοκιμαντέρ αφι-
ερωμένο στο ‘ταξίδι’ 50 μοναδικών μικρών ηρώων από πέντε 
μικρές γωνιές της Ελλάδας. Σε συνέχεια της δημιουργίας «Οι 
Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν», στο πλαίσιο υλοποίησης του προ-
γράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ‘Μικροί Ήρωες’ 
της Stoiximan, «Οι Μικροί Ήρωες Ταξιδεύουν» αποτελούν τη 
συνέχεια του προγράμματος, εκπροσωπώντας το όραμα της 
μεγαλύτερης στοιχηματικής εταιρείας στο διαδίκτυο της χώρας 
για επένδυση και έμπρακτη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας.
Έχοντας ήδη μέχρι σήμερα προσφέρει σε περισσότερους από 
10.000 μαθητές δημοτικών σχολείων της Αττικής και της Θεσ-
σαλονίκης ένα διασκεδαστικό και πολύτιμο ταξίδι μάθησης και 
γνώσης μέσα από τη δωρεάν συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά 
προγράμματα Μουσείων και Ιδρυμάτων, η Stoiximan διευρύ-
νει το πρόγραμμα, επικοινωνώντας πλέον τις ανάγκες των εκ-
παιδευτικών και των μαθητών στις πιο δυσπρόσιτες περιοχές 
της χώρας. 
Σκοπός του προγράμματος «Οι Μικροί Ήρωες Ταξιδεύουν» 
είναι να γεφυρώσει τα γεωγραφικά χάσματα γνωρίζοντας στα 
παιδιά τις δυνατότητες που προσφέρονται στα μεγάλα αστικά 
κέντρα αλλά και να αναδείξει την εκπαιδευτική πραγματικότη-
τα όπως αυτή εξελίσσεται στις απομακρυσμένες περιοχές της 
Ελλάδας. Την ίδια στιγμή, η Stoiximan επενδύει τόσο στη στή-
ριξη των υλικοτεχνικών υποδομών των σχολείων όσο και στην 
στήριξη των ίδιων των μαθητών μέσα από το Πρόγραμμα Υπο-
τροφιών Μικροί Ήρωες, σε μια προσπάθεια να επιβραβεύσει 
και να δώσει ευκαιρίες στους μελλοντικούς επιστήμονες και 
πολίτες της Ελλάδας, καλλιεργώντας τις συνθήκες εκείνες που 
θα επιτρέψουν στα  παιδιά αυτά να συνεχίσουν να ονειρεύονται 
ένα καλύτερο κόσμο. 
«Οι Μικροί Ήρωες ταξιδεύουν» αποτελούν ένα συναρπαστικό 
εκπαιδευτικό ταξίδι από την οικογένεια της Stoiximan, που 

αφιερώνεται με πολλή αγάπη στα παιδιά όλης της Ελλάδας. 
Το ντοκιμαντέρ αφηγείται τις προσωπικές ιστορίες των εκπαι-
δευτικών και των μαθητών από τις περιοχές της Κάσου, του 
Τρανόβαλτου, των Αρκιών, της Ηρακλειάς και της Ανάφης, σε 
μια προσπάθεια να καταγράψει έναν ειλικρινή διάλογο που επι-
κεντρώνεται στις ανάγκες και επιθυμίες των παιδιών, στη συ-
ναναστροφή τους με την τοπική κοινωνία αλλά και να αναδείξει 
την εκπαιδευτική καθημερινότητα, τα πιθανά εμπόδια και τους 
περιορισμούς του παιδαγωγικού έργου των δασκάλων.
Κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού που απηύθυνε ο κ. Ιωάννης 
Σπανουδάκης, μέλος του Δ.Σ της Stoiximan, αναφερόμενος 
στην πρωτοβουλία αυτή, μεταξύ άλλων επεσήμανε: «Τα τελευ-
ταία χρόνια, στη Stoiximan, έχουμε πάρει μια πολύ συνειδητή 
απόφαση. Αυτή του να στηρίξουμε ενεργά και έμπρακτα την ελ-
ληνική κοινωνία. Για εμάς, η κοινωνία της οποίας όλοι είμαστε 
ενεργά μέλη, έχει ανάγκη από καταλύτες....Το Πρόγραμμα «Οι 
Μικροί Ήρωες Ταξιδεύουν» και η σχέση μας με αυτά τα παιδιά 
δεν θα σταματήσει σίγουρα εδώ. Όπως και το Πρόγραμμα αυτό 
δεν σταματά εδώ. Θα συνεχιστεί. Πλέον θα προχωρήσουμε και 
σε άλλες περιοχές αναζητώντας μικρούς ήρωες στην ορεινή 
και ηπειρωτική Ελλάδα. Και σήμερα, θα ήθελα από αυτό το 

βήμα εδώ να ανακοινώσω και πλέον επίσημα ότι η Stoiximan 
θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό όλων αυτών των παι-
διών δημιουργώντας το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΙΚΡΟΙ 
ΗΡΩΕΣ το οποίο θα στηρίξει όλους τους μαθητές των περιοχών 
αυτών στις πανεπιστημιακές μεταπτυχιακές αλλά ακόμη και το 
εύχομαι ειλικρινά αυτό διδακτορικές σπουδές τους. Ταυτόχρο-
να θα βρισκόμαστε δίπλα στις υλικοτεχνικές ανάγκες των σχο-
λείων των περιοχών αυτών και όσων ενταχθούν μελλοντικά 
στο πρόγραμμα.»
Το πρώτο μέρος του προγράμματος «Οι Μικροί Ήρωες Ταξι-
δεύουν» ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή τεσσάρων σχολεί-
ων της νησιωτικής Ελλάδας και ενός της ηπειρωτικής, ενώ το 
δεύτερο μέρος πρόκειται να λάβει χώρα το προσεχές διάστημα, 
αυτή τη φορά εξετάζοντας τις ανάγκες των δυσπρόσιτων περι-
οχών της ορεινής Ελλάδας. 
Μετά το πέρας της προβολής, οι παρευρισκόμενοι είχαν την 
ευκαιρία να δουν μέσα από το φακό των φωτογράφων Τάσου 
Βρεττού και Νίκου Ζερβού εικόνες της καθημερινότητας των 
μαθητών, όπως αυτές αποτυπώθηκαν κατά τη διάρκεια των τα-
ξιδιών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος 
« Οι Μικροί Ήρωες Ταξιδεύουν».

Στιγμές από την προβολή του ντοκιμαντέρO Διευθύνων Συμβουλος της Stoiximan, κ. Γιώργος Δασκαλάκης 
μαζί με τον Υφυπουργό Αθλητισμού κ. Γιώργο Βασιλειάδη και το 
μέλος του Δ.Σ. της Stoximan, κ. Ιωάννη Σπανουδάκη
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∆ρακό λιµνη Τύµφης
Στο αλπικό λιβάδι της Τύµφης, σε υψόµετρο 2.050 µ., η ελλειψοειδής ∆ρακό λιµνη 
απέχει τρεισήµισι ώρες από την κορυφή Γκαµήλα, την ψηλότερη του όρους Τύµφη. 
Αποτελεί πολυσύχναστο ορειβατικό προορισµό και είναι γνωστή για τους αλπικούς 
τρίτωνες που φιλοξενεί στα νερά της. Η λίµνη απέχει µία ώρα πεζοπορίας από το ορ-
γανωµένο καταφύγιο στο διάσελο της Αστράκας και τέσσερις ώρες πεζοπορίας από το 
Μικρό Πάπιγκο και η πρόσβαση είναι δυνατή µόνο µε τα πόδια.

Λί µνη Βεγορί τιδα
Η λίµνη Βεγορίτιδα ή Οστρόβου έχει έναν υπερτοπικό χαρακτήρα, καθώς διοικητικά 
ανήκει στους νοµούς Πέλλας και Φλώρινας και στους δήµους Αµυνταίου, Φιλώτα και 
Βεγορίτιδας. Περιβάλλεται από τα όρη Βέρνο, Βόρας και Βέρµιο και αποτελεί το χα-
µηλότερο σηµείο του συµπλέγµατος των λιµνών Ζάζαρης, Χειµαδίτιδας και Πετρών, 
των οποίων τα νερά δέχεται µέσα από σύστηµα διωρύγων και σήραγγας. Οι απόκρη-
µνες όχθες της αποτελούν ιδανικό καταφύγιο για πλήθος άγριων πουλιών, όπως οι α-
σπροπάπηδες και οι αετογερακίνες, καθώς και για το παγκοσµίως απειλούµενο κιρ-
κινέζι, και έχει χαρακτηριστεί Περιοχή Κοινοτικού Ενδιαφέροντος στο Ευρωπαϊκό 
Οικολογικό ∆ίκτυο Natura 2000. Η λίµνη αποτελεί ιδανικό ψαρότοπο µε συνηθέ-
στερα είδη το γριβάδι, τον κορήγονο, τις τούρνες, τις πλατίκες, τους γουλιανούς και 
τα τσιρόνια.

Λί µνη ∆οϊ ρά νη
Η ∆οϊράνη είναι ιχθυοτρόφος λίµνη στα σύνορα της Ελλάδας µε την ΠΓ∆Μ. Το 
όνοµά της προέρχεται πιθανώς από τους αρχαίους ∆όβηρες, που ήταν παιονικό φύλο 
εγκατεστηµένο στην περιοχή. Αποτελεί κατάλοιπο της αρχαίας λίµνης Παιονίας που 
καταλάµβανε πολύ µεγαλύτερη έκταση. Στη χλωρίδα της λίµνης περιλαµβάνονται 
µυριόφυλλα, ποταµογείτονες, αγριοκάλαµα και ψαθιά. Στις όχθες της συναντάµε 
πυκνή βλάστηση από βούρλα και θίνες. Περιβάλλεται από παρόχθια δάση, αποτε-
λούµενα από λευκές ιτιές και πλατάνια. Χαρακτηριστικά είναι τα αναρριχητικά φυτά 
που αναπτύσσονται στα δέντρα. Στα βορειοανατολικά της λίµνης, στον δήµο Μου-
ριών, βρίσκεται το ∆άσος των Μουριών (ή Χίλια ∆έντρα), κατάλοιπο ενός αρχαίου 
αλλουβιακού δάσους που σήµερα καταλαµβάνει 590 στρέµµατα και αποτελεί σηµα-
ντικό σταθµό για τα µεταναστευτικά πουλιά. Το δάσος έχει χαρακτηριστεί Μνηµείο 
της Φύσης και αποτελείται από βελανιδιές, σκλήθρα, φράξους και υπέργηρα πλατά-
νια. Στη ∆οϊράνη αναπτύσσεται ένας πολύ σηµαντικός υγροβιότοπος που έχει πε-
ριληφθεί στις Ζώνες Ειδικής Προστασίας, καθώς δίνει προσωρινό καταφύγιο σε 36 
σπάνια είδη πουλιών, µεταξύ των οποίων η λαγγόνα και ο αργυροπελεκάνος.

Λίµνη Κερκίνη
Η Κερκίνη είναι τεχνητή λίµνη και σχηµατίστηκε το 1932 µε τη δηµιουργία 
φράγµατος στον ποταµό Στρυµόνα. Το 1982, λόγω της µείωσης της χωρητικό-
τητας της λίµνης εξαιτίας των φερτών υλών από τον Στρυµόνα, κατασκευάστηκε 
νέο φράγµα. Η έκτασή της ποικίλλει από 54.250 έως 72.110 στρέµµατα, ανάλογα 
µε την εποχή. Αποτελεί ιδιαίτερα προστατευµένο υδροβιότοπο και τοπίο σπά-
νιας οµορφιάς µε θέα το βουνό Μπέλες και την Κοιλάδα των Σερρών. Θαυµασµό 
προκαλούν τα παραποτάµια δάση, τα νούφαρα και η ποικιλία των ψαριών που α-
ποτελούν και πηγή εισοδήµατος για πολλούς κατοίκους της περιοχής.

Απέχει 80 χλµ. από τη Θεσσαλονίκη και 35 χλµ. από τις Σέρρες. Η Κερκίνη 
προστατεύεται από τη Σύµβαση Ραµσάρ και αποτελεί περιοχή του Ευρωπαϊ-
κού ∆ικτύου «Φύση 2000» ή «Natura 2000». Στην περιοχή της Κερκίνης συνα-
ντάµε πολλά είδη θηλαστικών, όπως το τσακάλι, ο λύκος, η αγριόγατα, η βίδρα, 
η νυφίτσα, το ζαρκάδι, ο λαγός, το αγριογούρουνο κ.λπ. Υπάρχουν 10 είδη αµφί-
βιων και περίπου 20 είδη ερπετών. Η ιχθυοπανίδα είναι επίσης πλούσια, αφού 
υπάρχουν 30 είδη ψαριών µε κυριότερα τα χέλια. Στην περιοχή γύρω από τη 
λίµνη έχουν καταγραφεί περίπου 300 είδη πουλιών. Ο αργυροπελεκάνος και η 
λαγγόνα που ζουν εκεί είναι µοναδικά στον κόσµο είδη, απειλούµενα µε εξα-
φάνιση. Υπάρχουν και πολλά σπάνια αρπακτικά, όπως ο χρυσαετός, ο βασιλαε-
τός και ο πετρίτης, ενώ η περιοχή αποτελεί µοναδικό πεδίο έρευνας σχετικά µε 
τους υγρότοπους και τη διαχείρισή τους.

Λίµνη Ζηρού
Το όνοµα της λίµνης Ζηρού έχει σλαβική προέλευση, προφανώς κατάλοιπο 
µεσαιωνικής εποίκησης της περιοχής από σλαβικά φύλα. Η λίµνη Ζηρού 
είναι ένα σηµαντικό αξιοθέατο –µοιάζει µε ελβετικό τοπίο– που ήταν σχε-
τικά άγνωστο στο κοινό, γιατί δεν υπήρχε στους τουριστικούς χάρτες µε κλί-
µακα κάτω του 1:300.000. Είναι σχετικά ρηχή (70 µέτρα σε µέτρηση ιδιώτη το 
1997), γι’ αυτό και η νότια όχθη της «σβήνει» σταδιακά σε ρηχή αµµουδιά. Το 
2009 ιδρύθηκε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Φιλιππιά-
δας, όπου µαθητές απ’ όλη την Ελλάδα εκπαιδεύονται σε θέµατα αειφορίας 
και περιβάλλοντος και έχουν την ευκαιρία να επισκέπτονται και να µελετούν 
τα δασικά οικοσυστήµατα περιµετρικά της λίµνης Ζηρού, καθώς και τη λίµνη, 
ή να επισκέπτονται κοντινά σηµαντικά σηµεία φυσικού κάλλους του δήµου 
Ζηρού, όπως το ρωµαϊκό υδραγωγείο στον Άγιο Γεώργιο και η γεωδιαδροµή 
του Κοκκινόπηλου.

Πάµε βαρκάδα;
Το νερό είναι το φυσικό στοιχείο του Έλληνα όχι µόνο το καλοκαίρι. Αυτές είναι οι πιο 

όµορφες λίµνες της χώρας µας για υπέροχες βαρκάδες και birdwatching (Μέρος Α΄).
  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ
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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

Αξιολογήσεις κρασιών

Axia, Κτήµα Alpha
Ποικιλία: Syrah, Ξινόµαυρο
Περιοχή: Αµύνταιο
Τύπος: Ερυθρός, Ξηρός
Αλκοόλ: 15%
Προτεινόµενη θερµοκρασία: 
16-18°C

Λαµπερό ρουµπινί χρώµα µε έ-
ντονα χαρακτηριστικά µπαχαρικών 
(βανίλια, πιπέρι, γαρίφαλο) αλλά 
και σοκολάτας. Γεµάτο στόµα µε α-
ρώµατα κόκκινων φρούτων, βελού-
δινες τανίνες και µακριά εντυπωσι-
ακή επίγευση.
Συνδυάζεται µε ψητά κρεατικά, 
κοκκινιστά και κυνήγι.

Red on Black, 
Κτήµα Μητραβέλα
Ποικιλία: Αγιωργίτικο
Περιοχή: Νεµέα
Τύπος: Ερυθρός, Ξηρός
Αλκοόλ: 13,5%
Προτεινόµενη θερµοκρασία: 
12-14°C

Ένα φρέσκο κρασί µε βαθύ κόκ-
κινο χρώµα. Υπερισχύουν τα µπα-
χαρικά µε απαλές νότες βύσσι-
νου και κερασιού. Στόµα στρογ-
γυλό και νεανικό µε αντίστοιχες 
ήπιες τανίνες. Η επίγευση είναι 
ευχάριστα φρουτώδης µε µέτρια 
διάρκεια.
Ταιριάζει µε ελαφρά κοκκινιστά, 
λαδερά και ειδικά παραδοσιακά 
ελληνικά πιάτα που συνδυάζουν 
κρεατικό µε λαχανικά, όπως τα 
παπουτσάκια.

Nostos Syrah, 
Κτήµα Μανουσάκη
Ποικιλία: Syrah
Περιοχή: Χανιά
Τύπος: Ερυθρός, Ξηρός
Αλκοόλ: 15%
Προτεινόµενη θερµοκρασία: 16-18°C

Βαθύ µαυροκόκκινο χρώµα και έ-
ντονη καπνιστή µύτη µε νότες κόκκι-
νου φρούτου. Στόµα παχύ, αλκοολικό, 
και µαλακές τανίνες. Ευχάριστη µα-
κριά επίγευση.
Ταιριάζει µε κρέατα ψητά και µαγει-
ρευτά, αλλαντικά, κίτρινα τυριά.

Λαβύρινθος, Κτήµα Σκούρα
Ποικιλία: Αγιωργίτικο, Cabernet 
Sauvignon
Περιοχή: Νεµέα
Τύπος: Ερυθρός, Ξηρός
Αλκοόλ: 13%
Προτεινόµενη θερµοκρασία: 14-16°C

Βαθύ πορφυρό χρώµα, πολύπλοκα α-
ρώµατα ώριµων κόκκινων φρούτων 
µε µπαχαρένιους χαρακτήρες, όπως 
κανέλα και µοσχοκάρυδο. Στο στόµα 
παχύ µε δοµηµένες τανίνες και τα α-
ρώµατα ακολουθούν αυτά της µύτης. 
Εντυπωσιακή επίγευση µε δύναµη 
και πολυπλοκότητα που αφήνει την 
αίσθηση της ατελείωτης διάρκειας.
Ταιριάζει µε µοσχάρι ή χοιρινό ψητό, 
κοκκινιστό µοσχάρι και κυνήγι.

Sangiovese, 
Κτήµα ∆ουλουφάκη
Ποικιλία: Sangiovese, Cabernet 
Sauvignon
Περιοχή: Κρήτη
Τύπος: Ερυθρός, Ξηρός
Αλκοόλ: 13,5%
Προτεινόµενη θερµοκρασία: 
14-16°C

Βαθύ κόκκινο χρώµα, άρωµα από 
βύσσινο και νότες καπνού, στόµα 
γεµάτο, δοµηµένο και βελούδινη ε-
πίγευση.
Συνδυάζεται µε αρνί και µοσχάρι 
κοκκινιστό, έντονα αλµυρά τυριά.

Ammos, Κτήµα Παλυβού
Ποικιλία: Αγιωργίτικο
Περιοχή: Νεµέα
Τύπος: Ερυθρός, Ξηρός
Αλκοόλ: 14%
Προτεινόµενη θερµοκρασία: 
15-18°C

Χρώµα σκούρο ερυθρό. Μέτριας έ-
ντασης µύτη µε κόκκινα φρούτα, 
όπως βύσσινο, κεράσι και µούρα. 
Στόµα φρουτώδες µε µια νότα 
κακάο και σώµα µέτριου όγκου µε 
βελούδινες τανίνες. Μεσαίας διάρ-
κειας επίγευση.
Συνδυάζεται άψογα µε κρέατα στη 
σχάρα και στον φούρνο. info

Θέρος - τρύγος - πόλεµοςΘέρος - τρύγος - πόλεµος
  ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ

Αυτό έλεγαν στις παλιές αµπελουργικές οικογένειες για να περιγράψουν την ερ-
γώδη προσπάθεια όλων για να αντεπεξέλθουν στην επίπονη και απαιτητική 
αυτή περίοδο. Από τις 15 Σεπτεµβρίου µέχρι τις 15 Οκτωβρίου περίπου, και α-
νάλογα µε την περιοχή και το υψόµετρο, η κοινότητα του κρασιού είναι σε ε-

τοιµότητα πολέµου. Εµείς αυτή την εβδοµάδα δοκιµάζουµε ερυθρούς οίνους και περιµέ-
νουµε των αµπελουργών τα θαύµατα.
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ΤΙ, ΠΟΙΟΣ, ΠΟΥ, ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ...

Εμφύλιος στους Κλίντον
Τον Έντουαρντ Κλάιν τον ξέρουμε από τα πολλά βιβλία που έχει γράψει και για 
τους Κλίντον και για τους Κένεντι. Στις 30 Οκτωβρίου κυκλοφορεί το καινούργιο 
του βιβλίο, με τίτλο «All Out War: The Plot to Destroy Trump». Εκεί αποκαλύ-
πτει πως με αφορμή το βιβλίο της «Τι συνέβη» –το οποίο εξηγεί γιατί έχασε στις 
τελευταίες προεδρικές εκλογές– η Χίλαρι Κλίντον δεν μιλάει με τον σύζυγό της 
Μπιλ. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, η Χίλαρι δεν έλαβε υπόψη της τις διορθώ-
σεις του Μπιλ και προχώρησε στην έκδοση του βιβλίου. «Της είπε ότι το βιβλίο 
την κάνει να δείχνει σαστισμένη, θυμωμένη και σε σύγχυση, και ότι αυτά είναι 
αρνητικά χαρακτηριστικά για έναν άνθρωπο που φιλοδοξεί να γίνει παγκόσμιος 
ηγέτης» σύμφωνα με τον συγγραφέα. «Δεν του άρεσε καθόλου ο τίτλος, γιατί το 
να το λες “Τι συνέβη” θα έκανε τον κόσμο να πει “Έχασες” και τίποτε άλλο. Την 
προέτρεψε να αναβάλει την ημερομηνία κυκλοφορίας, αλλά εκείνη του έβαλε 
τις φωνές και του είπε “το βιβλίο είναι τελειωμένο και θα εκδοθεί έτσι”». «Ο Εντ 
είναι θλιβερός ψεύτης» είπε ο εκπρόσωπος Τύπου της Χίλαρι και του Μπιλ.

Τι είναι το Swift Life;
Η Τέιλορ Σουίφτ δημιούργησε μια νέα πλατφόρμα ψυχαγωγίας και 
κοινωνικής δικτύωσης. Το Swift Life σύντομα θα κυκλοφορήσει σε 
μορφή beta σε συγκεκριμένες περιοχές και το λανσάρισμά του σε πα-
γκόσμιο επίπεδο αναμένεται πριν από το τέλος του έτους. Για να δημι-
ουργήσει την εφαρμογή η Αμερικανίδα τραγουδίστρια συνεργάστηκε 
με την Glu Mobile, η οποία στο παρελθόν έχει δημιουργήσει παιχνί-
δια για κινητά τηλέφωνα για διασημότητες όπως η Κιμ Καρντάσιαν 
και η Κέιτι Πέρι. Η εφαρμογή είναι παρόμοια με το Instagram και το 
Snapchat, αλλά σχεδιάστηκε εξολοκλήρου για τη Σουίφτ και την κοι-
νότητα των θαυμαστών της, τους «Swifties». Τα χαρακτηριστικά γνω-
ρίσματα περιλαμβάνουν streaming μουσικής, μηνύματα, «Taymojis» 
(Emojis), φωτογραφίες κ.ά. «Το αποτέλεσμα είναι ένα βαθιά κοινω-
νικό περιβάλλον, στο οποίο η Τέιλορ και οι θαυμαστές θα είναι σε θέση 
να συνδεθούν καλύτερα μεταξύ τους και να εκφράζονται σε μια αλλη-
λεπιδραστική κοινότητα» δήλωσε ο Νικ Ερλ, πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος της Glu Mobile.

Το νέο ζευγάρι της πόλης
Η ιστοσελίδα Page Six αναφέρει πως ενδεχομένως η Ντακότα Τζόνσον και ο 
Τζον Χαμ να είναι ζευγάρι. Οι δυο τους εθεάθησαν να πίνουν κρασί στο εστια-
τόριο Kingside της Νέας Υόρκης. «Έμοιαζαν να απολαμβάνουν πολύ ο ένας την 
παρέα του άλλου» είπε ένας μάρτυρας στο Page Six, αναφέροντας επίσης πως 
το χαλαρό ραντεβού κράτησε περίπου δύο ώρες. Η Τζόνσον και o Χαμ είχαν 
φωτογραφηθεί μαζί και τον περασμένο Απρίλιο, στο 70ό γενέθλιο πάρτι του 
Έλτον Τζον, σημειώνει το Page Six. Οπότε, ναι, μπορεί η Αναστάζια Στιλ και ο 
Ντον Ντρέιπερ να είναι ένα ζευγάρι στα σκαριά ή απλώς πολύ καλοί φίλοι που 
πίνουν μαζί κρασί. Η ιστορία θα δείξει.

Πού είναι η Κάιλι Τζένερ;
Το ότι η Κάιλι Τζένερ είναι έγκυος και δεν έχουμε δει καμία φωτογραφία 
της με φουσκωμένη κοιλίτσα είναι πραγματικά αξιοπερίεργο. Ο λόγος 
όμως είναι καθαρά οικονομικός, αφού η μαμά-μάνατζερ Κρις Τζένερ 
θέλει οι πρώτες φωτογραφίες της εγκυμονούσας Κάιλι να δοθούν κατ’ 
αποκλειστικότητα στο περιοδικό το οποίο θα κάνει την καλύτερη οικο-
νομική προσφορά. Ταυτόχρονα έχει επιβάλει «περιορισμό» στον πατέρα 
του μωρού, Τάβις Σκοτ, ώστε να μην κάνει καμία δήλωση. Η 33χρονη 
πάντως αδερφή της, Κλόε Καρντάσιαν, που επίσης είναι έγκυος, εμφα-
νίστηκε στην επέτειο ενός έτους από την κυκλοφορία της σειράς της με 
denim «Good American» στο κατάστημα Nordstorm στη Καλιφόρνια. Η 
Κλόε φόρεσε ένα μαύρο τζάκετ με μια ζώνη Chanel, το οποίο συνδύασε 
με δερμάτινο παντελόνι και γόβες Louboutin – κάτι απλό δηλαδή που 
φοράει κάθε έγκυος γυναίκα. Κατά τη διάρκεια των 30 λεπτών του event 
η Κλόε δεν αναφέρθηκε στην εγκυμοσύνη της αλλά μίλησε για τις κα-
μπύλες της και το πώς έμαθε να αγαπάει αυτό που είναι.

  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
YouTube: Christy Mavridou

Με αφορµή τους µαραθωνίους που λαµβάνουν χώρα αυτή την περί-
οδο, είµαι εδώ για να σου προτείνω τι να φας πριν και µετά το τρέ-
ξιµο. Προτίµησε σάκχαρα και απόφυγε επεξεργασµένες τροφές. Ο 

ιδανικός συνδυασµός πρωτεΐνης και υδατανθράκων θα σου δώσει το boost που 
χρειάζεσαι. Μετά την προπόνηση χρειάζεσαι τροφές που θα βοηθήσουν στην 
επανόρθωση των µυών και θα αναπληρώσουν το γλυκογόνο. ∆ες αυτά που πρέ-
πει να ξέρεις.
1) Πρωινό µπολ βρόµης (3-4 κ.σ. νιφάδες βρόµης). Η βρόµη έχει χαµηλό γλυκαι-
µικό δείκτη, δηλαδή απελευθερώνει ενέργεια αργά κατά τη διάρκεια της ηµέρας. 
Ανάµειξέ τη µε άγλυκο γάλα καρύδας, το οποίο περιέχει λιγότερα λιπαρά από το 
ηµιαποβουτυρωµένο.
2) Πριν από την προπόνηση µια χούφτα καρύδια και ένα µήλο. Οι ξηροί καρποί 
περιέχουν το ιδανικό ποσοστό πρωτεΐνης, λιπαρών και φυτικών ινών που σου ε-
πιτρέπει να πάρεις την επιπλέον ενέργεια χωρίς να φοβάσαι ότι θα παχύνεις. Το 
µήλο έχει λίγες θερµίδες αλλά µεγάλη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, που ευνοεί 
τη µυϊκή ανάπτυξη.
3) Νερό µε λεµόνι και lime. Απόφυγε τα αθλητικά ροφήµατα, τα οποία µπορεί να 
έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη (περίπου 18 γρ. ανά µπουκάλι). Καλύ-
τερα ενυδατώσου µε νερό στο οποίο θα έχεις στύψει ένα λεµόνι και ένα lime. Τα 
φυσικά σάκχαρα δίνουν ενέργεια στους µυς σου αυξάνοντας την αντοχή και τη 
δύναµή τους κατά τη διάρκεια της προπόνησης.
4) Μετά την προπόνηση µία µπανάνα: Πλούσια σε κάλιο, θα βοηθήσει στην επι-
διόρθωση και στο χτίσιµο των µυϊκών ινών. Μάλιστα, καθώς είναι πηγή υδαταν-
θράκων υψηλού γλυκαιµικού δείκτη, θα αναπληρώσει γρήγορα την ενέργειά σου.
5) ∆είπνο µε πουρέ γλυκοπατάτας µε στραγγιστό γιαούρτι, τόνο, φρέσκα κρεµ-
µυδάκια και τσίλι. Οι σύνθετοι υδατάνθρακες από την πατάτα και η πρωτεΐνη του 
τόνου προσφέρουν το ιδανικό γεύµα µετά την άσκηση. Το στραγγιστό γιαούρτι 
συνδυάζει και τα δύο. Απλώς απόφυγε το γιαούρτι µε πρόσθετα σάκχαρα που 
µπορεί µετά να σε κάνει να νιώθεις πιο νωθρή.

Το µυστικό για να χάσεις κιλά µέσω της άσκησης είναι να 
συνεχίσεις να γυµνάζεσαι και να µην τα παρατήσεις έπειτα 
από µερικές εβδοµάδες. Να πώς µπορείς να µείνεις πιστή 
στο πρόγραµµά σου και να φτάσεις στο βάρος που έχεις 
στόχο. Κράτα το πρόγραµµά σου. Οι προπονήσεις που 
σου προτείνω είναι µια εξαιρετική αφετηρία. Η τήρηση 
ενός προγράµµατος θα σε βοηθήσει να κρατάς ζωντανό 
το κίνητρο να γυµνάζεσαι. Θα ξέρεις ακριβώς τι πρέπει 
να κάνεις κάθε εβδοµάδα και, καθώς κάθε προπόνηση 
χτίζει την επόµενη, θα είναι πιο δύσκολο να παραλείψεις 
τη γυµναστική σου. Τρέχε τακτικά. Προσπάθησε να κάνεις 
τουλάχιστον τρεις προπονήσεις την εβδοµάδα – αν τρέχεις 
µόνο µία φορά την εβδοµάδα δεν θα χάσεις το λίπος. Και 
τις ηµέρες που δεν θα µπορείς να αφιερώσεις 30 λεπτά για 
γυµναστική εκτέλεσε µια τετράλεπτη άσκηση ενδυνάµωσης. 
Άφησε τον εξοπλισµό σου δίπλα στο σπίτι. Εάν ο εξοπλισµός 
σου σε περιµένει στην πόρτα όταν γυρίζεις από τη 
δουλειά, είναι πολύ πιθανότερο να βγεις για προπόνηση. 
Επιβράβευσε τον εαυτό σου. Βάλε έναν ρεαλιστικό στόχο 
(είτε να χάσεις 1 κιλό είτε να καταφέρεις να ολοκληρώσεις 
άλλη µία επανάληψη στον συγκεκριµένο χρόνο) και 
επιβράβευσε τον εαυτό σου όταν τον πετύχεις – απλώς 
φρόντισε η επιβράβευση να µην είναι ένα κοµµάτι κέικ 
σοκολάτα! Μια καλή ιδέα: αγόρασε καινούργια αθλητικά!

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε 
το www.personaltrainerchristy.com.

Πώς θα «κρατήσεις» 4 εβδοµάδες;

Τι πρέπει να φας 
πριν και µετά 

το τρέξιµο
  ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ
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