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Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!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...
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AUTO
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ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

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

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

 Seat Ateca  Seat Ateca  Seat Ateca ››››››  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
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Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

ΝΕΟ MITSUBISHI 
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• Audi Q2
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SUZUKI 
IGNIS
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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

ΘΕΜΑΤΑ

04 // ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Η ιδιαίτερη 
σχέση Τσίπρα και Καµµένου
05 // ΕΥΡΩΠΗ Γ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ Ψυχόδραµα 
πριν από την Τζαµάικα
06 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ H ώρα της αλήθειας για την 
κεντροαριστερά
07 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ν. ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗΣ «∆εν 
αποτελεί µοίρα της κεντροαριστεράς να είναι 
κοµπάρσος των εξελίξεων»
08 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Οι εισπρακτικές, η ∆ΕΗ, οι 
δικαιούχοι ΚΟΤ και ο λογαριασµός των 3 δισ.
09 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Κλίµα 
εµπιστοσύνης µε Κουφοντίνα και τις τράπεζες 
σε γκρίζα περιοχή
10 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Η κυβέρνηση χάνει τη µάχη 
της καθηµερινότητας
11 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ H Wall Street επικροτεί την 
αποχώρηση της Eldorado από τις Σκουριές µε 
άνοδο 5,76% στη µετοχή
12 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Η… αυτοκριτική του Γιώργου 
Καµίνη
14 // ΑΠΟΨΗ Κ. ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ Γιατί το ελεύθερο 
πάρκινγκ δεν συµφέρει κανέναν
15 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Πορείες αντίθετες για 
Σκαραµαγκά - Νεώριο
16 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ  Άνοιξαν οι πύλες του 

FREE TIME
33 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώµενα της 
εβδοµάδας
34 // EDITORIAL Γιατί –κάποιοι– άντρες 
ενοχλούνται µε τον δηµόσιο θηλασµό ακόµα;
35 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΘΕΜΟΣ ΣΚΑΝ∆ΑΜΗΣ «Με 
ενδιαφέρουν τα λάθη»
36 // CINEMA Τι θα δούµε στις κινηµατογραφικές 
αίθουσες
37 // ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗ Πέφτει η Νύχτα στο Παλέρµο
38 // CELEBRITIES Στιγµιότυπα από τον κόσµο των 
διασήµων
39 // ΕΥΕΞΙΑ ∆έκα tips για να ξεκινήσετε δυναµικά 
γυµναστική

SPORTS
30 // ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Χάνει την πρόκριση, 
κερδίζει το στοίχηµα
31 // ΣΤΟΙΧΗΜΑ  Έγκυρες προτάσεις από το 
Betarades.gr

offshore παραδείσου
17 // TWITTER Αποφασιστικό χτύπηµα
20 // ΚΟΣΜΟΣ Η κυβέρνηση της Μέι 
κλυδωνίζεται από τα σεξουαλικά σκάνδαλα

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ
σελ. 23-27

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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πολιτική

Μια πολιτικά εκρηκτική υπόθεση τον μήνα 
παράγει ο Καμμένος στο υπουργείο Άμυνας.

Μπορεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 
να μην έσκισε τα μνημόνια, έμεινε 
όμως σταθερή στην αντίθεσή της στις 
επενδύσεις σε Σκουριές και Ελληνικό, που 
εξακολουθούν να μένουν μετέωρες.

 ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ

ΣΚΆΝΔΆΛΆ, 
ΣΚΕΛΕΤΟΊ

ΚΆΊ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΊΣ

Πάει πολύς καιρός πλέον που τα προβλή-
ματα τα οποία δημιουργεί στην κυβέρνηση ο 
Πάνος Καμμένος δεν είναι εξαίρεση αλλά τα-
κτικός μηνιαίος κανόνας. Συνήθως είναι ένα-
δύο τον μήνα.

• Τον Ιούλιο ήρθαν στο προσκήνιο οι επαφές του με τον ισο-
βίτη Γιαννουσάκη.
• Τον Αύγουστο ξεκίνησε η υπόθεση των σχέσεών του με τον 
George Papadopoulos.
• Τον Σεπτέμβριο απασχόλησε η πρόταση για άρση της ασυ-
λίας του αναφορικά με τις επικοινωνίες του με τον ισοβίτη.
• Τον Οκτώβριο ήρθε η υπόθεση με το ταξίδι του στο Λονδίνο.
• Τον Νοέμβριο απασχολεί η υπόθεση με τις πωλήσεις όπλων 
στη Σαουδική Αραβία.

Και όσο πιο πίσω πάει το μέτρημα, οι περιπτώσεις που η 
παρουσία Καμμένου στην κυβέρνηση δημιουργούσε προβλή-
ματα είναι περίπου εξίσου συχνές.

Αυτού του τύπου τα προβλήματα προκάλεσαν δυσαρέ-
σκειες στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, με σειρά βουλευτών να αι-
σθάνονται άβολα στην υποχρέωση να στηρίξουν πολιτικές ε-
πιλογές της ηγεσίας του κόμματος οι οποίες κάλυπταν πλήρως 
τον υπουργό Άμυνας. Αλλά και στο εσωτερικό των ΑΝΕΛ μια 
σειρά βουλευτών του κόμματος φάνηκαν αμήχανοι μπροστά 
στην υποχρέωση να στηρίξουν με την ψήφο τους την πολιτική 
ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ.

Όμως αμφότερες οι ομάδες, θέλοντας και μη, υποτάχθη-
καν στις πολιτικές επιλογές των ηγεσιών τους.

Τι ακριβώς συμβαίνει;

Όταν ο Αλέξης επέλεξε τον «μπούλη»
Τον σχηματισμό της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ τον ανακοί-
νωσε ο ίδιος ο κ. Καμμένος το βράδυ των εκλογών της 25ης 
Ιανουαρίου 2015. «Από αύριο το πρωί, με πρωθυπουργό τον 
Αλέξη Τσίπρα, θα προχωρήσουμε σε μια κυβέρνηση που θα 
βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια. Η ανάπτυξη θα έρθει. Κά-
ναμε πραγματικότητα την εθνική συμφιλίωση. Το χθες τελεί-
ωσε. Δεν θα καταφέρουν να μας κερδίσουν με τη διχόνοια. Θα 
ενωθούμε» είχε πει εκείνο το βράδυ ο Πάνος Καμμένος.

Σχεδόν τρία χρόνια αργότερα, όχι μόνο δεν έβγαλαν τη 
χώρα από τα μνημόνια αλλά πρόσθεσαν κι ένα επιπλέον, η α-
νάπτυξη δεν έχει έρθει, ενώ ο διχασμός της ελληνικής κοινω-
νίας είναι καθημερινή προτεραιότητα.

Παρ’ όλα αυτά, δυόμισι χρόνια μετά το καλοκαίρι του 
2015, ο κ. Καμμένος επανήλθε στο θέμα λέγοντας πεισματικά 
τα ίδια, σαν να βρισκόταν ακόμη η χώρα στην προεκλογική πε-
ρίοδο του 2015: «Είμαστε μαζί για δύο θέματα, το πρώτο είναι 
ότι δεν έχουμε καμία αναστολή να χτυπήσουμε τη διαφθορά 
της Μεταπολίτευσης, εμείς δεν έχουμε σκελετούς στα ντουλά-
πια μας, ούτε τα έχουμε αρπάξει από κανέναν ούτε έχουμε υ-
ποχρέωση σε κανέναν. Το δεύτερο, διότι αποφασίσαμε μαζί να 
βγάλουμε τη χώρα από τα δεινά των μνημονίων, από τα δεινά 
των δανειστών, με ένα πρόγραμμα το οποίο δεν θα συνθλίψει 
τις πλατιές μάζες του ελληνικού λαού».

Σαν να μην κυβέρνησαν τον τόπο μία μέρα
Το βασικό όμως είναι ότι οι ντουλάπες τους έχουν γεμίσει 
σκελετούς. Είναι, ωστόσο, βέβαιοι ότι δεν έχουν υποχρεώ-
σεις, όπως διαβεβαιώνουν την ελληνική κοινωνία; Οι υποχρε-
ώσεις δείχνουν σαφείς και προς πολλούς. Αυτές οι υποχρε-
ώσεις είναι προφανώς πιο σοβαρές από τα μνημόνια, καθώς 
μνημόνια υπέγραψαν και οι ίδιοι, αλλά σε ορισμένες πολιτι-
κές έμειναν απελπιστικά σταθεροί.

Τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα είναι δύο: οι καθυ-
στερήσεις στο Ελληνικό και στις Σκουριές. Μπορεί μνημόνια 
να υπέγραψαν, η αντίθεσή τους όμως στις συγκεκριμένες υπο-
θέσεις είναι αμετακίνητη. Ως πότε;

Η απάντηση που έδωσε ο Πάνος Καμμένος τον προηγού-
μενο Ιούλιο –όσο βρισκόταν σε εξέλιξη η υπόθεση των συνο-
μιλιών του με τον ισοβίτη Γιαννουσάκη– ήταν απλή και συ-
γκεκριμένη: «Μην ελπίζουν ότι θα βάλουν μεταξύ μας διαό-

λους-ζιζάνια να μας χωρίσουν, ούτε να δημιουργηθεί έλλειψη 
εμπιστοσύνης μεταξύ μας. Έχουμε περάσει πολλές φουρτού-
νες μαζί, περάσαμε τα δύσκολα, δεν θα βρουν τώρα που είναι 
τα εύκολα, όσο και αν ψάξουν, λόγο για να χαλάσει αυτή η συ-
νεργασία που είναι προς όφελος της πατρίδας μας».

Ορισμένοι εξέλαβαν την απάντηση ως προειδοποίηση, 
άλλοι ως απειλή. Είναι όμως βέβαιο ότι ο «μπούλης», όπως 
είχε αποκαλέσει ο πρωθυπουργός τον κυβερνητικό του εταίρο 
μετά την πρώτη τους γνωριμία, είχε σοβαρά επιχειρήματα, που 
επέβαλαν τη διακοπή της συζήτησης η οποία με πρωτοβουλία 
του πρωθυπουργού είχε ξεκινήσει για την αναζήτηση κυβερ-
νητικού εταίρου μετά την επόμενη εκλογική μάχη, όποτε κι 
αν γίνει αυτή.

Από τις υποχρεώσεις στους σκελετούς
Την ίδια στιγμή οι σκελετοί πληθαίνουν διαρκώς. Μόνο τον 
τελευταίο μήνα προστέθηκαν ορισμένοι ακόμη:
• Η σύμβαση για την αναβάθμιση των F-16. Ο κ. Καμμένος, 
απαντώντας μέσω Twitter στην Ντόρα Μπακογιάννη που 
είπε για την υπόθεση πως «κάτι σάπιο υπάρχει στο βασί-
λειο της Δανιμαρκίας», έγραψε: «Αφού η Ντόρα βλέπει κάτι 
σάπιο στη διακρατική για τα F-16, σταματώ κάθε διαδικα-
σία έως να καταθέσει στην επιτροπή με παρόντα τον πρέ-
σβη των ΗΠΑ».
• Η σύμβαση για την πώληση αμυντικού εξοπλισμού στη Σα-
ουδική Αραβία, η οποία έχει ψηφιστεί από τη Βουλή αλλά δεν 
εκτελείται. Η ελληνική πλευρά δηλώνει ότι συζητά με πλη-
ρεξούσιο της σαουδαραβικής πλευράς, τον οποίο όμως δεί-
χνει να αγνοεί η σαουδαραβική κυβέρνηση. Κατά μια διαβο-
λική σύμπτωση, ο «πληρεξούσιος» τυχαίνει να έχει εργοστά-
σιο στο Κιλκίς και προσωπική σχέση με τον κ. Ιβάν Σαββίδη.
• Η υπόθεση των offshore της οικογένειας Καμμένου επα-
νέρχεται με αφορμή τα Paradise Papers. Πάντως, ο νόμος 
4396/2016 ορίζει την καθολική απαγόρευση συμμετοχής πο-
λιτικών σε εξωχώριες εταιρείες.
• O Αμερικανός εισαγγελέας που ερευνά το Russiagate του 
Τραμπ ενδέχεται να ζητήσει από τον κ. Καμμένο να καταθέσει 
για τις επαφές του με τον George Papadopoulos, τον οποίο 
έχει αποκηρύξει ο Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τον «αποδεδειγ-
μένα ψεύτη», καθώς έχει ήδη παραδεχτεί ότι έχει πει ψέματα 
στο FBI. Η εκστρατεία του Τραμπ έδωσε στον εισαγγελέα όλο 
τον φάκελο με τα ηλεκτρονικά μηνύματα του Papadopoulos.

Μέχρι στιγμής, πάντως, τίποτα δεν υποδηλώνει ότι ενδέ-
χεται ο πρωθυπουργός, ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, να κρα-
τήσει διαφορετική στάση στα συγκεκριμένα θέματα, δηλαδή 
να προσφέρει λιγότερη κάλυψη στον κ. Καμμένο, απ’ ό,τι τις 
προηγούμενες φορές. Άλλωστε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ χαρα-
κτηρίζουν πολύ έντιμη τη στάση των ΑΝΕΛ απέναντι στην κυ-
βέρνηση.

Και ολίγον από λάσπη
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η θητεία του κ. Καμμένου στο 
υπουργείο Άμυνας ξεκίνησε με ένα παιχνίδι υπονοουμένων 
και καταγγελιών για σκάνδαλα.

Στις αρχές Μαρτίου του 2015, ενώ δεν είχε κλείσει δύο 
μήνες στο υπουργείο, διέρρεε σε φιλικά μέσα ενημέρωσης ότι 
οι «οι μίζες έπεφταν “βροχή” και οι συμβάσεις για εξοπλι-
στικά προγράμματα που έχουν ξεπεράσει κάθε όριο διαφθο-
ράς ξεπερνούν τις δέκα».

«Δύο φάκελοι έχουν ήδη μεταβιβαστεί αρμοδίως προς τις 
εισαγγελικές αρχές, ενώ άλλοι δεκατέσσερις θα σταλούν το α-
μέσως προσεχές διάστημα» ενημέρωνε ο κ. Καμμένος. Δυό-
μισι χρόνια μετά, δεν έχουμε πληροφορηθεί τη δικαστική 
τύχη των συμβάσεων που είχαν «ξεπεράσει κάθε όριο δια-
φθοράς». Αντίθετα, η ενασχόληση για τις δικές του δραστη-
ριότητες στο υπουργείο Άμυνας αυξάνεται διαρκώς. Με στοι-
χεία και έγγραφα, τα οποία μπορεί ο πρωθυπουργός να πείσει 
την Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ πως δεν έχουν καμία σημασία…

Αλλά τόσο ο ίδιος όσο και ο κ. Καμμένος ξέρουν ότι έχουν. 
Και ανησυχούν, διότι συμβαίνουν και ατυχήματα.
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Η Τζαμάικα είναι θέμα χρόνου πότε θα σχηματιστεί 
και οι όποιες δυσκολίες στην ευρωπαϊκή 
διαπραγμάτευση που θα καταγραφούν στη συνέχεια 
δεν θα οφείλονται στους Φιλελεύθερους αλλά 
στον φόβο της χριστιανοδημοκρατίας για υψηλό 
εκλογικό κόστος, διαρροές δηλαδή προς την 
Εναλλακτική, στις ευρωεκλογές της άνοιξης  
του 2019.

Το non paper που άφησε ως παρακαταθήκη 
συνέχισης της πολιτικής του ο πρώην υπουργός 
Οικονομικών και νυν πρόεδρος της Ομοσπονδιακής 
Βουλής Σόιμπλε δείχνει ότι ο κίνδυνος για συνταγή 
Στράους απέναντι στην Εναλλακτική για τη 
Γερμανία είναι υπαρκτός.

  ΓΙΏΡΓΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΨΥΧΟΔΡΑΜΑ 
ΠΡΙΝ ΑΠΟ

ΤΗΝ ΤΖΑΜΑΙΚΑ

Ο
ι συνομιλίες για τον σχηματισμό τρι-
κομματικού κυβερνητικού συνασπι-
σμού Χριστιανοδημοκρατών, Φιλε-
λευθέρων και Πρασίνων ξεκίνησαν 
με καθυστέρηση, με ευθύνη κατά 
κύριο λόγο του ηγέτη των δεύτερων, 
Λίντνερ, και προβλέπεται πλέον ότι 

η νέα κυβέρνηση μάλλον θα σχηματιστεί στα τέλη του χρό-
νου ή ακόμη και τις πρώτες μέρες του 2018.

Μήλον της έριδος, η επιμονή των Φιλελευθέρων να λά-
βουν το υπουργείο Οικονομικών και η σκληρή αντίσταση 
των Χριστιανοδημοκρατών, μια αντιπαράθεση που οδή-
γησε ακόμη και σε σενάρια διχοτόμησης του υπουργείου 
ανάμεσα στις αρμοδιότητες για τον γερμανικό προϋπολο-
γισμό και στην ευθύνη διαχείρισης της Ευρωζώνης και πιο 
συγκεκριμένα της εποπτείας, δηλαδή χειραγώγησης, του 
Eurogroup.

Παρά την προσπάθεια των Φιλελευθέρων να καλλιεργή-
σουν την εντύπωση ότι προσπαθούν να διασφαλίσουν προ-
ληπτικά ότι το Βερολίνο δεν θα χαλαρώσει τη δημοσιονο-
μική αυστηρότητα υποκύπτοντας στις πιέσεις των εταίρων 
του στην Ευρωζώνη, πρόκειται μάλλον για προσπάθεια δη-
μιουργίας εντυπώσεων παρά για ουσιαστική αντιπαράθεση.

Θέμα χρόνου
Το nοn paper του Σόιμπλε που δόθηκε στη δημοσιότητα 
λίγο μετά τα μέσα Οκτωβρίου δεν αφήνει περιθώρια ουσι-
αστικής συζήτησης των προτάσεων Μακρόν και προφανώς 
δεν είναι οι ευχές ενός αποχωρούντος υπουργού στον δι-
άδοχό του αλλά ένα σαφές μήνυμα ότι δεν υπάρχει χώρος 
για αμφισβήτηση από τα δεξιά της ευρωπαϊκής πολιτικής 
της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης: Ούτε από το αδελφό 
κόμμα στη Βαυαρία, τους Χριστιανοκοινωνιστές, ούτε από 
τους Φιλελεύθερους, αλλά ούτε και από την Εναλλακτική 
για τη Γερμανία.

Αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι Φιλελεύθεροι θέλουν να 
δώσουν μια σαφή εντύπωση διακριτού στίγματος σε σχέση 
με τη χριστιανοδημοκρατία, καθώς είναι νωπές οι μνήμες 
του εκλογικού τους θριάμβου το 2009 με ποσοστό 15% και 
μετά από μία τετραετία συγκυβέρνησης με τη Μέρκελ της 
καταβαράθρωσής τους το 2013 σε ποσοστό κάτω του 5%, 
που τους απέκλεισε από την Ομοσπονδιακή Βουλή.

Συνεπώς τα σενάρια περί κυβέρνησης μειοψηφίας ή και 
νέας προσφυγής στις κάλπες που διακινούν οι Φιλελεύθε-
ροι είναι εκτός πραγματικότητας. Η Τζαμάικα είναι θέμα 
χρόνου πότε θα σχηματιστεί και οι όποιες δυσκολίες στην 
ευρωπαϊκή διαπραγμάτευση που θα καταγραφούν στη συ-
νέχεια δεν θα οφείλονται στους Φιλελεύθερους αλλά στον 
φόβο της χριστιανοδημοκρατίας για υψηλό εκλογικό κό-
στος, διαρροές δηλαδή προς την Εναλλακτική, στις ευρωε-
κλογές της άνοιξης του 2019.

Η πρόκληση για τη Μέρκελ
Στο σημείο αυτό μπορούμε να δούμε τον μεγάλο κίνδυνο 
για το μέλλον της Ε.Ε.-Ευρωζώνης, την απόκλιση προτεραι-
οτήτων μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας με ορίζοντα τις ευρω-
εκλογές του 2019:
• Στη Γαλλία ο Μακρόν έχει αναλάβει μεταρρυθμίσεις και 
διαρθρωτικές αλλαγές υψηλού κόστους, ως προκαταβολική 
κίνηση καλής θέλησης, ώστε το Βερολίνο να αποδεχτεί την 
πολιτική πλαισίωση της Ευρωζώνης, αλλά και μέτρα σύ-
γκλισης των χωρών-μελών και σταθεροποίησής τους μέσω 
μιας συνολικής αλληλεγγύης. Μόνο υπό αυτές τις προϋπο-
θέσεις, εκτιμούν στο Μέγαρο των Ηλυσίων, δεν θα έχουμε 
εκλογική νίκη του ακροδεξιού αντιευρωπαϊκού λαϊκισμού 
με τη Λεπέν ή τον όποιον διάδοχό της.
• Αντίθετα, στη Γερμανία παραμένει ακόμη θολό το πώς 
σκοπεύουν οι Χριστιανοδημοκράτες να αντιμετωπίσουν 
πολιτικά την Εναλλακτική για τη Γερμανία, με περαιτέρω 
περιχαράκωση στην Ευρώπη ή με υπεράσπιση της ανάγκης 
για έναν νέο γαλλογερμανικό συμβιβασμό. Σε κάθε περί-

πτωση, οι Χριστιανοκοινωνιστές της Βαυαρίας και οι Φιλε-
λεύθεροι φαίνεται να θωρακίζονται απέναντι στην Εναλλα-
κτική με πιο σκληρές θέσεις, τόσο σε ό,τι αφορά την Ευρω-
ζώνη όσο και σε ό,τι αφορά το προσφυγικό.

Αυτή είναι και η πραγματική πλέον πρόκληση για τη 
Μέρκελ, η οποία για χρόνια είχε ως άλλοθι για την ευρωπα-
ϊκή ακινησία της Γερμανίας την αρνητική διάθεση μιας με-
γάλης μερίδας της κοινής γνώμης σε περαιτέρω εμβάθυνση 
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Σήμερα το πρόβλημα δεν 
είναι η CSU και το FDP, αλλά η Εναλλακτική – πολυσυλ-
λεκτικό μόρφωμα απορρόφησης κάθε είδους πολιτικής και 
κοινωνικής δυσαρέσκειας και ανασφάλειας.

Με τα παραπάνω δεδομένα είναι σαφές ότι εξίσου με-
γάλο πρόβλημα με τη χριστιανοδημοκρατία στον ορίζοντα 
των ευρωεκλογών του 2019 έχουν και οι Σοσιαλδημοκρά-
τες του Σουλτς: να αποκτήσουν ξανά διακριτό στίγμα από τη 
Μέρκελ, με την οποία συγκυβέρνησαν για δύο τετραετίες, 
να συνθέσουν μια νέα εσωτερική και ευρωπαϊκή ατζέντα και 
να δώσουν στους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους διέξοδο 
προς μια κεντροαριστερή εναλλακτική διακυβέρνηση.

Ο κίνδυνος της συνταγής Στράους
Ο για δεκαετίες ιστορικός ηγέτης των Χριστιανοκοινωνι-
στών στη Βαυαρία Φραντζ Γιόζεφ Στράους είχε πει «πιο 
δεξιά από μένα είναι ο τοίχος», με άλλα λόγια ότι η δεξιά 
δεν πρέπει να αφήνει στην ακροδεξιά πεδίο πολιτικής αξιο-
ποίησης, κενό προς συμπλήρωση.

Το non paper που άφησε ως παρακαταθήκη συνέχισης 
της πολιτικής του ο πρώην υπουργός Οικονομικών και νυν 
πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Βουλής Σόιμπλε δείχνει ότι 
ο κίνδυνος για συνταγή Στράους απέναντι στην Εναλλα-
κτική για τη Γερμανία είναι υπαρκτός.

Η πολιτική Στράους μπορεί να ήταν επιτυχής για δεκα-
ετίες στη Βαυαρία, όπου υπήρχαν τοπικές ιστορικές ιδιαιτε-
ρότητες. Σε μεγαλύτερη κλίμακα, η υιοθέτηση σκληρών θέ-
σεων με στόχο την ανάσχεση της διόγκωσης και στη συνέ-
χεια τον διεμβολισμό της ακροδεξιάς αποδίδει πρόσκαιρα 
μόνο αποτελέσματα: Το 2007 στη Γαλλία ο Σαρκοζί διεμβό-
λισε το Εθνικό Μέτωπο του Λεπέν, ο οποίος το 2002 είχε 
περάσει στον δεύτερο γύρο της προεδρικής εκλογής, αλλά 
δέκα χρόνια αργότερα, λίγο πριν υπάρξει η έκπληξη του 
φαινομένου Μακρόν, η Λεπέν φαινόταν να βρίσκεται στο 
κατώφλι του Μεγάρου των Ηλυσίων.
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Δημοσκοπήσεις και εταιρείες 
στοιχημάτων φαίνεται να 
«δείχνουν» Νίκο Ανδρουλάκη 
απέναντι από τη Φώφη Γεννηματά 
στον δεύτερο γύρο.

 ΑΦΡΟΔΊΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΎ

H ΏΡΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΊΑΣ
ΓΊΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΟΑΡΊΣΤΕΡΑ

Σ
τις κάλπες προσέρχονται αυτή την Κυριακή οι 
ψηφοφόροι για την ανάδειξη του προέδρου 
του νέου φορέα της κεντροαριστεράς. Κλειδί 
για την επιτυχία της διαδικασίας θεωρείται η 
κατά το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή, ενώ 
οι όποιες εκτιμήσεις για το ζευγάρι του δεύτε-
ρου γύρου την Κυριακή 19 Νοεμβρίου χαρα-

κτηρίζονται επισφαλείς.

Συμμετοχή, ο καθοριστικός παράγοντας
Ο πρόεδρος της Ανεξάρτητης Επιτροπής Δεοντολογίας, καθηγη-
τής Νίκος Αλιβιζάτος δήλωσε ότι η συμμετοχή των πολιτών στην 
ψηφοφορία θα κρίνει την επιτυχία του εγχειρήματος. Όπως είπε, 
εάν τελικά προσέλθουν λιγότεροι από 100.000 θα πρόκειται για α-
ποτυχία, ενώ, αντιθέτως, η επιτυχία θα είναι μεγάλη εάν ο αριθ-
μός ξεπεράσει τους 200.000. Μάλιστα και οι ίδιοι οι υποψήφιοι 
θέτουν ως κατώτατο όριο τους 100.000. Πάντως, κατά τη διάρκεια 
συνέντευξης Τύπου ο κ. Αλιβιζάτος ανέφερε ότι είχαν γίνει 5.300 
προεγγραφές, με τα 2/3 να είναι μέλη και το 1/3 φίλοι.

Εν τω μεταξύ, έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η καταγγελία 
για διακίνηση σταυρωμένων ψηφοδελτίων από συγκεκριμένους υ-
ποψηφίους. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο κ. Αλιβιζά-
τος, «αρκετοί υποψήφιοι στις εκλογές της 12ης Νοεμβρίου για την 
ανάδειξη του επικεφαλής του νέου ενιαίου πολιτικού φορέα εκτυ-
πώνουν (με δική τους προφανώς δαπάνη) μεγάλο αριθμό ψηφο-
δελτίων».

Επιπλέον, υπενθύμισε ότι «με ομόφωνη απόφαση που πήρε 
κατά τη συνεδρίασή της η επιτροπή, διατήρησε το δικαίωμα να ε-
κτυπώσει μόνον η ίδια ψηφοδέλτια για τους δύο γύρους της εκλο-
γής. Και τούτο όχι μόνο για να διασφαλίσει τη μυστικότητα της 
ψήφου αλλά, κυρίως, για να διαφοροποιηθεί από τη γνωστή πα-
λαιοκομματική πρακτική που θέλει τους υποψηφίους να μοιρά-
ζουν από πριν στους φίλους τους σταυρωμένα ψηφοδέλτια».

να «δείχνουν» Νίκο Ανδρουλάκη απέναντι από τη Φώφη Γεννη-
ματά στον δεύτερο γύρο. Μάλιστα, ενώ οι στοιχηματικές αποδό-
σεις για την πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κυμαίνονται κοντά στο 1,5, για 
τον κ. Ανδρουλάκη διαμορφώνονται γύρω από το 3,25 για να εκλε-
γεί πρόεδρος του νέου φορέα. Για να γίνει αντιληπτή η διαφορά, 
τρίτος στις αποδόσεις είναι ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμί-
νης με απόδοση 6 και ακολουθεί ο Γιάννης Μανιάτης με απόδοση 
11 (τα στοιχεία προέρχονται από τις 3 Νοεμβρίου).

H δημοσκόπηση της Prorata για την «Εφημερίδα των Συντα-
κτών» που δημοσιεύτηκε στις 31 Οκτωβρίου δίνει προβάδισμα της 
Φώφης Γεννηματά και μάχη μεταξύ των Νίκου Ανδρουλάκη, Σταύ-
ρου Θεοδωράκη και Γιώργου Καμίνη για τη δεύτερη θέση.

Στην πρόθεση ψήφου η Φώφη Γεννηματά προηγείται με πο-
σοστό 25% και ακολουθούν με ποσοστό 11% ο Νίκος Ανδρουλάκης, 
ο Σταύρος Θεοδωράκης με 10,5% και ο Γιώργος Καμίνης με 9%.

Υπενθυμίζεται ότι υποψήφιοι για την ηγεσία της κεντροαρι-
στεράς είναι οι Νίκος Ανδρουλάκης, Kωνσταντίνος Γάτσιος, Φώφη 
Γεννηματά, Σταύρος Θεοδωράκης, Γιώργος Καμίνης, Γιάννης Μα-
νιάτης, Απόστολος Πόντας, Γιάννης Ραγκούσης και Δημήτρης 
Τζιώτης.

Πού και πώς θα ψηφίσετε
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί με βάση τον εθνικό εκλογικό κατά-
λογο και σύμφωνα με τα ισχύοντα στις εθνικές εκλογές (διανομή 
ψηφοδελτίου, φάκελοι, παραβάν, κάλπη). Το ψηφοδέλτιο θα είναι 
ένα και θα περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των υποψηφίων. Οι ψη-
φοφόροι θα εκδηλώνουν την προτίμησή τους σημειώνοντας έναν 
σταυρό προτίμησης.

Συνολικά έχουν στηθεί 632 εκλογικά κέντρα σε όλη την επι-
κράτεια και 11 σε χώρες του εξωτερικού. Η ψηφοφορία θα διαρ-
κέσει από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Ωστόσο, στις 12 Νοεμ-
βρίου η ψηφοφορία θα λήξει στις 9 το βράδυ λόγω της διεξαγωγής 
του Μαραθωνίου της Αθήνας.

Για να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία, οι πολίτες θα καταβά-
λουν εισφορά 3 ευρώ. Το ποσό που θα συγκεντρωθεί θα καταβλη-
θεί για την κάλυψη της δαπάνης της εκλογικής διαδικασίας.

Με ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής, σε κάθε εκλογικό 
τμήμα θα τηρούνται δύο καταστάσεις: στην πρώτη θα καταχωρί-
ζονται τα στοιχεία όλων όσοι θα ψηφίσουν και στη δεύτερη μόνο 
όσων από τους ψηφίζοντες δηλώσουν ότι επιθυμούν να συμμετά-
σχουν στις διαδικασίες για την ίδρυση του νέου κόμματος.

Με ευθύνη της επιτροπής, ο πρώτος κατάλογος θα καταστρα-
φεί δύο μήνες μετά την ψηφοφορία, ενώ ο δεύτερος θα αποτελέ-
σει τη βάση για να καταρτιστεί το μητρώο μελών του νέου ενιαίου 
πολιτικού φορέα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον δεύτερο γύρο θα μπορούν να ψη-
φίσουν μόνο όσοι είχαν ψηφίσει και στον πρώτο γύρο.

Στ. Μάνος: Την Κυριακή θα πάω να ψηφίσω
Tην πρόθεσή του να ψηφίσει στις εκλογές της κεντροαριστεράς 
γνωστοποίησε μέσω των social media ο Στέφανος Μάνος. «Την 
Κυριακή 12 Νοεμβρίου θα ψηφίσω στον πρώτο γύρο των εκλογών 
για την ανάδειξη του επικεφαλής του νέου προοδευτικού φορέα. 
Απόδειξη λαού που ξυπνάει» σημείωσε χαρακτηριστικά. Όπως έ-
γραψε, τον κινητοποίησε το γεγονός πως «εννέα υποψήφιοι δέ-
χτηκαν να “υπακούσουν” στους κανόνες που θέσπισε ανεξάρτητη 
αρχή υπό τον καθηγητή κ. Αλιβιζάτο. Από μόνο του αυτό είναι αξι-
οπρόσεκτο γεγονός. Ανταγωνιστές πολιτικοί, προσωπικότητες και 
κόμματα δέχτηκαν να υποταχθούν εκουσίως σε κανόνες που ορί-
στηκαν από μια αρχή που οι ίδιοι υποψήφιοι δημιούργησαν. Είναι 
ένα καλό ξεκίνημα».

Την ίδια ώρα με ένα κείμενο 12 σελίδων, που αναρτήθηκε 
στην ιστοσελίδα του, ο Παύλος Γερουλάνος δήλωνε παρών στις 
διεργασίες που συντελούνται στον χώρο της προοδευτικής πα-
ράταξης. Ο κ. Γερουλάνος σημείωσε ότι «κοινοί στόχοι των κομ-
μάτων που έχουν ή διεκδικούν την εξουσία είναι η εκπλήρωση 
των μνημονιακών μας υποχρεώσεων, η προσέλκυση επενδύ-
σεων κυρίως από το εξωτερικό και η έξοδος στις αγορές. Πλέον 
η μόνη τους διαφωνία έγκειται στο ποιος μπορεί να πετύχει 
τους στόχους αυτούς».

Υπό τη σκιά της επίθεσης το debate
Οι σφαίρες που έριξαν άγνωστοι έξω από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ 
στη Χαριλάου Τρικούπη την περασμένη Δευτέρα αποτέλεσαν 
το πρώτο θέμα στο οποίο τοποθετήθηκαν κατά τη διάρκεια του 
debate οι υποψήφιοι για την ηγεσία του νέου φορέα. Όλοι τους ζή-
τησαν την απομάκρυνση Τόσκα από την κυβέρνηση, με τη Φώφη 
Γεννηματά να μιλά για δολοφονική ενέργεια και τον Νίκο Ανδρου-
λάκη για πλήγμα κατά της δημοκρατίας.

Πάντως και το δεύτερο debate κυμάνθηκε σε χαμηλά ποσο-
στά τηλεθέασης, τα οποία δεν ξεπέρασαν το 3,8%, ενώ, όπως ανα-
κοίνωσε ο κ. Αλιβιζάτος, έχει συμφωνηθεί να γίνει μία ακόμη τη-
λεμαχία, ανάμεσα στους δύο υποψηφίους που θα περάσουν στον 
δεύτερο γύρο.

Τα φαβορί
Την ίδια ώρα δημοσκοπήσεις και εταιρείες στοιχημάτων φαίνεται 
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συνέντευξη

Τ
ο ζήτημα της ευρείας συμμετο-
χής των πολιτών στη διαδικασία 
της εκλογής προέδρου του νέου 
φορέα της κεντροαριστεράς θέτει 
ως κομβικό για την επιτυχία του 
εγχειρήματος ο υποψήφιος πρό-
εδρος του φορέα, ευρωβουλευ-

τής Νίκος Ανδρουλάκης. Παράλληλα, τονίζει ότι 
αμέσως μετά την εκλογική διαδικασία ο φορέας 
θα πρέπει να προχωρήσει σε ιδρυτικό συνέδριο.

Μπαίνοντας στην τελική ευθεία για την ε-
κλογή του προέδρου του νέου φορέα της κε-
ντροαριστεράς, ποιες είναι οι προσδοκίες σας 
από τη διαδικασία;
Ξεκινώντας από τα βασικά, ελπίζω η συμμετοχή 
των πολιτών να είναι μεγάλη, αυτοί είναι τελικά 
που καθορίζουν τη δυναμική των εξελίξεων. Ελ-
πίζω πραγματικά η διαδικασία αυτή να καταφέ-
ρει να προκαλέσει το δημιουργικό σοκ που τόσο 
έχει ανάγκη η παράταξη αλλά και η χώρα. Ήρθε 
η ώρα να προχωρήσουμε αποφασιστικά μπρο-
στά, αφήνοντας πίσω την εσωστρέφεια και την 
πολυδιάσπαση των τελευταίων ετών.

Φτάνοντας στο τέλος της προεκλογικής περι-
όδου, εσείς τι αποκομίσατε από τους πολίτες; 
Τι ζητούν από την κεντροαριστερά;
Οι περισσότεροι πολίτες ίσως είναι πιο μπροστά 
από το πολιτικό σύστημα. Δεν ζητούν προσωπι-
κές εξυπηρετήσεις, ούτε ψάχνουν να βολευτούν. 
Ζητούν από την προοδευτική παράταξη να αγω-
νιστεί για μια Ελλάδα της αξιοκρατίας, των ίσων 
ευκαιριών και των ίσων κανόνων για όλους. Σε 
μια εποχή που σχεδόν όλα τα πολιτικά συνθήματα 
έχουν κακοποιηθεί, οι πολίτες δεν θέλουν μεγάλα 
λόγια, κυρίως θέλουν να εμπιστευτούν ξανά τους 
πολιτικούς. Στο χέρι μας είναι να τους πείσουμε 
ότι δεν είναι μάταιη η ενασχόληση με τα κοινά.

Εσείς πώς οραματίζεστε τον νέο φορέα της 
κεντροαριστεράς και τον ρόλο του στο πολι-
τικό γίγνεσθαι της χώρας;
Απαλλαγμένοι από τα βαρίδια του παρελθόντος, 
οραματίζομαι έναν αληθινά ανοιχτό φορέα, με 
εσωκομματική δημοκρατία και ανοιχτές πόρτες 
για όλους τους προοδευτικούς πολίτες. Δεν α-
ποτελεί μοίρα της κεντροαριστεράς να είναι κο-
μπάρσος των εξελίξεων. Οφείλουμε να καταθέ-
σουμε στους πολίτες μια εναλλακτική πρόταση 
προοδευτικής διακυβέρνησης, ένα εθνικό σχέ-
διο προόδου και μεταρρυθμίσεων για τα χρόνια 
μετά το μνημόνιο.

Θεωρείτε ότι αμέσως μετά την εκλογή του 
προέδρου τα πολιτικά σχήματα που συμμετέ-
χουν στην προσπάθεια θα πρέπει να συνενω-
θούν σε ενιαίο φορέα ή να συνεχίσουν αυτό-
νομη πορεία ως τις εκλογές, όταν αυτές γί-
νουν;
Η δική μου εισήγηση θα είναι να δρομολογηθεί 
άμεσα η διεξαγωγή του ιδρυτικού συνεδρίου της 
παράταξης, ώστε να λυθούν άμεσα όλα τα σχε-
τικά διαδικαστικά ζητήματα. Δεν πρέπει η εσω-
στρέφεια των κομματικών διαδρόμων να σκορ-
πίσει τον ενθουσιασμό των πολιτών που θα συμ-
μετάσχουν στη διαδικασία. Εκτιμώ ότι όπως και 
στην Ιταλία, όπου η πολυκομματική ΕΛΙΑ μετεξε-
λίχθηκε στο ενιαίο Partido Democratico, έτσι κι 
εδώ θα ακολουθήσουμε μια αντίστοιχη διαδρομή.

Ζητώ από τους πολίτες να μου δώσουν τη δύναμη να 
ενώσω και να ανανεώσω τη δημοκρατική παράταξη. 
Αυτοί θα πάρουν την απόφαση για το ποιος θα ηγηθεί, 
αλλά και για το πώς θα συγκροτηθεί θεσμικά η 
παράταξη.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Νίκος Ανδρουλάκης, ευρωβουλευτής, υποψήφιος 
πρόεδρος του νέου φορέα της κεντροαριστεράς

Ο συνυποψήφιός σας Γιάννης Ραγκούσης 
υποστήριξε ότι ο νέος φορέας της κεντρο-
αριστεράς δεν θα πρέπει να συνεργαστεί 
με τη ΝΔ σε κυβερνητικό σχήμα. Το σχό-
λιό σας;
Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί θα πρέπει να απα-
ντάμε σε υποθετικές ερωτήσεις για το μετε-
κλογικό τοπίο του 2019. Πουθενά στην Ευρώπη 
δεν υπάρχει τέτοια αξίωση από τα κόμματα. Η 
συναίνεση με τα κόμματα του συνταγματικού 
τόξου δεν θα πρέπει να μας φοβίζει. Αυτό που 
πρέπει να μας φοβίζει είναι η διαιώνιση της πα-
λαιοκομματικής λογικής που θέλει την κυβερ-
νητική συνεργασία μεταξύ κομμάτων να αφορά 
μονάχα το μοίρασμα των θέσεων εξουσίας. Στη 
βάση μιας προγραμματικής συμφωνίας που 
θα τηρηθεί απ’ όλα τα μέρη, μπορούμε να γί-
νουμε χρήσιμοι για τον τόπο, αν φυσικά μας 
το ζητήσουν οι πολίτες. Εάν δεν μας το ζητή-
σει ο λαός με ισχυρή εντολή ή εάν δεν βρούμε 
πλαίσιο προγραμματικής συμφωνίας με προ-
τεραιότητες τις βασικές μας αρχές, θα παρα-
μείνουμε στη λογική αντιπολίτευση, όπως άλ-
λωστε πράττουν και τα υπόλοιπα κόμματα της 
σύγχρονης ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας.

Όσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, ποια θεωρείτε ότι 
θα πρέπει να είναι η στάση του νέου φορέα;
Χάρη και στην ανίερη αλλά ισχυρή συμμαχία 
του με τους Ανεξάρτητους Έλληνες του Πάνου 
Καμμένου, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταφέρει να κυβερ-
νήσει τη χώρα περισσότερο από κάθε άλλη κυ-
βέρνηση στα χρόνια της κρίσης. Ο κ. Τσίπρας 
δεν έχει μια στρατηγική εφαρμογής πολιτικών 
αλλά επικοινωνιακών τεχνασμάτων. Την ίδια 
στιγμή καταγράφεται ιστορικό ρεκόρ φόρων 
που σχετίζονται με την παραγωγή και τις εισα-
γωγές από το 1995, που υπάρχουν συγκρίσιμα 
στοιχεία. Το 2018 οι φόροι υπολογίζονται στα 
32,7 δισ. ευρώ, από 28,3 δισ. ευρώ το 2015 και 
27,6 δισ. ευρώ το 2014. Ταυτόχρονα, καταγρά-
φεται και ιστορικό χαμηλό κοινωνικών μεταβι-
βάσεων λόγω των περικοπών που υπέστησαν 
ή δρομολογούνται στο κοινωνικό κράτος. Η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι τα επιδόματα 
θα μειωθούν στα 14,2 δισ. ευρώ το 2019, από 
16,2 δισ. ευρώ το 2015 και από 15,5 δισ. ευρώ 
φέτος. Κατά συνέπεια, απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ 
η στάση μας θα πρέπει να είναι αυτή που αρ-
μόζει σε μια αποτυχημένη κυβέρνηση και σε 
ένα κόμμα που εξαπάτησε τον ελληνικό λαό.

Ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλατε να στεί-
λετε στους ψηφοφόρους που θα συμμετά-
σχουν στη διαδικασία εκλογής του προέ-
δρου του νέου φορέα της κεντροαριστεράς;
Όλα είναι στο χέρι τους, καμία εξέλιξη δεν είναι 
προκαθορισμένη. Η δυναμική τους συμμετοχή 
είναι αυτή που μπορεί να προκαλέσει μια ρι-
ζική αλλαγή των σημερινών ισορροπιών στο 
πολιτικό σύστημα. Μόνο η βάση της παράτα-
ξης μπορεί να ανατρέψει το σημερινό σκηνικό 
και να χαλάσει τα σχέδια όσων ελπίζουν σε ένα 
μικρό φοβικό κόμμα σε ρόλο βολικού κομπάρ-
σου. Ζητώ από τους πολίτες να μου δώσουν τη 
δύναμη να ενώσω και να ανανεώσω τη δημο-
κρατική παράταξη. Αυτοί θα πάρουν την από-
φαση για το ποιος θα ηγηθεί, αλλά και για το 
πώς θα συγκροτηθεί θεσμικά η παράταξη στο 
ιδρυτικό συνέδριο του 2018.

«Δεν αποτελεί μοίρα
της κεντροαριστεράς να είναι 
κομπάρσος των εξελίξεων»
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ρεπορτάζ

Εννέα εταιρείες, 
με επικεφαλής την Qualco 
του Ορέστη Τσακαλώτου, 
θα αναλάβουν 
να «μαζέψουν» τις οφειλές 
καταναλωτών προς τη ΔΕΗ.

 ΑΝΤΙΌΠΗ ΣΧΌΙΝΑ

ΌΙ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ, Η ΔΕΗ,
ΌΙ ΔΙΚΑΙΌΎΧΌΙ ΚΌΤ 

ΚΑΙ Ό ΛΌΓΑΡΙΑΣΜΌΣ ΤΩΝ 3 ΔΙΣ.

Τ
ην ώρα που οι οφειλές προς τη ΔΕΗ ε-
κτοξεύονται πάνω από τα 3 δισ. ευρώ 
και 650.000 νοικοκυριά έχουν χτυπή-
σει κόκκινο στα χρέη προς τη ΔΕΗ, οι 
εισπρακτικές πιάνουν δουλειά. Την 
ώρα που η ύφεση βαθαίνει και περισ-
σότερα από τα μισά νοικοκυριά που 
είναι δικαιούχοι κοινωνικού τιμολο-

γίου (ΚΟΤ) έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, όχι μία, όχι δύο, 
αλλά εννέα εταιρείες, με επικεφαλής την Qualco του Ορέστη 
Τσακαλώτου, θα αναλάβουν να «μαζέψουν» τις οφειλές κατα-
ναλωτών προς τη ΔΕΗ.

Ύστερα από σχετικό διαγωνισμό, κοινοπραξία εταιρειών, 
στην οποία συμμετέχουν τράπεζες, δικηγορικές εταιρείες και 
ειδικοί σύμβουλοι σε χαρτοφυλάκια χρέους, θα αναλάβει να 
μειώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 2,5 δισ. ευρώ, σύμ-
φωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της εταιρείας που έγινε στα μέσα 
της εβδομάδας, ο πρόεδρος της ΔΕΗ Εμμανουήλ Παναγιωτά-
κης ενημέρωσε τα μέλη του συμβουλίου για την κατάσταση 
των «κόκκινων» λογαριασμών στις τάξεις των 650.000 νοικο-
κυριών.

Από αυτούς τους δικαιούχους, περίπου 340.000 έχουν α-
πλήρωτους λογαριασμούς ύψους 350 εκατ. ευρώ. Και από 
τους συγκεκριμένους οφειλέτες, σύμφωνα με πληροφορίες 
του Euro2day.gr, μόλις οι 90.000 έχουν διακανονίσει τα χρέη 
τους, τα οποία ανέρχονται σε 110 εκατ. ευρώ.

Το μέγεθος του προβλήματος είναι σημαντικό για τρεις λό-
γους. Πρώτον, δείχνει πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα για την 
πληρωμή των λογαριασμών. Δεύτερον, η διατήρηση των ληξι-
πρόθεσμων χρεών στα ίδια ύψη επί σχεδόν δύο συνεχόμενα 
έτη αποδεικνύει την αδυναμία της ΔΕΗ να αντιμετωπίσει το 

θα προβλέπει ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις, που θα φτάνουν 
το 80%, ωστόσο τα κριτήρια υπαγωγής θα γίνουν ακόμη πιο 
αυστηρά και θα λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της περιουσίας 
του δικαιούχου.

Ακόμη και τώρα, που οι εισπρακτικές είναι προ των πυλών, 
δεν είναι σαφές το τι μέλλει γενέσθαι με τις οφειλές των δι-
καιούχων του ΚΟΤ, που αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι 
των ανεξόφλητων οφειλών της ΔΕΗ, συνολικού ύψους 2,5 δισ. 
ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, ο σύμβουλος λογικά θα κληθεί να ε-
ντοπίσει και να διαχωρίσει ακόμη και στο ΚΟΤ τους στρατηγι-
κούς κακοπληρωτές. Το ερώτημα είναι με ποιον τρόπο θα προ-
στατευτούν οι χιλιάδες δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου 
που βρίσκονται σε πραγματική αδυναμία.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία, ο ένας στους δύο δι-
καιούχους του ΚΟΤ αδυνατεί να αντεπεξέλθει στην πληρωμή 
των λογαριασμών του και των οφειλών. Αδυναμία που αφορά 
όχι την τρέχουσα τιμή της κιλοβατώρας, καθώς για τις συγκε-
κριμένες ομάδες καταναλωτών είναι χαμηλότερη έως και 60% 
σε σχέση με την ισχύουσα για τους υπόλοιπους πελάτες της ε-
ταιρείας.

Επισήμως οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη ΔΕΗ δια-
μορφώνονται ως εξής:
• 1,66 δισ. ευρώ από τη Χαμηλή Τάση
• 331 εκατ. ευρώ από την Υψηλή Τάση
• 205 εκατ. ευρώ από τη Μέση Τάση
• 210 εκατ. ευρώ από τον Δημόσιο Τομέα
• 2,4 δισ. ευρώ το συνολικό ποσό

Ωστόσο, αν σε αυτά τα ποσά προστεθούν τα περίπου 700 
εκατ. ευρώ που βρίσκονται σε ρύθμιση, οι οφειλές διαμορφώ-
νονται στα όρια των 3 δισ. ευρώ.

Ποιες είναι οι εισπρακτικές και ποιος 
ο ρόλος τους
Στην κοινοπραξία με επικεφαλής την εταιρεία Qualco μετέ-
χουν οι ΙΒΜ Ελλάδος, Deutsche Bank London Branch, Εστία 
Business Group, Deloitte Business Solutions KPMG Qualco 
UK Kappa Research Δικηγορική εταιρεία Ν. Ανδρικόπουλος 
και η εξειδικευμένη σε τιτλοποιήσεις αμερικανική χρηματο-
οικονομική εταιρεία Finacity.

Σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού, ο σύμβου-
λος ζητείται να εκπονήσει αναλυτικό πλάνο υλοποίησης υπη-
ρεσιών, να αναπτύξει στρατηγική διαχείρισης οφειλών και να 
καθορίσει συστηματικές δράσεις διαχείρισής τους, να μελετή-
σει την εξέταση δυνατότητας χρηματοδότησης, τιτλοποίησης 
απαιτήσεων, να σχεδιάσει πλαίσιο υλοποίησης, παρακολούθη-
σης και αξιολόγησης των δράσεων, υποστήριξης της υλοποί-
ησής του και να αναλάβει τη διαχείριση επιλεγμένου τμήμα-
τος πελατών με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Η διάρκεια της σύμ-
βασης θα είναι μέχρι την εξόφληση των διακανονισμών που 
θα συναφθούν.

Ο προϋπολογισμός της προκήρυξης είναι 12 εκατ. ευρώ 
και προβλέπεται ότι η αμοιβή του αναδόχου θα καθορίζεται 
ως ποσοστό επί των εισπράξεων οφειλών.

Για πελάτες με ενεργή σύμβαση το ανώτατο ποσοστό της 
αμοιβής είναι 8%, για πελάτες χωρίς ενεργή σύμβαση 12% 
μέχρι 2.000 ευρώ οφειλή και 10% για μεγαλύτερη από 2.000 
ευρώ οφειλή. Για μεγαλύτερες οφειλές η προκήρυξη προέ-
βλεπε ακόμη μεγαλύτερες αμοιβές (μέχρι 30.000 10%, μέχρι 
50.000 20% και άνω των 50.000 30%).

Να σημειωθεί πως το Δ.Σ. της ΔΕΗ αποφάσισε την επι-
βολή και αύξηση επιτοκίων για κατηγορίες ληξιπρόθεσμων ο-
φειλών. Σύμφωνα με την απόφαση:
• Δεν αυξάνεται το επιτόκιο για οφειλές που έχουν ενταχθεί 
ή πρόκειται να ενταχθούν σε ρύθμιση. Το επιτόκιο παραμένει 
στα επίπεδα του δικαιοπρακτικού, δηλαδή 5,25%.
• Επιβάλλεται, σύμφωνα με τον νόμο, επιτόκιο 6% για ληξι-
πρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου, για πρώτη φορά.
• Για ληξιπρόθεσμες οφειλές πελατών που δεν προσέρχονται 
να τις ρυθμίσουν επιβάλλεται, σύμφωνα με τον νόμο, επιτό-
κιο 7,25%.

πρόβλημα. Τρίτον, δείχνει ανάγλυφα το μέγεθος του προβλή-
ματος στους κόλπους της μεγαλύτερης επιχείρησης της χώρας, 
το οποίο μπορεί να εξελιχθεί σε ωρολογιακή βόμβα για τη βι-
ωσιμότητά της.

Να σημειωθεί ότι δικαιούχοι του ΚΟΤ είναι κοινωνικές ο-
μάδες με συγκεκριμένα όρια κατανάλωσης ρεύματος και εισό-
δημα κάτω των 12.000 ευρώ, άνεργοι, άτομα με αναπηρία 67% 
και άνω, καθώς και όσοι χρήζουν μηχανικής υποστήριξης.

Να σημειωθεί επίσης ότι, όπως έχει προαναγγείλει το υ-
πουργείο Ενέργειας, το κοινωνικό τιμολόγιο θα αλλάξει και 
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Μετά την προσπάθεια της κυβέρνησης να δημιουρ-
γήσει κλίμα οικονομικής ευφορίας αξιοποιώντας 
τα τουριστικά ρεκόρ τα οποία έγιναν σε πείσμα 
της κυβερνητικής υπερφορολόγησης του κλά-

δου περάσαμε πολύ γρήγορα σε ένα είδος φθινοπωρινής οικο-
νομικής μελαγχολίας, η οποία τώρα δίνει τη θέση της σε δικαιο-
λογημένο προβληματισμό που μπορεί να μετατραπεί σε οικονο-
μική αγωνία.

Πολιτική ανησυχία
Ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας και οι συνεργάτες του φαίνεται ότι 
επιχειρούν μια πολιτική επιστροφή στις ρίζες, σε μια προσπά-
θεια να συσπειρώσουν τη σκληρή εκλογική και κοινωνική βάση 
του ΣΥΡΙΖΑ. Ουσιαστικά έχουν θέσει την κυβέρνηση εκτός δη-
μοκρατικού ελέγχου των κομμάτων της αντιπολίτευσης και απα-
ντούν στις επικρίσεις των ηγετικών στελεχών της αντιπολίτευσης 
με ένα πολιτικό υβρεολόγιο και την ανασύσταση της άτυπης πο-
λιτικής συμμαχίας του ΣΥΡΙΖΑ με διάφορες δυνάμεις που δη-
λώνουν ότι αμφισβητούν δυναμικά το κατεστημένο, σύμφωνα βέ-
βαια με τον δικό τους βολικό ορισμό.

Τα διεθνή ΜΜΕ επισημαίνουν σε κάθε ευκαιρία ότι κάτι δεν 
πάει καλά με την ελληνική κυβέρνηση, η οποία φαίνεται να δίνει 
ευκαιρίες σε διάφορους που εκφράζονται με βίαιο τρόπο και κι-
νούνται κάπου μεταξύ εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, ριζο-
σπαστικής Αριστεράς και αναρχοαυτόνομων να κλιμακώσουν τη 
δράση τους.

Η διήμερη άδεια από τις φυλακές στον Κουφοντίνα, ενίσχυσε 
τους χειρότερους φόβους σε ό,τι αφορά την επιλογή της κυβέρνη-
σης Τσίπρα υπέρ της στρατηγικής της έντασης.

Οι αριστερίστικες αναζητήσεις του Μαξίμου έχουν τεράστιο 
κόστος για την οικονομία, επειδή περιορίζουν την αξιοπιστία 
της κυβερνητικής πολιτικής. Τα κυβερνητικά στελέχη κάνουν τα 
πάντα, από το να υπογράφουν στις Βρυξέλλες περισσότερα από 
αυτά που ζητούν οι Ευρωπαίοι εταίροι και πιστωτές μέχρι να κα-
λύπτουν με διάφορους τρόπους αντικοινωνικά και αντιδημοκρα-
τικά στοιχεία στην Ελλάδα, τα οποία επενδύουν στη βία, στο αίμα 
και στην αποσταθεροποίηση.

Δεν υπάρχουν πολλοί επιχειρηματίες που θέλουν να δεσμευ-
τούν σε ένα τόσο προβληματικό επιχειρηματικό, κοινωνικό περι-
βάλλον και αν κρίνουμε από τη νέα φάση στην αντιπαράθεση της 
κυβέρνησης με τους επενδυτές στα χρυσωρυχεία της Χαλκιδι-
κής και στο φιλόδοξο πρόγραμμα αξιοποίησης της πρώην περιο-
χής του αεροδρομίου του Ελληνικού, δεν έχουμε να περιμένουμε 
πολλά πράγματα από αυτή την κυβέρνηση σε ό,τι αφορά την προ-
σέλκυση σημαντικών ξένων επενδύσεων και τη δημιουργία καλά 

αμειβόμενων θέσεων πλήρους απασχόλησης. Το γεγονός άλλω-
στε ότι έχει αρχίσει το ψαλίδισμα στις προγνώσεις για την ανά-
πτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2017, ενώ οι επιδόσεις όλων 
των άλλων οικονομιών της Ευρωζώνης και της Ε.Ε. ξεπερνούν τις 
αρχικές προγνώσεις και υποχρεώνουν τους διεθνείς οργανισμούς 
σε διαρκείς αναθεωρήσεις των εκτιμήσεών τους προς τα επάνω, 
αναδεικνύει την αποκλίνουσα πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Η άδεια στον Κουφοντίνα σχολιάστηκε αρνητικά από πολλά 
διεθνή ΜΜΕ και εκπροσώπους ξένων κυβερνήσεων και οδηγεί 
τους πολιτικούς και επιχειρηματικούς παράγοντες με σημαντικό 
ρόλο στις ευρωπαϊκές εξελίξεις στο συμπέρασμα ότι τελικά ο  
κ. Τσίπρας και η ομάδα των βασικών συνεργατών του δεν μπο-
ρούν να αφήσουν πίσω τους το παρελθόν τους.

Προβληματισμός για τις τράπεζες
Κι ενώ ενισχύονται τα ερωτηματικά για τις προθέσεις και τις με-
θόδους της κυβερνητικής ηγεσίας, το ελληνικό τραπεζικό σύ-
στημα βρίσκεται για μία ακόμη φορά σε μια γκρίζα περιοχή εξαι-
τίας των πολιτικών αντιφάσεων του κυβερνώντος κόμματος.

Ο κ. Τσίπρας κέρδισε δύο βουλευτικές εκλογές με βασικό 
σύνθημα «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη», στη συνέχεια έριξε 
έξω, μαζί με τον κ. Βαρουφάκη, το τραπεζικό σύστημα, το οποίο 
από το 2015 αδυνατεί να βρει τον βηματισμό του και να καλύψει 
τις ανάγκες χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας, και 
στο τέλος ανέλαβε δεσμεύσεις προς τους Ευρωπαίους εταίρους 
και πιστωτές για μαζικούς ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς ακι-
νήτων οφειλετών, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις θα αφορούν 
την πρώτη κατοικία τους.

Αφού ξεσήκωσαν την κοινωνία υποσχόμενοι ουσιαστικά α-
παλλαγή όσων δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους 
από τις υποχρεώσεις τους, τώρα δεσμεύονται υπέρ της επιβολής 
σιδηράς κοινωνικής πειθαρχίας υπέρ του τραπεζικού συστήμα-
τος και των κερδοσκοπικών funds του εξωτερικού που αγοράζουν 
«πακέτα» ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις τράπεζες σε εξαιρε-
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ΚΛΊΜΑ ΕΜΠΊΣΤΟΣΎΝΗΣ ΜΕ ΚΟΎΦΟΝΤΊΝΑ 
ΚΑΊ ΤΊΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΕ ΓΚΡΊΖΑ ΠΕΡΊΟΧΗ
Οι κυβερνητικές αντιφάσεις ζημιώνουν την ελληνική 
οικονομία.

  ΤΟΎ ΕΎΡΩΒΟΎΛΕΎΤΗ ΤΗΣ ΝΔ ΓΊΩΡΓΟΎ ΚΎΡΤΣΟΎ

τικά χαμηλές τιμές –πολλές φορές κάτω από το 10% της ονομα-
στικής τους αξίας–, προσδοκώντας υπερκέρδη μέσα από μια αυ-
στηρή έως σκληρή μεταχείριση των οφειλετών.

Το πρόβλημα είναι ότι ο πολιτικός χρόνος που προσπάθησαν 
να κερδίσουν ο κ. Τσίπρας και ο κ. Τσακαλώτος υπογράφοντας τα 
πάντα, χωρίς να τηρούν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν, φαίνεται 
ότι τελειώνει. Στο τελευταίο Eurogroup παρενέβη ο ίδιος ο πρό-
εδρος της ΕΚΤ κ. Ντράγκι για να υπογραμμίσει ότι η καθυστέ-
ρηση που παρατηρείται στους μαζικούς πλειστηριασμούς ακινή-
των βάζει σε κίνδυνο τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήμα-
τος. Το διπλό παιχνίδι που παίζει ο κ. Τσίπρας έχει δημιουργήσει 
μια αφόρητη κατάσταση, με την κοινωνία να αρνείται να δεχτεί 
την αυστηρή διαχείριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις 
τράπεζες –τα κόκκινα δάνεια αναλογούν πλέον στο 45% του συ-
νόλου– και τις τράπεζες να αντιμετωπίζουν με δέος τα προγραμ-
ματισμένα για τις αρχές του 2018 stress tests που θα γίνουν υπό 
την εποπτεία της ΕΚΤ.

Την κατάσταση περιπλέκει η πρωτοβουλία που πήρε ο πρό-
εδρος της ΕΚΤ κ. Ντράγκι υπέρ της αυστηροποίησης των κανό-
νων που ισχύουν για τη διαχείριση των νέων κόκκινων δανείων. 
Οι τραπεζίτες της Ιταλίας, της Πορτογαλίας, της Ελλάδας και της 
Κύπρου, υποστηριζόμενοι από τις μεγάλες πολιτικές ομάδες του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καταλαμβάνουν τον χώρο της 
κεντροδεξιάς και της κεντροαριστεράς, αντιτίθενται ανοιχτά στην 
πρωτοβουλία Ντράγκι. Θεωρούν ότι ο νέος, αυστηρότερος λογι-
στικός τρόπος διαχείρισης των νέων κόκκινων δανείων που θα 
αφορούν παλαιά δάνεια παίζει το παιχνίδι των κερδοσκοπικών 
funds τα οποία αγοράζουν «πακέτα» κόκκινων δανείων σε εξευ-
τελιστικές τιμές και αποσταθεροποιεί το τραπεζικό σύστημα σε 
χώρες με υψηλό ποσοστό κόκκινων δανείων. Η κ. Νουί, επικε-
φαλής του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, δέχτηκε σκληρή 
κριτική από τους ευρωβουλευτές στη διάρκεια της ενημέρωσης 
που έκανε στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υπο-
θέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την περασμένη Πέμπτη 
στις Βρυξέλλες.

Πήρα τον λόγο και εξέφρασα τις ανησυχίες μου για την κα-
τάσταση που επικρατεί στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Επισή-
μανα ότι η κυβέρνηση καλείται να εφαρμόσει στο θέμα των κόκ-
κινων δανείων την αντίθετη πολιτική από αυτήν που περιέγραφε 
στους ψηφοφόρους. Υποστήριξα ότι και αν ακόμα υπάρξει δυνα-
μική διαχείριση των κόκκινων δανείων, το ελληνικό τραπεζικό 
σύστημα δεν θα μπορέσει να χρηματοδοτήσει επαρκώς τη δυ-
ναμική ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας για αρκετά 
χρόνια. Τόνισα ότι οι νέοι κανόνες που προωθεί η ΕΚΤ για τα νέα 
κόκκινα δάνεια συμβάλλουν και αυτοί στην πτώση των μετοχών 
των ελληνικών τραπεζών.

Στο τέλος έθεσα στην κ. Νουί το ερώτημα εάν θεωρεί ότι η κα-
τάσταση στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα εξελίσσεται ομαλά ή ε-
κτιμά ότι πρέπει να εκδηλωθεί μια δημιουργική παρέμβαση των 
αρμόδιων ευρωπαϊκών αρχών υπέρ του τραπεζικού μας συστήμα-
τος, ώστε να αποφύγουμε νέες περιπέτειες.

Η απάντησή της δείχνει ότι η ΕΚΤ και ο Ενιαίος Εποπτικός 
Μηχανισμός δεν πρόκειται να μας διευκολύνουν, ενώ στην πε-
ρίπτωση ισπανικών, πορτογαλικών και κυρίως ιταλικών τραπε-
ζών παρενέβησαν έγκαιρα και αποτελεσματικά υπέρ του τραπε-
ζικού συστήματος και της πραγματικής οικονομίας. Όπως είπε η 
κ. Νουί απαντώντας στην ερώτησή μου, η διαχείριση των κόκκι-
νων δανείων θα αποκτήσει δυναμική προς τα τέλη του χρόνου και 
αμέσως μετά θα γίνουν τα stress tests, για να εκτιμηθεί η κατά-
σταση των ελληνικών τραπεζών.

Η κυβέρνηση λάμπει διά της απουσίας της σε ό,τι αφορά την 
προσπάθεια αποτροπής εμφάνισης νέων δυσκολιών στο τραπε-
ζικό σύστημα, ίσως γιατί δεν μπόρεσε ποτέ να χωνέψει ότι όφειλε 
να συνεννοηθεί με τον Ντράγκι, τον οποίο εμφάνισε ως υπεύ-
θυνο για την κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος που προ-
κάλεσαν ο κ. Τσίπρας και ο κ. Βαρουφάκης το 2015, ίσως επειδή 
δεν θέλησε να συνεννοηθεί και να αξιοποιήσει τον πρώην πρω-
θυπουργό και πρώην αντιπρόεδρο της ΕΚΤ κ. Παπαδήμο, ο ο-
ποίος λίγο έλειψε να χάσει τη ζωή του σε τρομοκρατική ενέργεια 
που έγινε σε βάρος του, χωρίς να συγκινηθεί κανένας κυβερνητι-
κός παράγοντας.

Στο εξωτερικό παρακολουθούν 
με ανησυχία την περίεργη 
σχέση της κυβέρνησης 
Τσίπρα με την επανεμφάνιση 
διαφόρων μορφών «αριστερής» 
τρομοκρατίας στην Ελλάδα.
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πολιτική

Από τις ουρές για το ηλεκτρονικό 
εισιτήριο ως την κατάσταση στον 
χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, 
είναι πολλά τα σηµάδια ότι η 
κυβέρνηση και οι υπουργοί 
δυσκολεύονται να κάνουν τις 
απαραίτητες υπερβάσεις για να 
ανακουφίσουν τους πολίτες.

Μπορεί ο πρωθυπουργός µε κάθε ευκαιρία να τονί-
ζει ότι η χώρα βρίσκεται στο τελευταίο «ετάπ» πριν 
από την απαλλαγή της από την επιτροπεία των δα-

νειστών το καλοκαίρι του 2018, ωστόσο το ερώτηµα στο οποίο 
καλείται να απαντήσει είναι σε τι κατάσταση θα βρίσκεται η 
χώρα ως τότε.

Κι αυτό διότι αν η κυβέρνηση µπορεί να επαίρεται ότι τα 
πήγε σχετικά καλά µε τους µακροοικονοµικούς δείκτες, το βέ-
βαιο είναι ότι µάλλον δεν τα κατάφερε και πολύ καλά στο να 
βελτιώσει την καθηµερινότητα των πολιτών της χώρας, οι ο-
ποίοι συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται.

Από τις ουρές για το ηλεκτρονικό εισιτήριο ως την κατά-
σταση στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, είναι πολλά τα 
σηµάδια ότι η κυβέρνηση και οι υπουργοί δυσκολεύονται να 
κάνουν τις απαραίτητες υπερβάσεις για να ανακουφίσουν τους 
πολίτες από, τουλάχιστον, τα προβλήµατα της καθηµερινότη-
τας και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους.

Το χάος του ηλεκτρονικού εισιτηρίου
Οι εικόνες χάους που καταγράφηκαν στους σταθµούς του 
µετρό κατά τη διάρκεια της περιόδου έκδοσης της εξατοµι-
κευµένης ηλεκτρονικής κάρτας για τα µέσα µαζικής µεταφο-
ράς είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα ήττας της 
κυβέρνησης στη λεγόµενη «µάχη της καθηµερινότητας». Οι 
ατελείωτες ουρές, οι καβγάδες, οι λιποθυµίες ηλικιωµένων ε-
πιβατών, όλα συνέτειναν στη δηµιουργία της εντύπωσης ότι το 
όλο εγχείρηµα ήταν κακοσχεδιασµένο και βιαστικό.

Το γεγονός ότι οι ευθύνες για την κατάσταση που δηµιουρ-
γήθηκε έγιναν «µπαλάκι» µεταξύ της ηγεσίας του υπουργείου 
Μεταφορών, του ΟΑΣΑ και της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα (χωρίς οι πολίτες να µπορούν να κα-
ταλάβουν, τελικά, τι ακριβώς έφταιξε και δεν µπορούσαν να 
αιτηθούν ηλεκτρονικά την έκδοση της ηλεκτρονικής κάρτας), 
αλλά και οι διαρκείς παρατάσεις της χρήσης των παλιών εισι-
τηρίων, έδειξαν ότι υπήρξε µια βιασύνη στην εφαρµογή του 
µέτρου, η οποία έπληξε την εικόνα της κυβέρνησης και έδειξε 
έλλειψη προετοιµασίας και συντονισµού.

Μπρος-πίσω για τον νόµο Παρασκευόπουλου
Την ίδια στιγµή η κυβέρνηση διά στόµατος του υπουργού ∆ι-
καιοσύνης Σταύρου Κοντονή ουσιαστικά προανήγγειλε την α-

πόσυρση του νόµου του προκατόχου του, Νίκου Παρασκευό-
πουλου, περί αποσυµφόρησης των σωφρονιστικών ιδρυµάτων 
της χώρας, έναν νόµο ο οποίος είχε δεχτεί σφοδρή κριτική ε-
ξαρχής από την αντιπολίτευση και ο οποίος είχε περιπτωσιο-
λογικά, είναι αλήθεια, κάποιες παρενέργειες. 

Συγκεκριµένα, ο κ. Κοντονής τόνισε ότι «µε τη µεταρρύθ-
µιση που θα γίνει στον Σωφρονιστικό και Ποινικό Κώδικα θα 
επέλθει εκλογίκευση στις ποινές των δικαστηρίων, ώστε να µη 
χρειάζεται η Βουλή να ψηφίζει και η κυβέρνηση να εισηγεί-
ται αποσυµφορητικούς νόµους και να επεµβαίνει στις αποφά-
σεις δικαστηρίων», ενώ και ο ίδιος ο κ. Παρασκευόπουλος µι-
λώντας στο τηλεοπτικό κανάλι της Βουλής υπογράµµισε ότι «ο 
όποιος νόµος Παρασκευόπουλου, ο αποσυµφορητικός νόµος 
–κακώς τον ονοµάζουν νόµο Παρασκευόπουλου, για να στιγ-
µατίζουν εµένα–, ήταν ένας έκτακτος νόµος, ο οποίος οφείλε-
ται σε έκτακτες συνθήκες συµφόρησης, δεν έχει λόγο ύπαρ-
ξης παγίως». 

Μ’ αυτά και µ’ εκείνα, ο πρόεδρος της Ν∆ Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, ο οποίος εξαρχής είχε ταχθεί κατά του συγκεκρι-
µένου νοµοθετήµατος, υποστηρίζοντας ότι επιτρέπει την απε-
λευθέρωση και ατόµων που έχουν διαπράξει βαριά αδικήµατα, 
ανακοίνωσε ότι το κόµµα θα καταθέσει άµεσα τροπολογίες για 
να καταργηθεί ο νόµος Παρασκευόπουλου. Επίσης, για να ι-
δρυθούν φυλακές υψίστης ασφαλείας.

Κινητοποιήσεις στην υγεία
Παράλληλα, τις σφοδρότατες αντιδράσεις και απεργιακές κι-
νητοποιήσεις των νοσοκοµειακών γιατρών έχει προκαλέσει 
η κατάθεση του νοµοσχεδίου για ρύθµιση του χρόνου εργα-
σίας των γιατρών του ΕΣΥ, µε την Οµοσπονδία Ενώσεων Νο-
σοκοµειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) να κάνει λόγο για 
«πρωτοφανείς πραξικοπηµατικές διαδικασίες που επιλέγει 
η κυβέρνηση για να προωθήσει “fast track” το απαράδεκτο, 
καταστροφικό νοµοσχέδιο». Η ΟΕΝΓΕ σε εξαιρετικά υψη-
λούς τόνους κατηγόρησε την ηγεσία του υπουργείου Υγείας 
ότι «η κοινοβουλευτική διαδικασία που επιλέγεται δεν είναι 
απλά “επείγοντος” αλλά “ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε” µε 
προφανή στόχο να αιφνιδιάσει και να αποσοβήσει αντιδρά-
σεις», ενώ και η Ένωση Νοσοκοµειακών Ιατρών Αθήνας Πει-
ραιά (ΕΙΝΑΠ) αντέδρασε στο νοµοσχέδιο, τονίζοντας, µεταξύ 
άλλων, ότι ο µέσος εβδοµαδιαίος χρόνος εργασίας δεν µπο-

ρεί να ξεπερνά τις 48 ώρες. Όµως ο υπολογισµός δεν θα γίνε-
ται ανά εβδοµάδα αλλά µε περίοδο αναφοράς το τετράµηνο, 
µε την ΕΙΝΑΠ να σηµειώνει ότι «αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι 
ο γιατρός µπορεί να υποχρεωθεί να εφηµερεύει για πάνω από 
έναν µήνα 12ωρα τις καθηµερινές. ∆ιαλύονται τµήµατα και 
κλινικές νοσοκοµείων».

Πανεπιστήµια στο έλεος της ανοµίας
Και µέσα σε όλα, το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΟΠΑ) 
προχώρησε την περασµένη Τετάρτη σε τετράωρη αναστολή 
της λειτουργίας του εις ένδειξη διαµαρτυρίας για την παρου-
σία τοξικοεξαρτηµένων ατόµων στους χώρους του ιδρύµατος. 
Στο σχετικό ψήφισµα της Συγκλήτου του ΟΠΑ αναφέρεται ότι 
«τα τοξικοεξαρτηµένα αυτά άτοµα προέρχονται κατά κανόνα 
από το παρακείµενο πάρκο του Πεδίου του Άρεως που απο-
τελεί τόπο συνάθροισής τους, εισέρχονται ανεµπόδιστα στους 
χώρους του ιδρύµατος και κάνουν χρήση ναρκωτικών µε σύ-
ριγγες στους χώρους του πανεπιστηµίου (τουαλέτες, διαδρό-
µους, σκάλες, ακόµα και αίθουσες διδασκαλίας), µετά δε τη 
χρήση βρίσκονται σε άθλια κατάσταση και κινδυνεύει η ίδια 
τους η ζωή», µε τη διοίκηση του ιδρύµατος να τονίζει ότι «η 
καθηµερινή πλέον παρουσία των τοξικοεξαρτηµένων ατόµων 
στο ίδρυµα δηµιουργεί αυξηµένους κινδύνους για την υγεία 
των µελών της κοινότητας. Επιπλέον, τα άτοµα αυτά συχνά πα-
ρουσιάζουν επιθετική συµπεριφορά επικίνδυνη για τη σωµα-
τική ακεραιότητα των φοιτητών και εργαζοµένων του ιδρύµα-
τος». Μάλιστα, η Σύγκλητος υπογραµµίζει ότι έχει απευθυν-
θεί στους αρµόδιους φορείς της πολιτείας και έχει ενηµερώσει 
για τις δυσκολίες και τους κινδύνους που δηµιουργούνται από 
την κατάσταση αυτή, χωρίς όµως, όπως αναφέρει, να υπάρχουν 
αποτελέσµατα «που να δείχνουν ότι το πρόβληµα αντιµετω-
πίζεται».

«Καίει» το προσφυγικό
Εν τω µεταξύ, οι πρόσφατες επισηµάνσεις/κριτική στον υ-
πουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννη Μουζάλα στη δι-
άρκεια της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραµµατείας του ΣΥ-
ΡΙΖΑ έφεραν στην επιφάνεια εκ νέου το ζήτηµα του προσφυγι-
κού, καθώς ο χειµώνας φτάνει και νέες εικόνες από πρόσφυγες 
και µετανάστες µέσα σε σκηνές καλυµµένες από χιόνι µόνο 
καλό δεν θα κάνουν στο προφίλ της κυβέρνησης. Η εσωκοµ-
µατική κριτική για την κατάσταση στα νησιά, για τα ασυνό-
δευτα προσφυγόπουλα και για τις ευπαθείς οµάδες, αλλά και 
οι αποκαλύψεις για τα τεράστια προβλήµατα που αντιµετωπί-
ζουν τα νησιά του Αιγαίου λόγω της αύξησης των προσφυγι-
κών ροών, που έκαναν στην αρµόδια ∆ιαρκή Επιτροπή ∆ηµό-
σιας ∆ιοίκησης, ∆ηµόσιας Τάξης και ∆ικαιοσύνης οι δήµαρχοι 
Σάµου, Λέσβου, Χίου, Κω και Λέρου, χτύπησαν «καµπανάκι» 
στην κυβέρνηση, η οποία αναζητά λύσεις και γρήγορα, πριν ο 
καιρός χαλάσει για τα καλά.

  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΧΑΝΕΙ ΤΗ ΜΑΧΗ 
ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ
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 ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ

H WALL STREET ΕΠΙΚΡΟΤΕΙ
ΤΉΝ ΆΠΟΧΏΡΉΣΉ ΤΉΣ ELDORADO ΆΠΟ ΤΙΣ 
ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΜΕ ΆΝΟΔΟ 5,76% ΣΤΉ ΜΕΤΟΧΉ

Όταν την 1η Μαΐου του 2017 ο Τζορτζ Μπερνς ανα-
λάμβανε τη βασική θέση του διευθύνοντος συμ-
βούλου της Eldorado Gold, ο δείκτης της μετοχής 
στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έδειχνε 3,62 
δολάρια. Για την ακρίβεια, η μετοχή είχε ανοίξει 

στα 3,62 δολάρια και έκλεισε στα 3,42. Τέσσερις μήνες αργότερα, 
στις 11 Σεπτεμβρίου 2017, λίγες ώρες αφότου η εταιρεία είχε ανα-
κοινώσει την πρόθεσή της να θέσει τις μονάδες της στην Ελλάδα 
σε συντήρηση, η μετοχή άνοιξε στα 1,93 δολάρια και έκλεισε στα 
1,94. Όταν η διοίκηση συμφώνησε με την κυβέρνηση για διάλογο, 
η μετοχή πέρασε τα 2 δολάρια, αλλά στη συνέχεια η πορεία της 
ήταν αρνητική, με αποτέλεσμα στις 8 Νοεμβρίου να πέσει κάτω 
από τα 1,2 δολάρια. Την επομένη, Πέμπτη 9 Νοεμβρίου, που η δι-
οίκηση της εταιρείας ανακοίνωσε την απόφασή της να θέσει τη μο-
νάδα στις Σκουριές σε συντήρηση, η μετοχή είχε μία εντυπωσι-
ακή άνοδο, της τάξης του 5,76%, και έφτασε στα 1,28 δολάρια, το 
υψηλότερο σημείο από τις αρχές Νοεμβρίου. Η αναγγελία της α-
ποχώρησης από τις Σκουριές είχε συγκινήσει τους επενδυτές στη 
Νέα Υόρκη.

Σαν να μην πέρασε μια μέρα
Σύμφωνα με ανθρώπους που έχουν πρόσβαση στην εταιρεία, η κα-
τάστασή της στην Ελλάδα επανήλθε στις 21 Σεπτεμβρίου 2017, την 
ημέρα που έληγε το τελεσίγραφο της 10ης Σεπτεμβρίου για την 
έκδοση των αδειών. Εκείνη την ημέρα το θέμα του τρόπου επεξερ-
γασίας είχε παραπεμφθεί στη διαιτησία, ο κ. Σταθάκης είχε υπο-
γράψει τις άδειες για την Ολυμπιάδα αλλά δεν είχε υπογράψει την 
άδεια για τις Σκουριές και είχε ανακοινωθεί επισήμως ότι οι δύο 
πλευρές μπαίνουν σε διάλογο.

«Παρά το γεγονός ότι έχουμε επιτύχει καλή πρόοδο στο με-
ταλλείο της Ολυμπιάδας, διεκδικούμε τις απαραίτητες άδειες και 

η οποία θα ολοκληρωθεί εντός τριμήνου, άρα, πρακτικά, η από-
φαση πρέπει να έχει βγει μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου 2018. Στη συνέ-
χεια όμως είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης για άλ-
λους τρεις μήνες, άρα μέχρι τις 7 Μαΐου 2018.

Όμως ο κ. Σταθάκης δέχτηκε οξεία κριτική για την αποδοχή 
του κ. Μενουδάκου, στον οποίο οι αντίπαλοι της εξόρυξης καταλο-
γίζουν φιλική προς την εταιρεία στάση.

«Σε ό,τι αφορά το κρίσιμο ζήτημα της μεταλλουργίας, το ΣτΕ 
(επί προεδρίας Μενουδάκου) δεν αποδέχθηκε μόνο πλήρως 
όλους τους αναπόδεικτους (μέχρι σήμερα!) ισχυρισμούς της εται-
ρείας σχετικά με την εφαρμοσιμότητα της ακαριαίας τήξης (Flash 
Smelting) όπως εγκρίθηκε περιβαλλοντικά, αλλά επιπλέον την α-
νακήρυξε “state of the art”» ανέφερε το Παρατηρητήριο των Με-
ταλλευτικών Δραστηριοτήτων σε σχόλιό του μετά την ανακοίνωση 
του διορισμού του κ. Μενουδάκου στη θέση του επιδιαιτητή.

Η δεύτερη ανάγνωση της ανακοίνωσης του Παρατηρητηρίου 
καταρρίπτει την εντύπωση ότι υπάρχει δικαστικά αναγνωρισμένο 
περιβαλλοντικό πρόβλημα, καθώς το ΣτΕ κατηγορείται ότι στις α-
ποφάσεις του δικαίωσε την εταιρεία και δεν έλαβε υπόψη την πε-
ριβαλλοντική βλάβη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αποδοχή του κ. Μενουδάκου 
προκάλεσε αρνητικές αντιδράσεις στο Μέγαρο Μαξίμου, οι οποίες 
αποδίδονται ευθέως στον σύμβουλο στρατηγικού σχεδιασμού του 
πρωθυπουργού και εκ των πολεμίων της επένδυσης Νίκο Καρα-
νίκα. Οι αντιδράσεις αυτές δημιούργησαν την εντύπωση ότι ασκεί-
ται πίεση στον κ. Σταθάκη να αναζητηθεί φόρμουλα ακόμη και για 
αντικατάσταση του κ. Μενουδάκου από τη θέση του επιδιαιτητή.

Οι νέες προσφυγές στο ΣτΕ
Την ίδια στιγμή οι νομικές διαδικασίες στο ΣτΕ δείχνουν πολύ 
χρονοβόρες. Όπως έκανε γνωστό η εταιρεία στην ανακοίνωση της 
διακοπής των εργασιών στις Σκουριές, «προσέφυγε στην άσκηση 
ενδίκων μέσων, προκειμένου να διασφαλίσει τα έννομα δικαιώ-
ματά της στην Ελλάδα».

Πρόκειται για δύο προσφυγές ενώπιον του ΣτΕ κατά του 
ΥΠΕΝ, με τις οποίες η εταιρεία ζητά δικαστική προστασία έναντι 
της άρνησης του υπουργείου να προχωρήσει στην έκδοση των α-
δειών για τις Σκουριές, και μία αίτηση κατά του ΥΠΕΝ για μη συμ-
μόρφωση με προγενέστερη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι η συγκεκριμένη απόφαση 
του ΣτΕ δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αφορούσε 
πράξη του Απριλίου 2015, την οποία υπέγραφε ο τότε υπουργός 
Πάνος Σκουρλέτης. Ουσιαστικά, δηλαδή, το 2018 το ΣτΕ θα εξε-
τάσει την άρνηση της διοίκησης να εφαρμόσει μια απόφασή του, η 
οποία είχε ληφθεί το 2016, αναφορικά με μια πράξη του 2015. Αν η 
απόφαση ληφθεί μέχρι τον Απρίλιο, που δεν κρίνεται ιδιαίτερα πι-
θανό, θα έχουν κλείσει τρία χρόνια.

Η διάχυτη αισιοδοξία
Κατά τα άλλα, αμφότερες οι πλευρές είναι αισιόδοξες:

«Η εξέλιξη της πρώτης φάσης του έργου της Ολυμπιάδας και 
η μετάβαση στην εμπορική παραγωγή στο πλαίσιο της δεύτερης 
φάσης ανάπτυξης του έργου, εντός τριμήνου, φανερώνουν την ικα-
νότητά μας να δημιουργούμε και να διαχειριζόμαστε μεταλλευτι-
κές δραστηριότητες στην Ελλάδα. Οι πρώτες ενδείξεις της γεωλο-
γικής έρευνας στο Στρατώνι, για την παράταση της μεταλλευτικής 
δραστηριότητας, είναι θετικές» ανέφερε ο κ. Μπερνς.

Αλλά και ο κ. Σταθάκης τοποθετήθηκε υπέρ της μέγιστης δυ-
νατής ανάπτυξης της εταιρείας στην Ελλάδα και της επεξεργα-
σίας του χρυσού στη χώρα, δηλαδή της κατασκευής της μονάδας, 
η οποία έχει παγώσει, καθώς έχει παραπεμφθεί στη διαιτησία. «Η 
Ελλάδα, πέρα από το ποσοστό που έχει στην εκμετάλλευση, εάν 
είναι καθετοποιημένο το σύστημα παίρνει όλους τους φόρους και 
μέρος της προστιθέμενης αξίας που προκύπτει. Άρα έχει τεράστια 
σημασία εάν η δραστηριότητα είναι 100 ευρώ σε όλο τον κύκλο 
του επενδυτικού σχεδίου ή εάν είναι 15 ευρώ το οποίο παράγεται 
και εξάγεται» είπε ο υπουργός.

Προς το παρόν, επεξεργασία στην Ελλάδα δεν φαίνεται στο 
ορατό μέλλον και το θέμα είναι αν η εταιρεία παγώνοντας τις Σκου-
ριές θα μείνει στα άλλα μέτωπα.

την κυβερνητική στήριξη ως βασικά προαπαιτούμενα για να συνε-
χίσουμε την επένδυσή μας στις Σκουριές» είπε προχθές, αναφερό-
μενος στην απόφαση της εταιρείας για αναστολή στις Σκουριές, ο 
κ. Μπερνς, ο οποίος πρέπει να αποδείξει στους μετόχους της εται-
ρείας ότι η επιλογή του για τελεσίγραφο, είχε κάποιο αποτέλεσμα.

Απαντώντας στην Αθήνα, ο κ. Σταθάκης επικαλέστηκε ότι τότε 
είχε πει κάτι, το οποίο όμως δεν είχε πει: «Εμείς είχαμε δεσμευτεί 
από τον Αύγουστο ότι θα πάμε σε διαιτησία, ότι θα δώσουμε τις ά-
δειες της Ολυμπιάδας και ότι δεν θα δώσουμε τις άδειες των Σκου-
ριών». Βεβαίως, όπως συνήθως συμβαίνει στις δημόσιες δηλώσεις 
την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ, τα πράγματα ήταν λίγο διαφορετικά.

Πρώτον, ο κ. Σταθάκης είχε αναφερθεί στη διαιτησία πολύ πα-
λαιότερα, αλλά έστειλε την παραπομπή του θέματος τον Σεπτέμ-
βριο, λίγο μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι αποχωρεί από 
την Ελλάδα. Δεύτερον, στην πρόταση για τη διαιτησία η οποία α-
πεστάλη στην εταιρεία δεν υπήρχε πουθενά το θέμα της άδειας για 
εξόρυξη στις Σκουριές, όσο κι αν ακούγεται λογική η διασύνδεση 
της συγκεκριμένης εξόρυξης με τη μονάδα επεξεργασίας, η οποία 
θα γίνει στον ίδιο χώρο.

Στον αστερισμό των δικαστηρίων
Ουσιαστικά, όμως, το όλο θέμα έχει εμπλακεί σε έναν δικαστικό 
κυκεώνα, στον οποίο η λύση μπορεί να είναι μόνο πολιτική, καθώς 
βρίσκονται σε εξέλιξη η διαδικασία της διαιτησίας και η εξέταση 
των προσφυγών στο ΣτΕ.

Η διαδικασία της διαιτησίας, η οποία γίνεται με πρωτοβουλία 
του ελληνικού Δημοσίου, ξεκίνησε επισήμως στις 7 Νοεμβρίου με 
την απόφαση των δικαστών των δύο πλευρών, κ.κ. Χρυσικού (του 
Δημοσίου) και Λυκούδη (της εταιρείας), να αποδεχτούν ως επιδι-
αιτητή τον πρώην πρόεδρο του ΣτΕ Κωνσταντίνο Μενουδάκο.

Τον Σεπτέμβριο ο κ. Σταθάκης είχε κάνει λόγο για διαδικασία 



www.freesunday.gr12 12.11.2017

ρεπορτάζ

Ο δήµαρχος Αθηναίων και υποψήφιος πρόεδρος για 
τον νέο φορέα της κεντροαριστεράς Γιώργος Κα-
µίνης στη διάρκεια µιας προεκλογικής του οµιλίας 

στον «Πανελλήνιο» θέλησε να υπογραµµίσει ότι, παρά την 
τεράστια κρίση, η Αθήνα κατάφερε να σταθεί στα πόδια της. 
Ωστόσο, ενδεχοµένως χωρίς τη θέλησή του, ο κ. Καµίνης φά-
νηκε να κάνει και έµµεση αυτοκριτική στο έργο του.

«Εικόνες που µας πληγώνουν»
Συγκεκριµένα, στη διάρκεια της οµιλίας του ο κ. Καµίνης 
σηµείωσε χαρακτηριστικά ότι «ναι, απαντώ σε κάποιους: η 
Αθήνα δεν είναι καρτ ποστάλ. Ατσαλάκωτη, αρωµατική και ε-
πιτηδευµένη. ∆εν έχει µικροαστική ευπρέπεια, δεν έχει τον 
αποστειρωµένο καθωσπρεπισµό των νεογιάπηδων. Είναι η 
πόλη που δείχνει τα σηµάδια της νέας της ταυτότητας. Που 
σήκωσε κεφάλι. ∆εν ντρέπεται πια για το τι είναι. Κι ας έχει 
εικόνες που µας πληγώνουν. Κι ας έχει ανθρώπους απελ-
πισµένους, άστεγους, κι ας έχει σκοτάδι από κατεβασµένα 
ρολά στα µαγαζιά της. Κι ας µην είναι η πιο καθαρή, φωτι-
σµένη και λαµπερή».

Αν ο δήµαρχος Αθηναίων ήταν «χθεσινός», θα µπορούσε 
κανείς να πει ότι η αποστροφή του λόγου του απευθυνόταν 
στους προκατόχους του. Ωστόσο, µετά από σχεδόν επτά χρό-
νια στη δηµαρχία, µοιάζει παράξενο ο κ. Καµίνης να παρα-
δέχεται ότι η πρωτεύουσα δεν είναι «η πιο καθαρή, φωτι-
σµένη και λαµπερή» πόλη. ∆υστυχώς, πάντως, ο κ. Καµίνης 
έχει δίκιο και τα στοιχεία συνηγορούν σε αυτό που ο ίδιος 
περιέγραψε.

Η… ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ 
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΜΙΝΗ

  ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν
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12:30 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΕΓΓΡΑΦΗ

13:00 ΕΊΣΑΓΩΓΗ 
 Ηλίας Σπυρτούνιας, Γενικός Διευθυντής, Ελληνο-Άμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

 ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ
 Σίμος Αναστασόπουλος, Πρόεδρος, Ελληνο-Άμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

 ΧΑΊΡΕΤΊΣΜΟΊ
 Λυδία Κονιόρδου, Υπουργός Πολιτισμού 
 Έλενα Κουντουρά, Υπουργός Τουρισμού
 Antonio Tajani, President, European Parliament*
 (video προσφώνησης)

 ΕΝΑΡΚΤΗΡΊΑ ΟΜΊΛΊΑ
 Ζωζώ Λιδωρίκη, Πρόεδρος, Επιτροπή Πολιτισμού, Ελληνο-Άμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο & 

Διεθνείς Σχέσεις Πολιτισμού

13:30   › ΑΛΛΗΛΕΠΊΔΡΑΣΗ ΠΟΛΊΤΊΣΜΟΥ-ΤΟΥΡΊΣΜΟΥ
 Video (Marketing Greece) 

 Ιωάννα Δρέττα, Managing Director, Marketing Greece
 Ανδρέας Στυλιανόπουλος, Πρόεδρος, Επιτροπή Τουρισμού, Ελληνο-Άμερικανικό Εμπορικό 

Επιμελητήριο
 Μαρία Λαγογιάννη-Γεωργακαράκου, Διευθύντρια, Εθνικό Άρχαιολογικό Μουσείο

14:45   › ΤΟ ΕΠΊΧΕΊΡΗΜΑΤΊΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΑΞΊΔΕΥΕΊ ΤΟ ΠΟΛΊΤΊΣΤΊΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
 Video (Εκδοτικός Οίκος Polaris)

 Alice Tacconi, Partner & Managing Director, Reverse Innovation
 Λητώ Ντάκου, Διευθύνουσα Σύμβουλος & Δημήτρης Τρύφων, Συνιδρυτής, Διεθνές 

Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου
 Μαρίνα Παπατσώνη, Διευθύντρια Μάρκετινγκ & Άνάπτυξης, ΤΕΜΕΣ 
 Δημήτρης Παπαστεργίου, Δήμαρχος Τρικκαίων

16:00 ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ | NETWORKING

16:30   › Ο ΠΟΛΊΤΊΣΜΟΣ ΧΡΕΊΑΖΕΤΑΊ MANAGER 
 Video (Αφιέρωμα στον Θεόδωρο Κρίτα)

 Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, Καλλιτεχνικός Διευθυντής, Φεστιβάλ Άθηνών & Επιδαύρου*
 Παντελής Πάνος, Γενικός Διευθυντής, Άμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών 
 Δέσποινα Ζερνιώτη, Διευθύντρια, Μουσείο Άσιατικής Τέχνης Κέρκυρας

17:45   › ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΊΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΊΤΊΣΜΟ
 Video (Short Edition-Short Story Dispenser)

 Δήμητρα Ι. Χριστοδούλου, Ερευνήτρια, Μεταφράστρια
 Δημήτρης Καλοκύρης, Συγγραφέας
 Γιάννης Φαρσάρης, Συγγραφέας

19:00 ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΊΩΝ ΣΥΝΕΔΡΊΟΥ

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 Ζωζώ Λιδωρίκη, Πρόεδρος, Επιτροπή Πολιτισμού, Ελληνο-Άμερικανικό Εμπορικό  
Επιμελητήριο & Διεθνείς Σχέσεις Πολιτισμού

19.30 ΟΡΘΊΟ COCKTAIL - NETWORKING *α
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Τα σκουπίδια παραµένουν πρόβληµα
Ένα από τα βασικότερα προβλήµατα που η Αθήνα αντιµε-
τωπίζει, αυτό των σκουπιδιών, παραµένει άλυτο, παρά τις ό-
ποιες προσπάθειες γίνονται από τον δήµο. Αξίζει να σηµειω-
θεί ότι σε συνέντευξή του που µεταδόθηκε σε live streaming 
από το Facebook ο κ. Καµίνης παραδέχτηκε ότι δεν θα υ-
πάρξει ποτέ δήµαρχος που να είναι απολύτως ευχαριστηµέ-
νος µε την καθαριότητα στην πόλη του, αν και έσπευσε να 
τονίσει ότι µε την προµήθεια απορριµµατοφόρων και κάδων, 
καθώς και µε τη λειτουργία του σταθµού µεταφόρτωσης, 
χάρη στον οποίο θα πυκνώσουν τα δροµολόγια στην πόλη, 
η κατάσταση την ερχόµενη άνοιξη θα είναι διαφορετική για 
όλη την Αθήνα.

Για την ώρα, πάντως, τα πράγµατα κάθε άλλο παρά θετικά 
δείχνουν. Ο ∆ήµος Αθηναίων «υπολείπεται» περίπου 8.000 
κάδων για σκουπίδια, καθώς η εταιρεία που είχε κερδίσει 
τον σχετικό διαγωνισµό χρεοκόπησε και ο δήµος έπρεπε να 
τον επαναλάβει. Σύµφωνα µε τον δήµο, µάλιστα, από το 2011 
έως σήµερα έχουν καταστραφεί σχεδόν 2.500 κάδοι, ενώ κά-
τοικοι της πρωτεύουσας µε τους οποίους συνοµίλησε η FS υ-
πογράµµισαν ότι και πολλοί από τους εναποµείναντες είναι 
βρόµικοι και µε προβλήµατα (π.χ. χωρίς καπάκι). 

Παράλληλα, σε κεντρικές αρτηρίες της πόλης δεν υπάρ-
χουν καν µικρά επιστύλια καλαθάκια για να πετούν οι πο-
λίτες απορρίµµατα µικρού όγκου (εκτιµάται ότι σχεδόν τα 
2/3 τους έχουν καταστραφεί και δεν έχουν επιδιορθωθεί ή 
αντικατασταθεί). Επίσης, ο στόλος των απορριµµατοφόρων 
του δήµου παρουσιάζει συχνά βλάβες, µε αποτέλεσµα κά-

ποιες φορές πολλά από τα οχήµατα να είναι ακινητοποιη-
µένα.

«Σηµειακά» προβλήµατα
Από τις συνοµιλίες της FS µε κατοίκους του Βοτανικού και 
του Ρουφ προέκυψε ότι στις διαβάσεις για τους πεζούς των 
γραµµών του ΟΣΕ στην οδό Κωνσταντινουπόλεως παρα-
τηρείται σηµαντική αύξηση των εµφανίσεων τρωκτικών. 
Κατά τα φαινόµενα, ο δήµος έχει ενηµερωθεί για το φαινό-
µενο και έχει µε τη σειρά του ενηµερώσει τον ΟΣΕ, ως καθ’ 
ύλην αρµόδιο, ωστόσο σύµφωνα µε κατοίκους το πρόβληµα 
παρουσίασε έξαρση από τη στιγµή που πολλαπλασιάστη-
καν ραγδαία τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος 
στην περιοχή και, κατά συνέπεια, πολλαπλασιάστηκαν και 
τα σκουπίδια που αυτά παράγουν. 

Στο σηµείο αυτό, πάντως, πρέπει να υπογραµµιστεί ότι, 
παρά τις προσπάθειες του δήµου για αποτροπή του φαι-
νοµένου, σκουπίδια από καταστήµατα υγειονοµικού ενδι-
αφέροντος (εστιατόρια, ταχυφαγεία, µπαρ κ.λπ.) πετάγο-
νται χωρίς οι σακούλες να είναι ασφαλισµένες κι έτσι γί-
νονται εύκολη «λεία» για ποντίκια, αδέσποτα σκυλιά και 
γάτες ή ακόµα και για άστεγους που αναζητούν τροφή. Το 
φαινόµενο είναι, δυστυχώς, πολύ συνηθισµένο, παρά τις 
προσπάθειες αλλά και τις διοικητικές ποινές που επιβάλ-
λει ο δήµος.

Επίσης, παρά το γεγονός ότι κατά καιρούς ο δήµος ξε-
πλένει τους δρόµους, τα πεζοδρόµια είναι κατά τεκµήριο 
βρόµικα. Πέρα από εστίες µικροβίων, που οι πεζοί µεταφέ-

ρουν µε τα παπούτσια τους και στο σπίτι τους, τα πεζοδρό-
µια µε την παραµικρή ψιχάλα ή ακόµα και µε έντονη υγρα-
σία στην ατµόσφαιρα σκεπάζονται από γλίτσα η οποία, σε 
συνδυασµό και µε κακοτεχνίες, τα µετατρέπει σε πραγµατι-
κές παγίδες για τους πεζούς.

Εγκατάλειψη και tagging
Και σαν να µην έφταναν όλα αυτά, σχετικά πρόσφατη µελέτη 
του ΕΜΠ αποκάλυψε ότι στην ευρύτερη περιοχή της Αθή-
νας υπάρχουν σήµερα περίπου 1.600 εγκαταλελειµµένα κτί-
ρια, τα οποία αποτελούν πραγµατικές εστίες µόλυνσης και 
κινδύνου για τη δηµόσια υγεία, εκτός από τις αµφιβόλου 
ποιότητας αισθητικές «παρεµβάσεις» που τους έχουν γίνει 
µε tagging, graffiti ή και πολλά στρώµατα από πολιτικές και 
άλλες αφίσες. Η αλήθεια είναι ότι ο ∆ήµος Αθηναίων κατά 
καιρούς προσπαθεί να παρέµβει θετικά σε όλα αυτά τα φαι-
νόµενα, ιδίως σε κεντρικά σηµεία της πόλης (π.χ. στην οδό 
Αιόλου), καθαρίζοντας τις επιφάνειες από τα graffiti (του-
λάχιστον εκείνα που είναι απλές µουντζούρες) και από τα 
στρώµατα αφισών κολληµένων η µία πάνω στην άλλη, ω-
στόσο πολύ σύντοµα τα πράγµατα επιστρέφουν στην πρό-
τερη κατάστασή τους.

Τέλος, κάτοικοι της πρωτεύουσας επισηµαίνουν ότι οι 
περίπου 1.200 άστεγοι που ζουν στους δρόµους της Αθή-
νας και οι οποίοι κοιµούνται και ανακουφίζονται στο κέ-
ντρο της πόλης, µέσα στη δυστυχία τους και στην απόγνωσή 
τους, είναι ένας ακόµη παράγοντας επιδείνωσης µιας ούτως 
ή άλλως µέτριας έως κακής εικόνας.
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Σε κεντρικές περιοχές 
μεγαλουπόλεων, εκεί όπου το 
πάρκινγκ είναι φθηνό ή δωρεάν, 
το ποσοστό των αυτοκινήτων που 
κάνουν βόλτες σε αναζήτηση μιας 
(δωρεάν) θέσης αγγίζει 
το εξωφρενικό ποσοστό του 50%.

 ΤΟΥ ΚΏΣΤΑ ΚΟΥΡΟΥΝΗ*

ΤΟ ΔΏΡΕΑΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
ΔΕΝ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΚΑΝΕΝΑΝ

Σ
ύμφωνα με τα διεθνή αλλά και τα ε-
θνικά στάνταρντ, ένας άνθρωπος με-
σαίου εισοδήματος χρειάζεται περίπου 
25 τετραγωνικά μέτρα γης για χώρο κα-
τοικίας και άλλα 10 για χώρο εργασίας. 
Συνολικά για κατοικία και εργασία ο 
μέσος άνθρωπος χρειάζεται 35 τετρα-
γωνικά.

Μια θέση στάθμευσης αυτοκινήτου μαζί με τους χώρους 
ελιγμού και πρόσβασης καταλαμβάνει 25 τετραγωνικά. Αν 
το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται για τις μετακινήσεις από και 
προς την εργασία, για έναν μέσο συντελεστή πληρότητας 1,15 
προκύπτουν 45 τετραγωνικά ανά άτομο για στάθμευση. Συνε-
πώς ο μετακινούμενος μέσος άνθρωπος χρησιμοποιεί 80 τε-
τραγωνικά, εκ των οποίων τα 35 για κατοικία και εργασία και 
τα 45 για στάθμευση αυτοκινήτου.

Και εδώ εμφανίζεται το παράδοξο: Το Σύνταγμα, επικα-
λούμενο την προστασία της ποιότητας του οικιστικού περι-
βάλλοντος, επιβάλλει την ενεργοποίηση αυστηρότατων πολε-
οδομικών κανονισμών για τα κτίρια κατοικίας και εργασίας, με 
αποτέλεσμα μια υπέρβαση δόμησης λ.χ. λίγων τετραγωνικών 
να επιφέρει βαρύτατα πρόστιμα, πρωτόκολλα κατεδάφισης, 
δικαστήρια κ.λπ. Το παράδοξο είναι ότι για τα άλλα 45 τετρα-
γωνικά, αυτά των χώρων στάθμευσης, δεν ισχύουν αντίστοιχα 
αυστηροί κανονισμοί για την επιβολή κατασκευής ή την απο-
τροπή της κατάχρησης.

λοντας επιτέλους κάποιον αριθμό θέσεων ανά κτίριο. Όμως 
ως εκείνη τη στιγμή στις κεντρικές περιοχές της χώρας είχαν 
ήδη προλάβει να χτιστούν τρία στα τέσσερα κτίρια χωρίς 
καμία υποχρέωση κατασκευής χώρων στάθμευσης. Εκτός 
αυτού, ακόμη και μετά το ’79 μπορούσε κανείς υπό όρους να 
αποφύγει την κατασκευή χώρων στάθμευσης, πληρώνοντας 
τη λεγόμενη «χρηματική εξαγορά» υπέρ του Πράσινου Τα-
μείου. Λες και το Πράσινο ταμείο μπορούσε σαν φακίρης να 
εμφανίσει από το πουθενά θέσεις στάθμευσης σε κάποια λε-
ωφόρο, όταν οι μισές υποχρεωτικές θέσεις εξαγοράστηκαν 
αντί να κατασκευαστούν κατά την ανέγερση των κτιρίων.

Κάπως έτσι σε όλες σχεδόν τις κεντρικές περιοχές της 
χώρας προέκυψαν σοβαρότατα ελλείμματα χώρων στάθμευ-
σης, καθώς και κυκλοφοριακής συμφόρησης. Όμως, εκτός 
από τις συνήθεις αιτίες της ανεπάρκειας σχεδιασμού και της 
έλλειψης επιλογών ΜΜΜ κ.λπ., τις τελευταίες δεκαετίες εμ-
φανίστηκε μια νέα: το δωρεάν πάρκινγκ.

Μετρήθηκε ότι στις κεντρικές περιοχές ένα στα τρία αυ-
τοκίνητα κάνει βόλτες αναζητώντας μια θέση στάθμευσης, 
κατά προτίμηση δωρεάν. Το φαινόμενο λέγεται «cruising for 
parking» (βόλτες σε αναζήτηση πάρκινγκ) και συχνά απο-
τελεί την αιτία της κίνησης που δεν συνδέεται απαραίτητα 
με προφανείς εξηγήσεις, όπως ωράριο καταστημάτων ή ώρες 
προσέλευσης στην εργασία.

Αντίθετα με ό,τι πιστεύει ο κόσμος, το δωρεάν πάρκινγκ 
δεν συμφέρει κανέναν παρά μόνο ελάχιστους τυχερούς που 
μια συγκεκριμένη μέρα βρίσκουν θέση την οποία κρατούν 
κατειλημμένη όλη μέρα, επιδεινώνοντας την ποιότητα της 
οικονομικής και κοινωνικής ζωής για όλους τους άλλους που 
δεν βρίσκουν θέση.

Η διεθνής καλή πρακτική για τη μείωση του φαινομένου 
«cruising for parking» και την εξυπηρέτηση όσων πραγμα-
τικά χρειάζονται στάθμευση είναι να βρεθεί εκείνη η τιμο-
λογιακή πολιτική που θα φέρνει πληρότητα στις ελεγχόμε-
νες θέσεις γύρω στο 85%. Δηλαδή σε ένα τετράγωνο που έχει 
εννέα ελεγχόμενες θέσεις πάρκινγκ, η μία να είναι πάντα δι-
αθέσιμη. Αν όλες οι θέσεις είναι πλήρεις, η τιμή είναι χα-
μηλή. Αν οι κενές θέσεις είναι περισσότερες από μία στις 
εννέα, η τιμή είναι υψηλή.

Αν οι θέσεις μοιράζονται σωστά στους οδηγούς, το απο-
τέλεσμα φέρνει πολλαπλά κέρδη σε όλους. Τόσο στα μαγα-
ζιά, που βλέπουν περισσότερους πελάτες, όσο και στον δήμο, 
που βλέπει περισσότερα χρήματα στα ταμεία του, λ.χ. για να 
καλλωπίσει τις εμπορικές περιοχές και να προσελκύσει ποι-
οτικότερη πελατεία και κατοίκους υψηλότερων εισοδημά-
των.

Σε όσες περιοχές δεν υπάρχει σωστή τιμολογιακή πολι-
τική για το πάρκινγκ (ή είναι δωρεάν) είναι μετρημένο ότι 
τις ώρες αιχμής τουλάχιστον ένα στα τρία αυτοκίνητα κινεί-
ται στους δρόμους ψάχνοντας για το πάρκινγκ του, επιβαρύ-
νοντας αφόρητα ακόμη και μικρά ήσυχα στενά δρομάκια αμι-
γούς κατοικίας. Μάλιστα, οι έρευνες δείχνουν ότι σε κεντρι-
κές περιοχές μεγαλουπόλεων, εκεί όπου το πάρκινγκ είναι 
φθηνό ή δωρεάν, το ποσοστό των αυτοκινήτων που κάνουν 
βόλτες σε αναζήτηση μιας (δωρεάν) θέσης αγγίζει το εξωφρε-
νικό ποσοστό του 50%.

Πρώτα οι κεντρικοί και μετά όλοι οι δήμοι οφείλουν να 
διαθέτουν δημοτική αστυνομία η οποία, αποφεύγοντας ο-
ποιαδήποτε υποχώρηση σε μικροσυμφέροντα, θα ελέγχει 
ασφυκτικά το πάρκινγκ. Και για να έχουν συνεχώς καλά α-
ποτελέσματα, οφείλουν να είναι σε εγρήγορση, ώστε να δι-
ορθώνουν την τιμολογιακή πολιτική και να την εφαρμόζουν 
χωρίς εξαιρέσεις. Έτσι, όχι μόνο ο έλεγχος θα είναι πιο α-
ποτελεσματικός αλλά και οι θέσεις στάθμευσης θα επαρκούν 
για όσους τις έχουν πραγματικά ανάγκη. Όσο το αποφεύγουν 
για να μη γίνουν δυσάρεστοι σε λίγους, τόσο μεγαλύτερα και 
άδικα προβλήματα δημιουργούν στους πολλούς.

*Ο Κώστας Κουρούνης είναι πολεοδόμος πολιτικός μηχανι-
κός, υπεύθυνος για την πρωτοβουλία Publicspace.gr.

Μήπως άραγε η επιβολή επάρκειας στάθμευσης δεν βελ-
τιώνει την ποιότητα του οικιστικού περιβάλλοντος;

Εν πάση περιπτώσει, η ελληνική διοίκηση ασχολήθηκε 
με το θέμα της στάθμευσης για πρώτη φορά το 1979, επιβάλ-
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Το θέμα των Ναυπηγείων 
Σκαραμαγκά επανέρχεται στο 
προσκήνιο με αφορμή τη δικαστική 
διαμάχη που συνεχίζεται ανάμεσα 
στον επενδυτή Ισκαντάρ Σάφα 
και στο ελληνικό Δημόσιο.

 ΑΝΤΙΌΠΗ ΣΧΌΙΝΑ

ΠΌΡΕΙΕΣ ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ
ΓΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ - ΝΕΏΡΙΌ

Προσπάθεια για να αναστήσει με κάθε τρόπο τη 
ναυπηγική βιομηχανία της χώρας κάνει τις τε-
λευταίες εβδομάδες η κυβέρνηση. Προσπάθεια 
που, προς το παρόν τουλάχιστον, κινείται στις 
δύο αντίθετες κατευθύνσεις, με το Νεώριο να α-

ντικρίζει μια καινούργια μέρα και σημαντικές προοπτικές και τον 
Σκαραμαγκά να βυθίζεται όλο και περισσότερο από βαθιές πλη-
γές στο κουφάρι του.

Στην περίπτωση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά η ελληνική 
κυβέρνηση επιδιώκει να προσελκύσει νέους επενδυτές, μέσω του 
καθεστώτος της αναγκαστικής διαχείρισης. Επικαλείται, μάλιστα, 
παρέμβαση της Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ε.Ε., η οποία φέ-
ρεται να απείλησε με επιβολή ημερήσιου προστίμου 19.000 ευρώ, 
αν δεν εφαρμοστεί η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για 
την ανάκτηση των λεγόμενων «περιουσιακών στοιχείων» που δεν 
συνδέονται με την κατασκευή ή την επισκευή πολεμικών πλοίων.

Το θέμα των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά επανέρχεται στο προ-
σκήνιο με αφορμή τη δικαστική διαμάχη που συνεχίζεται ανά-
μεσα στον επενδυτή Ισκαντάρ Σάφα και στο ελληνικό Δημόσιο, 
καθώς πριν από έναν μήνα το ελληνικό Δημόσιο έχασε μια διαι-
τητική διαδικασία στο Παρίσι. Καταδικάστηκε να πληρώσει 200 
εκατ. ευρώ στον Ισκαντάρ Σάφα. Η απόφαση αυτή όμως προβλέ-
πει και ότι το ελληνικό Δημόσιο θα αναθέσει και θα πληρώσει 
στον επενδυτή για την κατασκευή δύο υποβρυχίων του προγράμ-
ματος «Ποσειδών» αξίας 800 εκατ. ευρώ.

Ο ίδιος ο Ισκαντάρ Σάφα δηλώνει ότι είναι ναυπηγός και όχι 
δικηγορική εταιρεία για να κυνηγάει τη μια διαιτησία πίσω από 
την άλλη.

Οι σχέσεις του Ισκαντάρ Σάφα με την ελληνική κυβέρνηση 
διερράγησαν οριστικά το 2012-2013, όταν η κυβέρνηση σταμά-
τησε να χρηματοδοτεί το πρόγραμμα «Αρχιμήδης», δηλαδή τα 
τέσσερα νέα υποβρύχια και άλλα δύο νέα του προγράμματος 

σκευής δύο ακόμη υποβρυχίων τύπου 214. Το διαιτητικό δικα-
στήριο στο Παρίσι αποφάσισε ότι η ελληνική κυβέρνηση πρέπει 
να αναθέσει την κατασκευή των δύο υποβρυχίων, αξίας 800 εκατ. 
ευρώ, στον Ισκαντάρ Σάφα και στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά.

Το συμβόλαιο για την κατασκευή των δύο υποβρυχίων δένει 
τα χέρια της ελληνικής πλευράς και αποτελεί κατά κάποιον τρόπο 
σημαντική κληρονομιά του ναυπηγείου, όποια και αν είναι η τύχη 
του. Εν τω μεταξύ, το Πολεμικό Ναυτικό έχει εκφράσει την ανά-
γκη τα δύο τελευταία χρόνια για περισσότερα πλοία επιφανείας.

Όλα, όπως φαίνεται, θα κριθούν από την απόφαση που θα 
λάβει το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, όπου θα συζητηθεί 
η αίτηση υπαγωγής των Ελληνικών Ναυπηγείων Σκαραμαγκά 
(ΕΝΑΕ) σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης που προβλέπει ο νόμος 
4307/2014 στις 17 Νοεμβρίου.

Μετά την απόφαση θα διοριστεί ο προτεινόμενος στην αί-
τηση ειδικός διαχειριστής (Delloitte), που είναι ξένος ελεγκτικός 
οίκος, και αυτός με τη σειρά του θα εγκατασταθεί με τη βοήθεια 
της δημόσιας αρχής στη διοίκηση της επιχείρησης, θα κάνει απο-
γραφή των στοιχείων της και, όπως προβλέπει ο νόμος 4307/2014, 
το συντομότερο δυνατόν θα διενεργήσει δημόσιο πλειοδοτικό δι-
αγωνισμό για την εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού ή ε-
πιμέρους λειτουργικών συνόλων (κλάδων) ή περιουσιακών της 
στοιχείων, εφόσον αυτά δεν αποτελούν κλάδους.

Οι κλάδοι στην περίπτωση της ΕΝΑΕ είναι ο στρατιωτικός και 
ο εμπορικός. Ο εμπορικός δεν λειτουργεί από τις αρχές της δε-
καετίας. Το στρατιωτικό σκέλος δεν μπορεί παρά να πουληθεί σε 
ευρωπαϊκό όμιλο. Το εμπορικό κομμάτι, που περιλαμβάνει και 
τη μεγαλύτερη σταθερή δεξαμενή στην Ανατολική Μεσόγειο α-
νυψωτικής δυναμικότητας 500.000 τόνων, είναι αυτό που ενδια-
φέρει τον ΟΛΠ και την Cosco και δυνητικά και άλλους υποψη-
φίους. Κανείς, πάντως, δεν πρόκειται να μπει σε ένα ναυπηγείο 
από το οποίο δεν έχει «φύγει» άνευ αξιώσεων ο προηγούμενος 
μέτοχος.

Το Νεώριο και η αμερικανική ONEX
H ONEX Shipyards, που εκπροσωπείται από τον Πάνο Ξενοκώ-
στα, είναι τελικά ο επενδυτής για το Νεώριο Σύρου, ο οποίος στις 
αρχές του μήνα παρουσίασε το επιχειρηματικό σχέδιο της ελλη-
νοαμερικανικής ONEX για την επαναλειτουργία, τον εκσυγχρο-
νισμό και την περαιτέρω ανάπτυξη των Ναυπηγείων «Νεώριον» 
στις δημοτικές αρχές της Σύρου.

Σε συνέχεια των τελευταίων διαβουλεύσεων και διαπραγμα-
τεύσεων μεταξύ της ΟΝΕΧ, της ελληνικής κυβέρνησης και των 
πιστωτριών τραπεζών, κατά τις οποίες επήλθε πλήρη συμφωνία 
των εμπλεκόμενων μερών, ο κ. Ξενοκώστας παρουσίασε διεξο-
δικά στον δήμαρχο Σύρου-Ερμούπολης, κ. Γιώργο Μαραγκό, το 
αναπτυξιακό και χρηματοδοτικό πλάνο, καθώς και το χρονοδιά-
γραμμα υλοποίησης της επένδυσης, για την οποία, πέραν του ε-
πιχειρηματικού ενδιαφέροντος της εταιρείας, υπάρχει και επισή-
μως, διά στόματος του Αμερικανού πρέσβη κ. Geoffrey R. Pyatt, 
τόσο κατά την πρόσφατη παρουσία του στον Δήμο Σύρου-Ερμού-
πολης όσο και κατά την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού 
στη Αμερική, έντονο ενδιαφέρον εκ μέρους της αμερικανικής κυ-
βέρνησης.

Σημειώνεται ότι η ONEX κατέθεσε την καλύτερη προσφορά 
απ’ όλους τους υποψήφιους επενδυτές που διεκδίκησαν τα ναυ-
πηγεία, η οποία έφτασε τελικά στα 60 εκατ. ευρώ από 40 εκατ. 
ευρώ στην αρχή. Υπέρ της ONEX τάχθηκε από την πρώτη στιγμή 
και η τοπική κοινωνία της Σύρου, υποστηρίζοντας πως είναι η 
μόνη που εξασφαλίζει την επαναλειτουργία του ναυπηγείου ως 
έχει, αλλά και τη διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας.

Ενδιαφέρον είχαν εκδηλώσει επίσης η κορεατική Daewoo 
αλλά και ομάδα εφοπλιστών και επιχειρηματιών από τη Σύρο, 
ενώ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων κλήθηκε και η Cosco.

Το Νεώριο είναι από τα παλαιότερα ναυπηγεία της χώρας, α-
νήκει στον επιχειρηματία Νίκο Ταβουλάρη και απασχολεί περί-
που 300 εργαζόμενους. Παραμένει κλειστό από τον περασμένο 
Φεβρουάριο, ενώ υπολειτουργεί εδώ και δύο χρόνια. Τα χρέη του 
ξεπερνούν τα 60 εκατ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος να αφορά 
χρέη προς Δημόσιο και ΙΚΑ.

«Ποσειδών».
Ανάμεσα στους συνομιλητές της κυβέρνησης από την αρχή 

του χρόνου είναι η γερμανική εταιρεία Luerssen, που κατέχει 
οκτώ ναυπηγεία στη Γερμανία, μεταξύ των οποίων και το μεγάλο 
ναυπηγείο της Blohm and Voss στο Αμβούργο. Τις εξελίξεις στα 
Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραμαγκά παρακολουθούν ωστόσο και η 
Cosco και τουλάχιστον δύο ακόμη επενδυτικά κεφάλαια.

Το πρόβλημα τόσο για την κυβέρνηση όσο και για τη γερμα-
νική εταιρεία Luerssen είναι ότι τα σημαντικότερα περιουσιακά 
στοιχεία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά είναι αφενός το υπόστεγο 
κατασκευής των υποβρυχίων και αφετέρου το συμβόλαιο κατα-
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 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΌΠΌΥΛΌΣ

ΆΝΌΙΞΆΝ ΌΙ ΠΥΛΕΣ
ΤΌΥ OFFSHORE ΠΆΡΆΔΕΙΣΌΥ

Ενώπιον των ευθυνών τους φέρνουν για άλλη μια φορά 
οι ερευνητές δημοσιογράφοι του ICIJ, της διεθνούς σύ-
μπραξης ερευνητών δημοσιογράφων, τις απανταχού κυ-
βερνήσεις και οργανισμούς που κάθε τόσο εκφράζουν την 

ανησυχία τους για την εκτεταμένη παγκόσμια φοροδιαφυγή και φο-
ροαποφυγή. Την ώρα που φορείς όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δη-
λώνουν αποφασισμένοι να κλείσουν τις «πόρτες» και τα «παράθυρα» 
που επιτρέπουν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα να κρύβουν εισοδή-
ματα, οι αποκαλύψεις των αποκαλούμενων Paradise Papers δείχνουν 
πέραν πάσης αμφιβολίας ότι οι δεσμεύσεις αυτές είναι κενό γράμμα 
και ότι μόνο με πλήρη αλλαγή του παγκόσμιου νομικού πλαισίου θα 
καταστεί εφικτή η καταπολέμηση της –νομότυπης, τουλάχιστον–- α-
πόκρυψης πλούτου, το μέγεθος του οποίου προκαλεί κυριολεκτικά 
ίλιγγο.

Ένα παγκόσμιο ΑΕΠ «κρυμμένο» σε offshore 
λαβύρινθο
Ως συνέχεια των διαβόητων Panama Papers, τα Paradise Papers, 
που προέρχονται από το εξωχώριο δικηγορικό γραφείο Appleby, με 
έδρα το Χάμιλτον, πρωτεύουσα των Βερμούδων, τους προμηθευτές 
εταιρικών υπηρεσιών Estera και Asiaciti Trust και τα μητρώα επι-
χειρήσεων 19 φορολογικών δικαιοδοσιών μυστικότητας, αποτελού-
νται από περισσότερα από 13 εκατομμύρια έγγραφα και στο επίκε-
ντρό τους βρίσκεται ένα ποσό που εκτιμάται ότι αγγίζει τα 8 τρισ. δο-
λάρια, περίπου όσο το ετήσιο παγκόσμιο ΑΕΠ.

Αυτό το ποσό-μαμούθ αφορά πλούτο που είναι κρυμμένος πίσω 
από τις δαιδαλώδεις φόρμες εξωχώριων εταιρειών, εταιρειών-κελυ-
φών (shell companies) και άλλων νομικών σχημάτων, μέσω των ο-
ποίων πασίγνωστες επιχειρήσεις, πολιτικά πρόσωπα, οικονομικοί 
παράγοντες και σταρ της showbiz αποκρύπτουν κέρδη, πληρώνουν 
λιγότερους ή και καθόλου φόρους και αυξάνουν ραγδαία τον πλούτο 
τους.

Από τον Bono ως την Apple
Από τα πρώτα στοιχεία (τα έγγραφα αρχικά περιήλθαν στα χέρια της 
«Süddeutsche Zeitung» και στη συνέχεια το υλικό μοιράστηκε και σε 
άλλα ΜΜΕ) φαίνεται ότι μέσω offshore σχημάτων επιχειρήσεις-γί-
γαντες, όπως η Apple, η Nike και το Facebook, απέφυγαν να φορολο-
γηθούν με βάση τους πραγματικούς τους τζίρους, ενώ γνωστοί μουσι-
κοί, όπως ο Bono των U2 και η Madonna, απέκρυψαν κέρδη.

Στα Paradise Papers κάνει εμφάνιση και το όνομα της βασίλισ-
σας Ελισάβετ, όπως και του πρίγκιπα Καρόλου (μέσω καταπιστευ-

σκάνδαλο αυτό για να ζητήσουμε να επιταχυνθεί η εφαρμογή σχε-
τικής οδηγίας» και ζητώντας να προωθηθούν τρεις προτάσεις του για 
την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής/φοροαποφυγής: πριν από το 
τέλος της χρονιάς να υπάρξει μια ευρωπαϊκή μαύρη λίστα με τους 
φορολογικούς παραδείσους, η οποία πάντως δεν θα περιλαμβάνει 
χώρες της Ε.Ε., να θεσμοθετηθεί μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με 
τους μεσάζοντες που οργανώνουν τα συστήματα φοροαποφυγής και 
να δημοσιοποιηθούν τα λογιστικά και φορολογικά δεδομένα των πο-
λυεθνικών επιχειρήσεων.

Πολιτική θύελλα και στην Ελλάδα
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αποκαλύψεις των Paradise Papers προκά-
λεσαν πολιτικές αναταράξεις και στην Ελλάδα, καθώς, όπως αποκά-
λυψε ο όμιλος News 247 που συμμετέχει στην έρευνα του ICIJ, το 
όνομα της συζύγου του προέδρου της ΝΔ, Μαρέβας Γκραμπόφσκι, 
εμφανίζεται στη λίστα των Paradise Papers ως μετόχου κατά 50% 
offshore εταιρείας με την επωνυμία Eternia Capital Management. 
Σύμφωνα με το «Έθνος», η offshore ιδρύθηκε το 2010 και μέτοχοί 
της ήταν η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη και ένας παλιός συ-
νεργάτης της από την εποχή που εργαζόταν στην Deutsche Bank.

Η σύνδεση της κ. Μητσοτάκη με εταιρεία υπό την επωνυμία 
Eternia Capital δεν είναι κάτι νέο. Στο βιογραφικό της αναφέρει ότι 
το 2010 ίδρυσε την Eternia Capital, μια asset management εταιρεία 
που εξειδικευόταν στα hedge funds. «Ουδέποτε έκρυψα την απολύ-
τως νόμιμη επαγγελματική δραστηριότητά μου στον χρηματοοικονο-
μικό τομέα. Αυτό αναφέρεται και στο δημόσια αναρτημένο βιογρα-
φικό μου, το οποίο είναι προσβάσιμο από τον καθέναν» ανέφερε η 
Μαρέβα Μητσοτάκη.

Όπως ήταν φυσικό, το θέμα πήρε διαστάσεις, με τον πρωθυ-
πουργό Αλέξη Τσίπρα να αναφέρει χαρακτηριστικά στη διάρκεια της 
ομιλίας του στην Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ ότι «οι Siemens δεν εκλέγουν κυ-
βερνήσεις, είπα την Παρασκευή στη Βουλή. Σήμερα θα προσθέσω 
το εξής: οι φορολογικοί παράδεισοι οδηγούν σε πολιτική κόλαση. 
Ας το έχουν όλοι υπόψη τους. Και όσοι είδαν το όνομά τους, ή το 
όνομα συγγενών τους, για τους οποίους έχουν ακέραια την πολιτική 
ευθύνη, στους καταλόγους που δημοσιεύτηκαν, χρωστούν πειστικές 
εξηγήσεις. Τις περιμένουμε, μαζί με όλο τον ελληνικό λαό».

Η απάντηση στο δημοσίευμα
Απαντώντας στο δημοσίευμα, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, 
αφού τόνισε ότι «το διάστημα εκείνο βρισκόμουν σε διάσταση με τον 
σύζυγό μου, γεγονός που δεν αμφισβητείται και έχει κριθεί εξάλ-
λου και από τους αρμόδιους φορείς, άρα οποιοσδήποτε υπαινιγμός 
και προς αυτή την κατεύθυνση στερείται αντικειμένου», επισήμανε 
ότι «η εν λόγω εταιρεία ήταν ο investment manager σε αλλοδαπό 
αμοιβαίο κεφάλαιο, με επενδυτές ξένες τράπεζες και ξένους θεσμι-
κούς επενδυτές. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε ως θεματοφύλακα την 
παγκοσμίου φήμης και κύρους τραπεζική εταιρεία Goldman Sachs 
Execution & Clearing LP και ως συνεργαζόμενη τράπεζα την επί-
σης παγκοσμίου φήμης και κύρους επενδυτική τράπεζα JP Morgan 
London. Ο θεσμικός ρόλος των δύο αυτών παγκοσμίου κύρους τρα-
πεζικών λογαριασμών διασφάλιζε την πλήρη τήρηση των κανόνων 
διαφάνειας και όλους τους απαραίτητους Anti Money Laundering 
(AML) ελέγχους. Επιπλέον, όλη η δραστηριότητα του αμοιβαίου κε-
φαλαίου ελεγχόταν από Ορκωτούς Λογιστές. Η δομή του αμοιβαίου 
κεφαλαίου ήταν απόλυτα νόμιμη και επελέγη με βάση τη συνήθη 
πρακτική που ακολουθείτο εκείνη την περίοδο και, αν δεν κάνω 
λάθος, συνεχίζει να ακολουθείται. Όλες οι πληρωμές γίνονταν απευ-
θείας από τον θεματοφύλακα του αμοιβαίου κεφαλαίου και όχι από 
τον investment manager, ο οποίος δεν κατείχε τραπεζικό λογαρια-
σμό σε μη συνεργάσιμο φορολογικό κράτος. Στη διετία που ήταν ε-
νεργό το αμοιβαίο κεφάλαιο (Ιούνιος 2010 - Ιούνιος 2012), λόγω της 
οικονομικής κρίσης, είχε αρνητικά αποτελέσματα και εξαιτίας της ζη-
μιογόνας λειτουργίας του έκλεισε και τα χρήματα επεστράφησαν με 
ζημία στους επενδυτές από την τράπεζα JP Morgan London. Η α-
μοιβή της εταιρείας ήταν εναρμονισμένη με τη συνήθη πρακτική. Η 
επίσημη συμμετοχή και η ενεργός παρουσία της Goldman Sachs, της 
JP Morgan και των Ορκωτών Ελεγκτών εξασφάλιζαν τη νομιμότητα 
όλων των διαδικασιών και την πλήρη διαφάνεια ως προς την προσέ-
λευση και την κίνηση των κεφαλαίων».

μάτων από δουκάτα), του υπουργού Εμπορίου των ΗΠΑ Γουίλμπερ 
Ρος, των ιδρυτών της Microsoft και του eBay, της βασίλισσας Νουρ 
της Ιορδανίας, του στρατηγού ε.α. Γουέσλι Κλαρκ και δεκάδων πο-
λιτικών προσώπων από μια απίστευτη γκάμα χωρών, που περιλαμ-
βάνουν από την Αυστρία και τον Καναδά ως την Γκάνα, την Τουρκία 
(εκεί φαίνεται ότι τα έγγραφα αγγίζουν το καθεστώς Ερντογάν) και 
την Κολομβία.

Οι νόμιμοι και οι βλάκες
Αυτό που πρέπει να υπογραμμιστεί είναι ότι τα Paradise Papers, σε 
αντίθεση με τα Panama Papers που αποκάλυπταν σκληροπυρηνική 
φοροδιαφυγή και ενίοτε ξέπλυμα μαύρου χρήματος, παρουσιάζουν 
τις απολύτως νόμιμες μεθόδους που ακολουθούνται για φοροαπο-
φυγή, φέρνοντας για άλλη μια φορά στο προσκήνιο την αδυναμία, 
τουλάχιστον της Δύσης, να καταλήξει σε ενιαίες πολιτικές καταπο-
λέμησης και των δύο αυτών φαινομένων. Όπως χαρακτηριστικά ση-
μείωσε –με τη γνωστή γερμανική ωμότητα– ο αρθρογράφος του 
«Spiegel» Γιάκομπ Αουγκστάιν, «οι νέες αποκαλύψεις για τους φο-
ροφυγάδες αποδεικνύουν ακόμα μια φορά ότι όποιος είναι πλούσιος 
και δεν θέλει να μοιραστεί τον πλούτο του δεν χρειάζεται να παρανο-
μήσει, αφού οι νόμοι έχουν φτιαχτεί γι’ αυτόν. Έτσι, φόρους πληρώ-
νουν τελικά μόνο οι βλάκες και οι φτωχοί».

Μάλιστα, ο Αουγκστάιν εμφανίζεται εξαιρετικά απαισιόδοξος 
για τα αποτελέσματα των αποκαλύψεων, σημειώνοντας ότι «όλα αυτά 
είναι βέβαια γνωστά εδώ και καιρό. Ο καθένας το βλέπει, ο καθένας 
μπορεί να το εκφράσει και μολαταύτα η αγανάκτηση είναι περιορι-
σμένη. Ακόμα και μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις δεν θα αλλάξει 
κάτι. Οι μηχανισμοί και ο αυτοέλεγχος δεν λειτουργούν. Το σκάν-
δαλο αποκαλύπτεται μεν, παραμένει δε. Επειδή η εξουσία είναι, εν 
τω μεταξύ, έτσι κατανεμημένη ώστε να μην επιδέχεται πλέον διορ-
θώσεις».

Αδύναμη βούληση
Αν ο Αουγκστάιν ακούγεται ωμός, φτάνει μια δήλωση από κάποιον 
Ευρωπαίο γραφειοκράτη για να τον δικαιώσει απόλυτα. Μιλώντας 
για τα Paradise Papers, ο επίτροπος, αρμόδιος για οικονομικές και 
νομισματικές υποθέσεις, Πιερ Μοσκοβισί κατόρθωσε να ανατρέψει 
τη δήλωσή του ότι «τα κράτη δεν είναι αδύναμα» μέσα σε ελάχιστα 
δευτερόλεπτα, οπότε πρόσθεσε ότι ναι μεν έκλεισε ένα «παραθυ-
ράκι» στην Ολλανδία, το οποίο είχε αξιοποιήσει η Nike, αλλά θα… 
κλείσει μετά το 2020. Κατά τα λοιπά, ο Μοσκοβισί αρκέστηκε στα 
γνωστά ευχολόγια, λέγοντας ότι «πρέπει να επωφεληθούμε από το 
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ΠΕΣ ΤΟ Μ’ ΕΝΑ TWEET
…και βγάλε τον πραγµατικό εαυτό σου.

Μπορεί να άργησε, µπορεί να συνάντησε µεγάλες δυσκο-
λίες στην πορεία, αλλά η στιγµή της δικαίωσης έφτασε, η 
κυβέρνηση κατάφερε τελικά το αποφασιστικό χτύπηµα 
στους καναλάρχες και στα βοθροκάναλα της διαπλοκής.

  ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

Εντάξει, µπορεί να τους χαρίζει 15% φόρο αλλά θα τους 
πάρει 2% εργοδοτική εισφορά για τη βιωσιµότητα του 
Ε∆ΟΕΑΠ.

Το σίγουρο είναι πως η κυβέρνηση έχει δίκιο πως δεν 
ενεπλάκη στη διήµερη άδεια που δόθηκε στον αµετανό-
ητο εκτελεστή της 17Ν, ήταν απόφαση της ∆ικαιοσύνης. 
Άρα το ζήτηµα έχει να κάνει µε το νοµοθετικό πλαίσιο.

Γενικά η µάχη για τη δικαίωση είναι δύσκολη υπόθεση, 
κρατάει χρόνια.

Ότι είναι θέµα νοµοθετικού πλαισίου επιβεβαιώνει και 
η Οµοσπονδία Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδος 
µέσω ανακοίνωσής της, όπου αναφέρεται µεταξύ 
άλλων: «Ο ∆. Κουφοντίνας πήρε µία άδεια την οποία 
δικαιούται και είναι βέβαιο ότι αν δεν είχε παραβιάσει 
την άδειά του ο Χρ. Ξηρός, θα την είχε πάρει πολύ 
νωρίτερα. Αλήθεια, ποιο κριτήριο δεν τηρείται για τη 
χορήγηση αυτής της άδειας όταν το µόνο που είναι εν 
ισχύ τελικά από όσα είχαν προβλεφθεί κατά την πρώτη 
ισχύ του θεσµού των αδειών έχει παραµείνει µόνο 
ένα και συγκεκριµένα αυτό της “προσδοκίας για καλή 
χρήση της άδειας”», η οποία προσδοκία εξάγεται από 
τη συµπεριφορά του κρατουµένου.

Σύµφωνοι σε αυτό. Προφανώς και δεν πρέπει να γίνεται 
επιλεκτική εφαρµογή των νόµων ή κατάργηση των 
δικαιωµάτων των κρατουµένων.

Στη συγκεκριµένη περίπτωση το πρόβληµα είναι η ύπαρ-
ξη µόνο τυπικών και όχι ουσιαστικών κριτηρίων στον 
νόµο. Είναι το ίδιο πρόβληµα που εντοπίζεται και στον 
περίφηµο νόµο Παρασκευόπουλου: για να γίνει αποσυµ-
φόρηση των φυλακών αποφυλακίστηκαν βάσει τυπικών 
και µόνο κριτηρίων σκληροί, καθ’ έξιν εγκληµατίες. 
Μοιραία, αρκετοί εξ αυτών σε σύντοµο χρονικό διάστηµα 
ξανάκαναν τα ίδια: λήστεψαν, βασάνισαν, δολοφόνησαν.

Το ίδιο και στην περίπτωση της χορήγησης άδειας στον 
Κουφοντίνα: δεν µπορεί να δίνεται, ορθώς βάσει νόµου, 
δυνατότητα για άδεια σε κάποιον που έχει δολοφονήσει 
11 ανθρώπους και εξακολουθεί να θεωρεί τις αποτρό-
παιες πράξεις του δικαιολογηµένες, συνεπώς υπάρχει 
µεγάλη πιθανότητα να τις επαναλάβει.
Ακόµη περισσότερο, δεν µπορεί να αντιµετωπίζεται ως 
ηρωικός επαναστάτης ή σελέµπριτι ένας κατά συρροή 
δολοφόνος.

Σόρι κιόλας, αλλά η αυτοδικία δεν µπορεί ούτε να 
ενθαρρύνεται ούτε να επικροτείται σε µια δηµοκρατική, 
πολιτισµένη κοινωνία. Είναι κατανοητή η δίκαιη οργή και 
η απόγνωση των οικείων της, όπως και είναι γεγονός ότι 
εύκολα µπαίνει κανείς στη θέση τους και συµπάσχει ή 
σκέφτεται ότι στη θέση τους θα έκανε το ίδιο. Ωστόσο, από 
τη στιγµή που αποφάσισαν να πάρουν τον νόµο στα χέρια 
τους, θα έπρεπε να υποστούν και τις συνέπειές του.

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

Η χορήγηση άδειας στον Κουφοντίνα δηµιούργησε 
και κάποια ερωτηµατικά.

∆εδοµένης της επίσηµης, έντονης αντίδρασης των 
ΗΠΑ, όπως και του Ηνωµένου Βασιλείου και της 
Τουρκίας, η απάντηση είναι µάλλον αυτονόητη.

Και πολύ µας είναι η Ισπανία, εδώ που τα λέµε.

Όλα θα µπορούσαν να είναι διαφορετικά όµως, αν το 
1999 δεν αγνοούνταν η απόφαση του Λαϊκού ∆ικα-
στηρίου ενόψει της επίσκεψης του «φονέα των λαών» 
Κλίντον στην Ελλάδα, µε Κώστα Καζάκο πρόεδρο και 
Σταύρο Κοντονή εισαγγελέα τότε.

Σε κάθε περίπτωση, η µέρα της αποφυλάκισης, µε άδεια, 
του Κουφοντίνα ήταν µια ιστορική µέρα για την Ελλάδα.
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Η συνεχής επικοινωνία των ανθρώπων της 
+πλευσης (σύμπλευσης) με τις τοπικές 
αρχές των νησιών έχει ως αποτέλεσμα 
η οργάνωση να γνωρίζει ακριβώς τις 
ανάγκες της κάθε περιοχής.

 ΑΦΡΟΔΊΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΎ

ΣΤΑ ΑΚΡΊΤΊΚΑ ΝΗΣΊΑ
ΤΟ ΚΑΛΟ… ΜΕΤΡΑΕΊ

Η προσφορά βοήθειας σε ακριτικά νησιά αποτελεί 
από το 2014 τη βασική προτεραιότητα της αστι-
κής μη κυβερνητικής οργάνωσης +πλευση (σύ-
μπλευση). Μια ομάδα εθελοντών στηρίζει τους 
κατοίκους των περιοχών αυτών μέσω προληπτι-

κών ιατρικών εξετάσεων, κατασκευής σημαντικών έργων υποδομής, 
αθλητικών εγκαταστάσεων και παιδικών χαρών, παροχής εκπαιδευ-
τικού υλικού και εξοπλισμού στα σχολεία και πολιτιστικών εκδηλώ-
σεων. Μέχρι σήμερα έχουν ταξιδέψει σε Αγαθονήσι, Άγιο Ευστρά-
τιο, Ανάφη, Αντικύθηρα, Αρκιούς, Γαύδο, Ηρακλειά, Θηρασιά, Ι-
καρία, Κάσο, Κίμωλο, Λέβιθα, Λειψούς, Πάτμο, Σίκινο, Σχοινούσα, 
Τέλενδο, Φολέγανδρο, Ψέριμο.

Η +πλευση
Λίγες ημέρες προτού αναχωρήσουν για το Καστελόριζο για να παρά-
σχουν δωρεάν εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες και εξετάσεις και 
να αποκαταστήσουν τις ζημιές στην οροφή του σχολείου του νησιού, 
άνθρωποι της +πλευσης μοιράζονται στην FS τις εμπειρίες τους.

«Η +πλευση δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2014 από μια 
παρέα 13 φίλων, εκ των οποίων οι περισσότεροι είχαν προηγούμενη 
δράση σε εθελοντική οργάνωση παρεμφερούς χαρακτήρα» αναφέ-
ρει ο πρόεδρος της οργάνωσης Νίκος Αθανασίου. «Τρεις μήνες μετά 
πραγματοποιήθηκε και ο πρώτος μας διάπλους. Σήμερα τα μέλη μας 
είναι περίπου 25. Ωστόσο, δεν έχουν καμία διαφορά από έναν απλό 
φίλο ο οποίος δραστηριοποιείται εξίσου με το μέλος και οι ενεργοί 
φίλοι είναι περίπου 80» προσθέτει ο κ. Αθανασίου.

Οι δράσεις της +πλευσης
Οι δράσεις της +πλευσης έχουν πρωταρχικά ιατρικό χαρακτήρα. «Α-
πευθυνόμαστε στα μικρά ακριτικά νησιά, στα οποία ο μόνιμος κάτοι-
κος δεν έχει πρόσβαση σε ιατρικές εξετάσεις» τονίζει ο κ. Αθανασίου. 
Οι ιατρικές υπηρεσίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, σύμφωνα με τον 
Άρη Παπαπετρόπουλο, υπεύθυνο της ιατρικής ομάδας: «Εμείς πη-
γαίνουμε σαν ιατρική ομάδα με περίπου 16 διαφορετικές ειδικότη-
τες κάθε φορά. Εκεί στήνουμε ιατρεία σε όποιους χώρους βρούμε. 
Συνήθως στα αγροτικά ιατρεία, στα σχολεία και σε κάποιες αίθουσες 
των δήμων. Όλες οι ειδικότητες είναι άρτια εξοπλισμένες. Έχουμε 

χρονο απορριμματοφόρο, έχουμε δωρίσει δύο αφαλατωτές –έναν 
στη Γαύδο και έναν στην Κάσο– και έχουμε εξοπλίσει στην Πάτμο 
το πολιτιστικό κέντρο. Επίσης, φτιάξαμε οδοντιατρείο στη Φολέγαν-
δρο, καθώς ο οδοντίατρος δεν είχε χώρο να εργαστεί» τονίζει ο κ. Α-
θανασίου. 

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι, εκτός από την επισκευή της στέγης 
στα δύο σχολικά κτίρια στο Καστελόριζο, ήδη έχει καλυφθεί η θέρ-
μανση στα σχολεία της Ηρακλειάς και της Σχοινούσας.

Οι δυσκολίες 
«Οι δυσκολίες έχουν να κάνουν κυρίως με τις καιρικές συνθήκες και 
το πώς θα μεταβούμε με τα φουσκωτά σκάφη που διαθέτει η +πλευση 
από το ένα νησί στο άλλο» εξηγεί ο κ. Παπαπετρόπουλος. «Κάποιες 
φορές υπάρχουν δυσκολίες και στο πού θα στεγαστούμε, γιατί πρό-
κειται για μεγάλη ιατρική ομάδα που χρειάζεται αρκετές αίθουσες. 
Για πρώτη φορά θα αρχίσει μια συνεργασία με το “Ερρίκος Ντυνάν”, 
το οποίο θα μας δώσει μια κινητή μονάδα η οποία μέσα θα στεγά-
ζει τρία διαφορετικά ιατρεία, κάτι που θα μας βοηθήσει σημαντικά».

Από την πλευρά του, ο κ. Αθανασίου αναφέρει ότι είναι «απαιτη-
τικό το να μπορούμε να πραγματοποιήσουμε στο μικρό χρονικό διά-
στημα που διαρκεί ο διάπλους όλες μας τις δράσεις. Από τις ιατρικές 
μέχρι τις πολιτιστικές».

Παρά τις όποιες δυσκολίες, η ανταμοιβή είναι μεγάλη. «Η αγκα-
λιά των κατοίκων και η εμπιστοσύνη που μας δείχνουν, τα παιδικά 
χαμόγελα όταν ερχόμαστε σε επαφή με τα παιδιά στα νησιά, είναι 
από τις πιο σημαντικές στιγμές που ζούμε» υποστηρίζει ο κ. Αθανα-
σίου.

Διάπλους 2018
Η +πλευση έχει κάνει ήδη τον πρώτο προγραμματισμό για την ερχό-
μενη χρονιά. Το πρόγραμμα του 5ου Διάπλου θα διαρκέσει από την 
Πέμπτη 26 Απριλίου έως την Κυριακή 6 Μαΐου. Εθελοντές και φου-
σκωτά θα επισκεφτούν κατά σειρά την Κίμωλο, τη Σίκινο, την Ηρα-
κλειά, την Αστυπάλαια, την Ψέριμο, το Αγαθονήσι, τους Λειψούς και 
τους Αρκιούς. Ο 5ος Διάπλους της +πλευσης θα φτάσει σε μήκος δι-
αδρομής τα 440 ν.μ.

«Το ταξίδι» της +πλευσης
Πριν από λίγες μέρες παρουσιάστηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθη-
νών το «Ταξίδι». Πρόκειται για το ντοκιμαντέρ που γυρίστηκε κατά 
τον Διάπλου 2017 της +πλευσης σε Κίμωλο, Σίκινο, Ηρακλειά, Σχοι-
νούσα, Ανάφη, Ψέριμο, Τέλενδο, Λειψούς και Αρκιούς.

Οι συντελεστές του ντοκιμαντέρ, δούλεψαν αφιλοκερδώς επί 
μήνες προκειμένου να καταγράψουν όσα αισθάνονται και βιώνουν οι 
άνθρωποι της +πλευσης.

Ο φακός του κινηματογραφιστή Γιάννη Σταθόπουλου, οι μουσι-
κές του ίδιου και του Τάσου Λυμπέρη, η αφήγηση της Λίας Λάππα 
και του Αντώνη Καρυστινού, ο ήχος του Παναγιώτη Δεληνικόλα, το 
post production του Αντώνη Οικονόμου, καθήλωσαν τους θεατές.

Παράλληλα, στο φουαγιέ της αίθουσας πραγματοποιήθηκε μία 
ακόμη εκδήλωση, με έκθεση φωτογραφιών του Γ. Σταθόπουλου από 
τον Διάπλου τυπωμένων σε αλουμίνιο σε μεγάλη διάσταση και με ει-
δική επεξεργασία.

Τα συγκεκριμένα έργα διατέθηκαν προς πώληση στους φίλους 
της +πλευσης, με στόχο τη συγκέντρωση των απαραίτητων κεφα-
λαίων για την υλοποίηση νέων έργων στα νησιά.

«Μέτρα» το καλό
Πρόκειται για μια φράση με ιδιαίτερο νόημα για τους ανθρώπους της 
+πλευσης. Καθένας μας μπορεί να στηρίξει την προσπάθεια, αρκεί να 
αγοράσει ένα μέτρο το οποίο φέρει το λογότυπο της +πλευσης ως α-
ποτέλεσμα της συνεργασίας με τη Stanley – Black&Decker.

Στα σημεία πώλησης των προϊόντων της εταιρείας πωλείται ένα 
εργαλείο μέτρησης έως 5 μ. Με την αγορά κάθε τεμαχίου μεταφέρε-
ται αυτομάτως 1 ευρώ στα ακριτικά νησιά.

Επίσης, η +πλευση προσκαλεί τους χρήστες των social media 
να ενισχύσουν τη φωνή της κάνοντας like/follow στη σελίδα της στο 
Facebook (symplefsi) και στο Instagram, όπου μπορούν να δουν ε-
ντυπωσιακό οπτικοακουστικό υλικό από τα τέσσερα χρόνια δράσης 
των εθελοντών.

μαζί φορητά μηχανήματα υπερήχων, φορητές οδοντιατρικές μονά-
δες, εργαλεία των πνευμονολόγων για να γίνονται σπιρομετρήσεις. 
Επιπλέον, γίνονται πάντα αιμοληψίες, για να γίνουν κάποιες εξετά-
σεις αιματολογικές και βιοχημικές. Όλοι μας προσφέρουμε δωρεάν 
ιατρικές υπηρεσίες».

Υπάρχει όμως ανταπόκριση από τους κατοίκους; «Η ανταπό-
κριση εξαρτάται από το νησί. Συνήθως όμως έχουμε πολύ μεγάλη 
προσέλευση. Υπάρχουν και νησιά στα οποία έχουμε κατορθώσει να 
εξετάσουμε και το 100% των κατοίκων» απαντά ο κ. Παπαπετρόπου-
λος.

Εκτός όμως από τις ιατρικού χαρακτήρα δράσεις της +πλευσης, 
σημαντική είναι και η παροχή από πλευράς της εκπαιδευτικού και 
μορφωτικού υλικού στα σχολεία. «Προσπαθούμε να καλύψουμε τις 
ανάγκες τους, από κιμωλίες και διαδραστικούς πίνακες μέχρι υπολο-
γιστές» σημειώνει ο κ. Αθανασίου. Επίσης, πραγματοποιούνται ομι-
λίες «οι οποίες έχουν σκοπό να ενημερώσουν τους πολίτες για διά-
φορα θέματα, όπως για το τσιγάρο ή τον καρκίνο του μαστού».

Η συνεχής επικοινωνία των ανθρώπων της +πλευσης με τις το-
πικές αρχές των νησιών έχει ως αποτέλεσμα η οργάνωση να γνωρί-
ζει ακριβώς τις ανάγκες της κάθε περιοχής. «Σε αυτά τα χρόνια έ-
χουμε φτιάξει αρκετές παιδικές χαρές, έχουμε δωρίσει σε νησί σύγ-
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ρεπορτάζ

 ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

ΈΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΧΏΡΙΣ ΤΗΝ ΑΝΝΑ

Π
έρασε ένας χρόνος απ’ όταν «έφυγε» η 
μεγάλη μου αδελφή, η Άννα. Το διάστημα 
που μεσολάβησε έκανε την απώλεια με-
γαλύτερη, γιατί βυθισμένοι στην καθη-
μερινότητά μας δυσκολευόμαστε πολ-
λές φορές να καταλάβουμε τι ακριβώς έ-

χουμε, τι κινδυνεύουμε να χάσουμε, ακόμη και να κάνουμε τον 
τελικό απολογισμό μετά το γεγονός.

Η Άννα ήταν όμορφη, έξυπνη, καλλιεργημένη, ευαίσθητη, 
αποτελεσματική, δυναμική. Με μια τόσο ισχυρή και ολοκλη-
ρωμένη προσωπικότητα δεν ήταν πάντα εύκολο να συνεννο-
ηθώ, παρά την αδελφική αγάπη που μας ένωνε και τον αμοι-
βαίο θαυμασμό που υπήρχε.

Πιστεύω ότι η σχέση μας καθορίστηκε το 1955, όταν χά-
σαμε ξαφνικά τον πατέρα μας. Εγώ ήμουν 3 ετών και δεν είχα 
τη δυνατότητα να καταλάβω τις διαστάσεις της απώλειας, ενώ ε-
κείνη πλησίαζε τα 8 και άρχισε γρήγορα να αντιμετωπίζει τα δι-
λήμματα. Τι θα γίνει με την οικογένεια, πώς θα αποφύγουμε οι-
κονομικά και κοινωνικά προβλήματα σε μια δύσκολη περίοδο, 
θα αντέξει την πίεση η μητέρα μας. Το τελευταίο ήταν για την 
Άννα και το συνεχές άγχος της μέχρι το τέλος… Ο σύνδεσμος 
που είχε με τη μητέρα μας ήταν μεγάλος.

Πάντα έδινε προτεραιότητα στην υποχρέωση και συχνά α-
νησυχούσε με τις πολυτέλειες που επέτρεπα στον εαυτό μου –
στο θέμα της διάρκειας των σπουδών στο εξωτερικό– και τους 
κινδύνους που αναλάμβανα με πολιτικές επιλογές ή αλλαγή ε-
παγγελματικού προσανατολισμού.

Πολύ καλή μαθήτρια στο Κολλέγιο Θηλέων στον… αρχαι-
ολογικό χώρο του Ελληνικού, έβγαλε με άριστα τη σχολή δι-
ερμηνέων της Γενεύης, με ανυπέρβλητα αγγλικά και γαλλικά. 
Άρχισε να εργάζεται ως ανεξάρτητη διερμηνέας, χωρίς να εντα-
χθεί στους μηχανισμούς των διεθνών οργανισμών, στα 22 της 
και συνέχισε για 45 χρόνια, κερδίζοντας την αναγνώριση των 
συναδέλφων της σε ένα απαιτητικό επάγγελμα.

Συνεργάστηκε, στα πλαίσια του επαγγέλματός της, με τον 
Κωνσταντίνο Καραμανλή, τον Ζισκάρ ντ’ Εστέν, τον Κωνστα-
ντίνο Μητσοτάκη και άλλους κορυφαίους και σημαντικούς και 
θεωρώ απόδειξη της επαγγελματικής της αρτιότητας ότι στο ε-
πίπεδο που κινήθηκε είχε ακούσει τα πάντα και δεν είπε ποτέ 
τίποτα σ’ εμένα ή οποιονδήποτε άλλο.

Στο Αθήνα 2004 είχε υπεύθυνη θέση και ήταν υπερήφανη 
για τη συμβολή της στην εικόνα της Ελλάδας κατά την περίοδο 

των Ολυμπιακών Αγώνων. Δεν εγκατέλειψε ποτέ τη διερμηνεία, 
παρά μόνο όταν την εγκατέλειψαν οι δυνάμεις της λόγω της α-
σθένειας. Χαιρόταν τα γεύματα μαζί μου στο Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο στις Βρυξέλλες και δεν μου επέτρεψε να σκεφτώ ότι 
κάτι δεν πήγαινε καλά, παρά το γεγονός ότι ήξερε ότι «έφευγε».

Αντιμετώπισε την τελική και φοβερά επώδυνη φάση της α-
σθένειας με γενναιότητα και αξιοπρέπεια και μοιράστηκε την 
αγωνία της κατ’ αρχάς μόνο με την κόρη της Χριστίνα και στη 
συνέχεια με τον δεύτερο σύζυγό της Πάνο Δράκο.

Ήταν τόσο δυναμική και γεμάτη ζωή ώστε παλιο  ί και καλοί 
της φίλοι, όπως η Ντόρα Μπακογιάννη και ο Αντώνης Σαμα-
ράς, με πήραν τηλέφωνο για να μάθουν εάν πράγματι συνέβη 
το αδιανόητο και να εκφράσουν στη συνέχεια τα συλλυπητή-
ριά τους.

Παρακολουθώντας την τα τελευταία χρόνια διαπίστωσα ότι 
είχε μια απεριόριστη αγάπη για την κόρη της Χριστίνα και μια 
μεγάλη ανησυχία για τη μητέρα μας Σοφία, που, όπως πολλοί 
θυμούνται, ήταν οι καλύτερες φίλες. Η μητέρα μας συνεχίζει 
στα 92 της μια ήρεμη πορεία. Η Χριστίνα, πάντα ενδιαφέρουσα 
και με αναζητήσεις, συνεχίζει με σίγουρο βηματισμό το ταξίδι 
της ζωής, όπως ακριβώς ήθελε η μητέρα της.

Η Άννα με τον Κωνσταντίνο Μητρόπουλο, πατέρα της Χριστίνας, την ημέρα του γάμου 
τους.

Άννα, Γιώργος, Σοφία, Χριστίνα στην εκπαίδευση στο Ναυτικό.

Την Άννα εμπιστευόταν για τις επαγγελματικές ικανότητες στη διερμηνεία και την εχεμύ-
θειά της ο Κωνσταντίνος Καραμανλής.

Γιώργος και Άννα με τη μητέρα τους Σοφία και τον πατέρα τους που «έφυγε» ξαφνικά 
και νωρίς.

Παρασημοφόρηση της Άννας στη Γαλλική Πρεσβεία στην Αθήνα για τον ρόλο της στη δι-
άδοση της γαλλικής γλώσσας.

Η Άννα με τον τότε Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας Ζισκάρ ντ’ Εστέν και τη σύζυγό 
του, την περίοδο που η Γαλλία στήριξε αποφασιστικά την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ.

Η Άννα σε πλήρη επαγγελματική δράση μεταξύ των Προέδρων της Ελλάδας Κωνσταντί-
νου Τσάτσου και της Γαλλίας Ζισκάρ ντ’ Εστέν.
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Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΪ 
ΚΛΥ∆ΩΝΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΣΚΑΝ∆ΑΛΑ
Ιστορίες παράνοµου έρωτα και κατασκοπείας, 
παρενοχλήσεις και πορνογραφικό υλικό έχουν 
κλονίσει κατά καιρούς το Βρετανικό Κοινοβούλιο.

 ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

Μ
ετά τα σκάνδαλα που ξέ-
σπασαν στον χώρο του α-
µερικανικού θεάµατος και 
είχαν ως αποτέλεσµα την 
κατακόρυφη πτώση δύο ε-
ξαιρετικά επιτυχηµένων 
στον επαγγελµατικό τους 
τοµέα ανδρών, ο ασκός του 

Αιόλου έχει πλέον ανοίξει για τους ισχυρούς άνδρες του 
Βρετανικού Κοινοβουλίου. Η πρωθυπουργός Τερέζα Μέι 
έχει βρεθεί σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, καθώς στελέχη και 
βουλευτές του κόµµατός της φέρονται να έχουν παρενοχλή-
σει σεξουαλικά γυναίκες υπαλλήλους, µε τη Μέι να καλείται 
εν µέσω Brexit να βάλει σε τάξη τους άνδρες συνεργάτες της 
και ταυτόχρονα να επιδείξει πυγµή ως γυναίκα απέναντι στα 
ντροπιαστικά αυτά περιστατικά.
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Οι καταγγελίες για πολλά υψηλόβαθμα 
στελέχη του Βρετανικού Κοινοβουλίου ήρθαν 
λίγο μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου 
Χάρβεϊ Γουάινσταϊν και κανείς δεν περίμενε 
ότι οι εξελίξεις αυτές θα πλήξουν σχεδόν 
ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση της κ. Μέι.

Ο βρετανικός Τύπος εμμέσως πλην σαφώς 
κατηγόρησε τον Προφιούμο για εσχάτη 
προδοσία, αφού θεωρήθηκε ότι η 19χρονη 
Κίλερ ήταν κατάσκοπος η οποία αποσπούσε 
κρατικά μυστικά από τον υπουργό Πολέμου 
και τα χάριζε απλόχερα στον Ιβανόφ.

Αυτοκτονία
Πριν από λίγες μέρες ο Καρλ Σάρτζαντ, πρώην υπουργός της πε-
ριφερειακής κυβέρνησης της Ουαλίας του οποίου το όνομα ε-
νεπλάκη πρόσφατα σε σκάνδαλο σεξουαλικής παρενόχλησης, 
έδωσε τέλος στη ζωή του, αφού μάλιστα παραιτήθηκε από τα πο-
λιτικά του καθήκοντα υπό τη σκιά της κατηγορίας που τον βά-
ρυνε. Ο 49χρονος Σάρτζαντ, που διετέλεσε υπουργός Κοινοτή-
των και Παιδικής Ηλικίας στην Ουαλία, υπέβαλε παραίτηση στις 
3 Νοεμβρίου, έπειτα από τις καταγγελίες για σεξουαλική παρενό-
χληση, και στις 7 Νοεμβρίου αυτοκτόνησε. 

Ο… άτακτος υπουργός Άμυνας
Οι καταγγελίες για πολλά υψηλόβαθμα στελέχη του Βρετανι-
κού Κοινοβουλίου ήρθαν λίγο μετά την αποκάλυψη του σκαν-
δάλου Χάρβεϊ Γουάινσταϊν και κανείς δεν περίμενε ότι οι ε-
ξελίξεις αυτές θα πλήξουν σχεδόν ανεπανόρθωτα την κυβέρ-
νηση της κ. Μέι. Στις αρχές του μήνα ο υπουργός Άμυνας σερ 
Μάικλ Φάλον παραιτήθηκε από την κυβέρνηση, έπειτα από 
καταγγελίες της συναδέλφου του Άντρια Λέντσομ πως είχε α-
παντήσει σε σχόλιο της τελευταίας με ένα άκρως σεξιστικό υ-
πονοούμενο. Για την ακρίβεια, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης 
επιτροπής στην οποία συμμετείχαν και οι δύο, η επικεφαλής 
της Κ.Ο. των Τόρηδων είπε πως κρύωναν τα χέρια της, για να 
λάβει την απάντηση από τον Φάλον «αν κρυώνουν τα χέρια 
σου, ξέρω πού μπορείς να τα βάλεις για να τα ζεστάνεις». Ανάρ-
μοστη συμπεριφορά είχε επιδείξει και απέναντι στη δημοσι-
ογράφο Τζούλια Χάρτλεϊ Μπριούερ, η οποία τον κατηγόρησε 
για σεξουαλική παρενόχληση που συνέβη πριν από περίπου 
15 χρόνια. Ειδικότερα, ο πρώην υπουργός άγγιζε ανάρμοστα 
την Μπριούερ σε επαγγελματικό δείπνο που είχαν. Το πο-
τήρι ξεχείλισε όταν η Τζέιν Μέρικ, δημοσιογράφος στο πολι-
τικό ρεπορτάζ για τον «Independent», τηλεφώνησε στην Ντά-
ουνινγκ Στριτ και ανέφερε τη δική της δυσάρεστη εμπειρία, 
σύμφωνα με την οποία ο Μάικλ Φάλον σχεδόν της επιτέθηκε, 
προσπαθώντας να τη φιλήσει. Λίγες ώρες αργότερα ο τελευ-
ταίος παραιτήθηκε, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά μια δυσάρε-
στη συμπεριφορά που έχει εδραιωθεί σε ένα από τα πιο παλιά 
κοινοβούλια του κόσμου.

Σάτυρος και ο αναπληρωτής πρωθυπουργός;
Στο σκάνδαλο των σεξουαλικών παρενοχλήσεων ενεπλάκη και 
το όνομα του αναπληρωτή πρωθυπουργού Ντέιμιαν Γκριν, όταν 
η αρθρογράφος των «Times» Κέιτ Μόλτμπι έγραψε ότι την άγ-
γιξε ανάρμοστα σε κάποια επαγγελματική συνάντησή τους, γεγο-
νός που την έκανε να τον αποφεύγει διαρκώς. Ο ίδιος υπογραμ-
μίζει πως οι αναφορές της Μόλτμπι είναι αναληθείς, ωστόσο η 
Τερέζα Μέι έχει ζητήσει επίσημη αναφορά σχετικά με το περι-
στατικό. Και σαν να μην έφτανε αυτό, λίγες μέρες μετά την κατη-
γορία της Μόλτμπι ένας πρώην βοηθός της Μητροπολιτικής Α-
στυνομίας ονόματι Μπομπ Κουίκ ισχυρίστηκε στην εφημερίδα 
«Sunday Times» ότι οι αρχές είχαν βρει πλούσιο πορνογραφικό 
υλικό στον υπολογιστή του Γκριν κατά τη διάρκεια έρευνας το 
2008 για κυβερνητικές διαρροές. Μάλιστα, ο Κουίκ τόνισε πως 
οι συνάδελφοί του είχαν κάνει λόγο για «ακραίο» πορνογραφικό 
υλικό. Ο Ντέιμιαν Γκριν ανέφερε πως το δημοσίευμα είναι αναλη-
θές και η πηγή αναξιόπιστη και αρνήθηκε για μία ακόμη φορά τις 
όποιες κατηγορίες τού προσάπτουν, παρ’ όλα αυτά η έρευνα βρί-
σκεται σε εξέλιξη και δεν αποκλείεται να αναγκαστεί να παραιτη-
θεί και αυτός, προκειμένου να σταματήσουν οι βαρύτατοι κλυδω-
νισμοί στην κυβέρνηση της κ. Μέι.

Μεταξύ άλλων, ο Τσάρλι Έλφικ, συντηρητικός βουλευτής του 
Ντόβερ, δέχτηκε σοβαρότατες κατηγορίες για σεξουαλική παρε-
νόχληση, με αποτέλεσμα να τεθεί σε διαθεσιμότητα, ενώ ο Μαρκ 
Γκάρνιερ, επίσης βουλευτής των Συντηρητικών, βρίσκεται στο ε-
πίκεντρο έρευνας, καθώς έστειλε τη γραμματέα του δύο φορές στο 
παρελθόν να του αγοράσει σεξουαλικά βοηθήματα, κάτι που απο-
τελεί παράβαση των κανονισμών ευπρέπειας για τους βουλευτές.

Θα αντέξει την κρίση η Μέι;
Τα σεξουαλικά σκάνδαλα έχουν προκαλέσει τριγμούς στο κυβερ-

νητικό σχήμα της Τερέζα Μέι, με την απομάκρυνση του Φάλον, 
που κατείχε εξαιρετικά σημαντική θέση, να είναι ίσως το μεγαλύ-
τερο πλήγμα. Η Βρετανίδα πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι δεν 
πρέπει να μείνουν «σκιές» στις καταγγελίες και ζήτησε από τους 
ηγέτες των άλλων κομμάτων να συναινέσουν ώστε να συγκροτη-
θεί μία ανεξάρτητη επιτροπή η οποία θα δέχεται και θα ερευνά 
παράπονα και καταγγελίες των εργαζομένων στο Βρετανικό Κοι-
νοβούλιο, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει πως πρέπει να συνταχθεί 
ειδικός κώδικας συμπεριφοράς βουλευτών και υπουργών.

Τουλάχιστον επτά βουλευτές του Συντηρητικού Κόμματος ε-
ρευνώνται για σεξουαλική παρενόχληση και η Βρετανίδα πρωθυ-
πουργός, παράλληλα με το Brexit, προσπαθεί να διαχειριστεί το 
ενδεχόμενο επαναληπτικών εκλογών υπό τον κίνδυνο κατάρρευ-
σης της κυβέρνησης μειοψηφίας. Η γενικευμένη αστάθεια που 
παρατηρείται στο κόμμα των Συντηρητικών ενισχύεται σχεδόν 
καθημερινά, με νέα σκάνδαλα να βλέπουν το φως της δημοσιότη-
τας. Την πολιτική κρίση καταβάλλει προσπάθειες να περιορίσει 
και η υπουργός Εσωτερικών Άμπερ Ρουντ, η οποία ζήτησε να α-
ποπεμφθούν από το Κοινοβούλιο όσοι βουλευτές έχουν αποδε-
δειγμένα χρησιμοποιήσει την εξουσία τους για να προβούν σε 
ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντι σε κάποιον υφιστάμενο, ενώ 
όλοι βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής, καθώς δεν αποκλείε-
ται νέα περιστατικά να δουν σύντομα το φως της δημοσιότητας.

Περιστατικά και στους Εργατικούς
Εν τω μεταξύ, και το Εργατικό Κόμμα φαίνεται πως αντιμετωπί-
ζει παρόμοιες κατηγορίες, καθώς δύο βουλευτές του, ο 76χρονος 
Κέλβιν Χόπκινς και ο Κλάιβ Λούις, κατηγορούνται για σεξουα-
λική παρενόχληση, με τον πρώτο να έχει στείλει ηλεκτρονικό 
μήνυμα με σεξουαλικά υπονοούμενα σε 26χρονη κοπέλα. Συν 
τοις άλλοις, η 25χρονη ακτιβίστρια των Εργατικών Μπεξ Μπέ-
ιλι αποκάλυψε ότι πριν από έξι χρόνια προϊστάμενος στο κόμμα 
τη βίασε, ενώ άλλο μέλος του κόμματος την πίεσε να μη δημο-
σιοποιήσει το γεγονός, χωρίς ωστόσο να αναφέρει ονόματα. Ε-
πιπλέον, το κανάλι ITVπαρουσίασε προ ημερών συνέντευξη με 
γυναίκα που παρέμεινε ανώνυμη, η οποία κατήγγειλε πως βου-
λευτής προσπάθησε να τη βιάσει το 2016, κατά τη διάρκεια επαγ-
γελματικού ταξιδιού.

Ο υπουργός και η κατάσκοπος
Αρκετά μέλη του Βρετανικού Κοινοβουλίου ουκ ολίγες φορές 
έχουν εμπλακεί σε σκάνδαλα, τα οποία όχι μόνο τους κόστισαν 
την πολιτική τους καριέρα αλλά προκάλεσαν τέτοιο πάταγο που 
άγγιζε τα όρια πολιτικής κρίσης.

Το σκάνδαλο Προφιούμο στις αρχές της δεκαετίας του ’60 
θύμιζε κινηματογραφική ταινία. Ο υπουργός Πολέμου της Βρε-
τανίας Τζον Προφιούμο, ένας αξιοσέβαστος πολιτικός που είχε 
υπηρετήσει ως επικεφαλής του βρετανικού επιτελείου στην Ι-
απωνία κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, σύναψε εξωσυζυγική 
σχέση με τη 19χρονη, εν έτει 1962, Κριστίν Κίλερ, η οποία είχε 
παράλληλη σχέση με τον αξιωματικό του Σοβιετικού Ναυτικού 
και στρατιωτικό ακόλουθο της σοβιετικής πρεσβείας Γιεβγκένι 
Ιβανόφ.

Ο βρετανικός Τύπος εμμέσως πλην σαφώς κατηγόρησε 
τον Προφιούμο για εσχάτη προδοσία, αφού θεωρήθηκε ότι 
η 19χρονη Κίλερ ήταν κατάσκοπος η οποία αποσπούσε κρα-
τικά μυστικά από τον υπουργό Πολέμου και τα χάριζε απλό-
χερα στον Ιβανόφ. Ο Προφιούμο είχε δηλώσει πως δεν γνώ-
ριζε για την παράλληλη σχέση της Κίλερ και πως έμεινε μαζί 
της μόλις δύο εβδομάδες, αφού ωστόσο αρχικά είχε πει ψέ-
ματα στον βρετανικό λαό πως δεν είχε σχέση μαζί της. Κάπως 
έτσι τερματίστηκε η πολιτική καριέρα του Τζον Προφιούμο. 
Η κατηγορία ότι ο τελευταίος έδινε κρατικά μυστικά στους 
Σοβιετικούς μέσω της Κίλερ δεν αποδείχθηκε ποτέ, η τελευ-
ταία όμως στην αυτοβιογραφία της υποστήριξε πως ο Στίβεν 
Γουόρντ, κοινός φίλος του Προφιούμο και της ίδιας, ο οποίος 
εκτελούσε χρέη μεσάζοντα μεταξύ επιφανών ανδρών και ό-
μορφων νεαρών γυναικών, ήταν κατάσκοπος της Σοβιετικής 
Ένωσης και είχε επιστρατεύσει με απειλές την ίδια να απο-
σπάσει μυστικά από τον Προφιούμο σχετικά με τη θέση πυ-
ρηνικών όπλων στη Δυτική Γερμανία. Η Κίλερ ομολόγησε στο 
βιβλίο της ότι ήταν κατάσκοπος κατά τη διάρκεια του Ψυχρού 
Πολέμου και πως πρόδωσε τη χώρα της, γεγονός για το οποίο 
είχε μετανιώσει.

Το νόθο παιδί
Ένα εξίσου σημαντικό ερωτικό σκάνδαλο που επηρέασε τη βρε-
τανική πολιτική σκηνή έλαβε χώρα κατά τη δεκαετία του ’80, 
οπότε το δεξί χέρι της Μάργκαρετ Θάτσερ λησμόνησε τον σο-
βαρό του ρόλο. Ο Σέσιλ Πάρκινσον ήταν ο άνθρωπος που εξα-
σφάλισε στη Θάτσερ μια σαρωτική νίκη το 1983, ενώ ο ίδιος προ-
οριζόταν για υπουργός Εσωτερικών. Το πρόβλημα ήταν ότι τη 
στιγμή που σχηματιζόταν το υπουργικό συμβούλιο ο Πάρκινσον 
περίμενε παιδί από τη γραμματέα του και όχι από τη γυναίκα του. 
Η Θάτσερ του έδωσε τη θέση του γραμματέα Εμπορίου και Βι-
ομηχανίας, για να τον αναγκάσει να παραιτηθεί μερικούς μήνες 
αργότερα, όταν γνωστοποιήθηκε η υπόθεση. Η γραμματέας, αν 
και ισχυρίστηκε ότι της ζήτησαν επιτακτικά να προχωρήσει σε 
άμβλωση, γέννησε μια κόρη, με την οποία ο Πάρκινσον δεν θέ-
λησε να έχει καμία σχέση. Όταν εκείνη μεγάλωσε, είπε δημόσια 
ότι «ο πατέρας μου μου συμπεριφέρθηκε πολύ άσχημα» και δεν 
είχε καθόλου άδικο.

Ένα κοινό πολιτικό μυστικό
Ένα ακόμη σκάνδαλο που είχε προκαλέσει θύελλα αντιδρά-
σεων πριν από μερικά χρόνια στη Βρετανική Βουλή ήταν αυτό 
που αφορούσε τις δαπάνες των βουλευτών. Κατάχρηση κρατι-
κού χρήματος από το 2004 έως το 2008 που οδήγησε σε παραι-
τήσεις, φυλακίσεις, επιστροφές μεγάλων χρηματικών ποσών 
από βουλευτές, καθώς και πρόωρες συνταξιοδοτήσεις από άλ-
λους, προκειμένου να γλιτώσουν από την ντροπή των δημοσι-
ευμάτων. Οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούσαν την κατά-
χρηση του επιδόματος δεύτερης κατοικίας. Κάποιοι βουλευτές 
της Βουλής των Κοινοτήτων είχαν λάβει το επίδομα δεύτερης 
κατοικίας που δίνεται σε όσους δεν είναι βουλευτές στο Λον-
δίνο και με αυτό πλήρωσαν στεγαστικά δάνεια, τα οποία, όμως, 
όπως αποδείχθηκε, είχαν ήδη αποπληρωθεί, ή συντηρούσαν 
πολυτελείς συνήθειές τους, όπως πισίνες στα σπίτια τους, με-
γαλοπρεπείς κήπους με τάφρο κ.ά. Η κοινή γνώμη είχε ενο-
χληθεί περισσότερο από το γεγονός πως η κατάχρηση του ε-
πιδόματος δεύτερης κατοικίας ήταν κοινό μυστικό μεταξύ των 
βουλευτών, γεγονός που θεωρήθηκε ότι παραβιάζει τους κανό-
νες και το πνεύμα σύμφωνα με τα οποία λειτουργεί η βρετα-
νική πολιτική σκηνή. 





αφιέρωµα //
ΚΕΙΜΕΝΑ: ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ 

Παράθυρο ανάπτυξης ο ενεργειακός τοµέας

Ισχυρές παραµένουν οι επενδυτικές προοπτικές του ελληνικού ενεργειακού τοµέα παρά την κρίση, ανοίγοντας ένα παράθυρο διεξόδου µε 
ισχυρή δυναµική. Ο ενεργειακός τοµέας αλλάζει ενσωµατώνοντας νέες ιδέες και καινοτόµες τεχνολογίες, µε νέους στόχους, όπου χρει-
άζονται οι αναγκαίες υποδοµές για την παραγωγή, µεταφορά, διανοµή, εµπορία και χρήση, αξιοποιώντας τις µορφές ενέργειας οι οποίες 
θα συµβάλουν στο κατάλληλο ενεργειακό µείγµα σε µια πορεία προς ένα καλύτερο µέλλον µε προσιτές τιµές.

Όλα αυτά θα απαιτήσουν νέες επενδύσεις που αναµένεται να δηµιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα για νέους µε σύγχρονες γνώ-
σεις και δεξιότητες, που έχουν ενδιαφέρον για τις αναδυόµενες και εξελισσόµενες τεχνολογίες µε στόχο την ασφάλεια και αξιοπιστία στην πα-
ροχή υψηλής ποιότητας ενέργειας.

Απαιτείται δε παράλληλη µέριµνα για υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα αλλά και για δραστηριότητες εµπορίας που έπονται της απελευθέ-
ρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου.

Σε αυτό το τοπίο, σύµφωνα µε διεθνείς µελέτες, το ενεργειακό Ελντοράντο περιλαµβάνει απαιτούµενες ενεργειακές επενδύσεις µέχρι το 
2025 οι οποίες εκτιµάται ότι θα ανέλθουν σε 27 δισ. ευρώ, µε το κύριο µέρος αυτών να τοποθετείται σε έργα ΑΠΕ για ηλεκτρικές και µη ηλε-
κτρικές χρήσεις και σε έργα ενεργειακής αποδοτικότητας.
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EΝΕΡΓΕΙΑ

Ένα βήμα πριν από την εκτίναξη, με βάση 
τη θεωρία του ελατηρίου, βρίσκεται η Ελ-
λάδα στον τομέα της ενέργειας, καθώς η 

μια έκθεση μετά την άλλη από τους πλέον αξιόπιστους 
οργανισμούς έρχεται να επιβεβαιώσει τη σημαντική 
δυναμική της στην ευρύτερη περιοχή. Εκθέσεις που 
ουσιαστικά είναι πρόσκληση σε μεγάλους ξένους ε-
πενδυτές, καθώς αποτελούν τους σημαντικότερους ο-
δηγούς για τους μεγαλύτερους επενδυτές στον χώρο 
της ενέργειας σε όλο τον κόσμο και το περιεχόμενό 
τους για τη χώρα μας είναι άκρως κολακευτικό.

Τις τελευταίες δε ημέρες, με πρώτο τον Διεθνή 
Οργανισμό Ενέργειας (ΙΕΑ), γνωστοποιούν συνε-
χώς όλο και πιο ευνοϊκές προοπτικές, ενώ την ίδια 
στιγμή η χώρα δοκιμάζει την ενδυνάμωση συνεργα-
σιών στον ενεργειακό τομέα.

Σε αυτό το πλαίσιο ήταν και οι θέσεις που δια-
τύπωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Γιώργος Σταθάκης, μιλώντας την Πέμπτη στο EU 
Arab World Summit.

Ο υπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα στηρίζει την 
ευρω-μεσογειακή συνεργασία, ειδικά στον τομέα της 
ενέργειας, και επιθυμεί να διαδραματίσει ενεργό και 
εξισορροπητικό ρόλο, με στόχο την ενίσχυση της γε-
ωπολιτικής θέσης της και την υλοποίηση ωφέλιμων 
οικονομικά προγραμμάτων.

Σημείωσε ακόμη πως ο ενεργειακός τομέας, που 
εισέρχεται σε μια νέα εποχή, μπορεί να αποτελέσει 
πεδίο ενδυνάμωσης της ιστορικά μακρόχρονης συ-
νεργασίας Ελλάδας και αραβικού κόσμου.

Σήμερα, αιχμή του δόρατος της συνεργασίας Ελ-
λάδας και αραβικού κόσμου είναι οι εισαγωγές πε-
τρελαίου και φυσικού αερίου. Το 20% των αναγκών 
της χώρας σε φυσικό αέριο προέρχεται από εισαγω-
γές υγροποιημένου φυσικού αερίου. Παράλληλα, η 
συνεργασία επεκτείνεται και σε άλλους τομείς, όπως 
οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), η ενεργει-
ακή αποδοτικότητα, η διαχείριση υδάτων, μελετητικά 
έργα και ανταλλαγή υποτροφιών για συμμετοχή σε 
ερευνητικά προγράμματα.

Επιστρέφοντας στις διεθνείς εκθέσεις για την 
Ελλάδα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας στην πρό-
σφατη έκθεσή του στις αρχές του μήνα κάνει λόγο 
για εντυπωσιακή πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις οι ο-
ποίες καλλιεργούν κατάλληλο έδαφος για προσέλ-
κυση κάθε είδους επενδύσεων. Μάλιστα τονίζει την 

πολύ σημαντική αύξηση των ανανεώσιμων πηγών 
στην παραγωγή ηλεκτρισμού, με αποτέλεσμα η Ελ-
λάδα να έχει το δεύτερο μεγαλύτερο μερίδιο σε πα-
ραγωγή από φωτοβολταϊκά μετά την Ισπανία.

Ο Οργανισμός, πάντως, συστήνει και την παύση 
της επιδότησης των τιμών ενέργειας, ανοίγοντας θέμα 
κατάργησης του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου.

«Μπορώ να σας πω ότι με βάση τα ευρήματα 
της έκθεσής μας από ανεξάρτητους ειδικούς, υπάρ-
χουν ήδη συγκεκριμένα και σημαντικά επιτεύγματα 
και ένα εξαιρετικό έργο που προχωράει» δήλωσε ο 
διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας 
Φατίχ Μπιρόλ.

Ο Διεθνής Οργανισμός πέρασε από κόσκινο κάθε 
δραστηριότητα στον χώρο της ενέργειας τα τελευταία 
χρόνια στην Ελλάδα. Από τις ανανεώσιμές πηγές και 
την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
και φυσικού αερίου μέχρι τη σημασία του λιγνίτη σε 
περιόδους ενεργειακής κρίσης.

Εξέτασε επίσης μία προς μία όλες τις επενδύσεις. 
Μεταξύ άλλων, την αναβάθμιση της Ρεβυθούσας και 
τη δυνατότητά της να τροφοδοτεί με φυσικό αέριο 
ακόμα και με βυτιοφόρα επιχειρήσεις σε διάφορες 
περιοχές της χώρας.

Όσον αφορά τη σύνδεση της νησιωτικής χώρας 
με τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικού ρεύμα-
τος στην ηπειρωτική Ελλάδα, θα έχει ολοκληρω-
θεί έως το τέλος του χρόνου αναφορικά με τις Κυ-
κλάδες, ενώ με υποβρύχιο καλώδιο θα συνδέεται η 
Κρήτη με την Πελοπόννησο έως το τέλος του 2020 
και έως το 2023 με την Αττική.

Ο Οργανισμός στην έκθεσή του επιδοκιμάζει τις 
προσπάθειες για την απελευθέρωση της χονδρεμπορι-
κής αγοράς φυσικού αερίου, με το μερίδιο της ΔΕΠΑ 
να μειώνεται μέσω των δημοπρασιών αερίου (gas 
release), αλλά και του λιανεμπορίου φυσικού αερίου.

Στηρίζει επίσης τις προσπάθειες της ελληνικής πο-
λιτείας να ανταποκριθεί στο χρονοδιάγραμμα για την 
εφαρμογή του μοντέλου-στόχου, γνωστού ως target 
model, από το 2018. Σε αυτή τη φάση η Ρυθμιστική 
Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) επεξεργάζεται τους απαραίτη-
τους κώδικες για τη μετάβαση αυτή, ενώ ο Λειτουρ-
γός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ) και 
το Χρηματιστήριο Αθηνών συνεργάζονται για τη σύ-
σταση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Ο λιγνίτης χαρακτηρίζεται από τον Διεθνή Οργα-

Η ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης

νισμό Ενέργειας ως «αξιόπιστο καύσιμο» και ως «ση-
μαντικός εγχώριος πόρος» του ενεργειακού συστή-
ματος, κρίσιμος για την ασφάλεια του εφοδιασμού, 
όπως αποδείχθηκε στην ενεργειακή κρίση του χει-
μώνα 2016-2017.

Πάντως, η σημασία του μειώνεται με βάση τους 
στόχους για το κλίμα, αλλά και την αυξανόμενη χρήση 
του φυσικού αερίου, η οποία παραμένει μεν χαμηλή 
συγκριτικά με άλλες χώρες-μέλη του Διεθνούς Οργα-
νισμού Ενέργειας, ωστόσο έχει υπερδιπλασιαστεί την 
τελευταία δεκαετία. Ο αυξανόμενος ρόλος του φυσι-
κού αερίου στην ηλεκτρική παραγωγή απαιτεί έναν 
ισχυρότερο προσανατολισμό στην ασφάλεια εφοδι-
ασμού του, δεδομένου ότι προέρχεται από εισαγωγές 
και τον μοναδικό τερματικό σταθμό υγροποίησης φυ-
σικού αερίου της Ρεβυθούσας.

Σήμερα, το ελληνικό ενεργειακό μείγμα προσδι-
ορίζεται από την πολύ υψηλή χρήση του πετρελαίου 
στους τομείς της θέρμανσης και των μεταφορών, καθώς 
και από τη χρήση λιγνίτη στην ηλεκτρική παραγωγή. 
Παρ’ όλα αυτά, η Ελλάδα παρουσιάζει μια αύξηση της 
τάξης του 300% στην παραγωγή ηλεκτρισμού από αιο-
λική και ηλιακή ενέργεια την πενταετία 2010-2015, με 
το μερίδιο των ΑΠΕ να υπολογίζεται σε 30% το 2015.

Επενδύσεις 30 δισ. έως το 2025 βλέπει το 
ΙΕΝΕ
Σημαντική δυναμική αναπτύσσεται στις χώρες της ΝΑ 
Ευρώπης στον ενεργειακό τομέα, καθώς οι συνολι-
κές επενδύσεις έως το 2025 αναμένεται να ανέλθουν 
έως και 321 δισ. ευρώ, με την Ελλάδα να βρίσκεται 
σε υψηλή θέση, με προοπτικές ενεργειακών επενδύ-
σεων ύψους έως 30 δισ. ευρώ κατά την ίδια περίοδο.

Τα ανωτέρω επισημάνθηκαν κατά την παρουσίαση 
της μελέτης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης 
(ΙΕΝΕ) για τον ενεργειακό τομέα της περιοχής (SE 
Europe Energy Outlook) 2016-2017, που καλύπτει 13 
χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, καθώς και 
8 περιφερειακές χώρες (π.χ. Αίγυπτος, Ισραήλ, Ιτα-
λία, Συρία κ.ά.).

Η πρόβλεψη για τις επενδύσεις στην περιοχή, 
που είναι αναπτυσσόμενη, κάνει λόγο για 267 δισ. 
ευρώ, που φτάνουν έως 321 δισ. ευρώ με βάση το σε-
νάριο πιο δυναμικής οικονομικής ανάπτυξης για την 
περίοδο 2016-2025.

Τα ποσά αυτά προέκυψαν από την αξιολόγηση πε-
ρίπου 500 projects στην περιοχή (διακρατικά, όπως 
οι αγωγοί αερίου, αλλά και εσωτερικά έργα), ιεραρ-
χώντας ποια μπορούν να προχωρήσουν και συνυπο-
λογίζοντας το country risk. Για την Ελλάδα, την ίδια 
περίοδο, το ύψος των επενδύσεων υπολογίζεται σε 
ένα εύρος από 23 έως 30 δισ. ευρώ και κατατάσσεται 
δεύτερη μετά την Τουρκία.

Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη προβλέπει ότι στο 
διάστημα 2016-2025 θα πραγματοποιηθούν στον ελ-
ληνικό ενεργειακό τομέα επενδύσεις ύψους 23,3 έως 
30,1 δισ. ευρώ, περιλαμβανομένων των επενδύσεων 
στην ηλεκτροπαραγωγή, στις ΑΠΕ, στη διύλιση, στους 
αγωγούς κ.λπ.

Σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις για την τελική ζή-
τηση, εκτιμάται ότι στη ΝΑ Ευρώπη θα φτάσει μέχρι 
το 2050 στα 219 Mtoe, αυξημένη κατά 59 Mtoe σε 
σχέση με τα επίπεδα του 2015.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την έκθεση το 
φυσικό αέριο φαίνεται να αποκτά όλο και μεγαλύτερη 
σπουδαιότητα στο ενεργειακό μείγμα των χωρών τόσο 
στην ηλεκτροπαραγωγή όσο και στην εμπορική και 
οικιακή χρήση.

«Η Ελλάδα επιθυμεί 
να διαδραματίσει 
ενεργό και 
εξισορροπητικό ρόλο, 
με στόχο την ενίσχυση 
της γεωπολιτικής θέσης 
της και την υλοποίηση 
ωφέλιμων οικονομικά 
προγραμμάτων». 
Γιώργος Σταθάκης
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Θ
ετικό αντίκτυπο στην οικονο-
μία φέρνει το νέο κύμα επεν-
δύσεων που έρχεται στην ε-
νεργειακή αγορά και το οποίο, 
μόνο στην αγορά της πράσι-
νης ενέργειας και στον τομέα 

των αιολικών, υπολογίζεται σε 1,5 δισ. ευρώ. Υπό 
αυτές τις συνθήκες όλο και περισσότεροι παίκτες 
μπαίνουν δυναμικά πλέον στο παιχνίδι στρατη-
γικής για το χτίσιμο θέσης στη σκακιέρα της ε-
νέργειας. Παίκτες ισχυροί από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό, οι οποίοι αναμένεται να καρπωθούν 
όλα τα θετικά αυτής της αγοράς, το pick της ο-
ποίας δεν είναι μακριά.

Η νέα δυναμική της αγοράς της πράσινης ε-
νέργειας αναμένεται να έχει και συνέχεια, καθώς 
προχωρούν τα σχέδια για νέους διαγωνισμούς 
εγκατάστασης νέας ισχύος αιολικών και φωτο-
βολταϊκών. 

Με βάση τον σχεδιασμό που έχει γίνει γνω-
στός, στην τριετία 2018-2020 θα γίνουν τρεις νέοι 
διαγωνισμοί για φωτοβολταϊκά με αθροιστική ισχύ 
300 MW και, αντίστοιχα, τρεις διαγωνισμοί 300 
MW για αιολικά. Επίσης, θα διενεργηθούν δύο 
διαγωνισμοί 400 MW τεχνολογικά ουδέτεροι, 
δηλαδή θα μπορούν να συμμετάσχουν επενδυ-
τές και από τις δύο τεχνολογίες. Το νέο κύμα των 
πράσινων αυτών επενδύσεων μπορεί να φέρει ε-
πενδυτική ώθηση της τάξης άνω του 1 δισ. ευρώ 
για την ελληνική οικονομία μέχρι το 2020.

Ενδεικτικό της τάσης και του ρεύματος που 
έχει δημιουργηθεί στην αγορά είναι η πρόσφατη 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρό-
τησης και Ανάπτυξης (EBRD) για χρηματοδότηση 
ύψους έως 300 εκατ. ευρώ για επενδύσεις σε α-
νανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ).

Η χρηματοδότηση αφορά τόσο την κατασκευή 
μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ (αιολικά, 
φωτοβολταϊκά, βιομάζα, γεωθερμία) όσο και επεν-
δύσεις σε δίκτυα μεταφοράς και διανομής που 
θα διευκολύνουν την απορρόφηση της «πράσι-

νης» ενέργειας, ενώ θα βελτιώσουν παράλληλα 
την αποδοτικότητα του δικτύου και θα μειώσουν 
τις απώλειες.

Υπολογίζεται ότι οι επενδύσεις που θα χρη-
ματοδοτηθούν από την EBRD θα μειώσουν τις 
ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 
500.000 τόνους, ενώ θα συμβάλουν στη μείωση 
της εξάρτησης από το πετρέλαιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έγκριση του χρη-
ματοδοτικού πλαισίου έως 300 εκατ. ευρώ έγινε 
μετά τη θέσπιση του νέου μηχανισμού ενίσχυ-
σης των ΑΠΕ, το 2016, που προβλέπει για πρώτη 
φορά τη διενέργεια διαγωνισμών για τις νέες με-
γάλες μονάδες ΑΠΕ αντί της εγγυημένης τιμής 
απορρόφησης της ενέργειας που προέβλεπε το 
προηγούμενο καθεστώς. Ο νέος μηχανισμός υπε-
βλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη Ρυθμι-
στική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και εγκρίθηκε τον 
περασμένο Νοέμβριο.

Είναι σαφές ότι η ανάπτυξης της αγοράς της 
πράσινης ενέργειας μπορεί να φέρει καινοτομίες 
και νέες επενδύσεις και στην αγορά προμήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας.

Ενδιαφέρον, εξάλλου, παρουσιάζει το γεγο-
νός ότι στην αγορά της προμήθειας ηλεκτρικής 
ενέργειας εισέρχονται όλο και περισσότεροι νέοι 
παίκτες, επενδύοντας στην ανάπτυξη και στη δι-
αφοροποίηση της δραστηριότητάς τους στον ε-
νεργειακό τομέα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
δίνουν οι εταιρείες προμήθειας φυσικού αερίου, 
οι οποίες από την 1η Ιανουαρίου, λόγω απελευ-
θέρωσης της συγκεκριμένης αγοράς, χάνουν το 
αποκλειστικό δικαίωμα που είχαν στις περιοχές 
δραστηριοποίησής τους (Αττική, Θεσσαλονίκη, 
Θεσσαλία). Οι εταιρείες αυτές ήδη έχουν ανα-
κοινώσει την πρόθεσή τους να επενδύσουν στην 
είσοδό τους στην αγορά του ρεύματος, ενώ αντί-
στοιχα και άλλοι προμηθευτές ρεύματος σχεδιά-
ζουν να μπουν ή έχουν ήδη εισέλθει στην αγορά 
προμήθειας φυσικού αερίου.

Άλλωστε ισχυρή ώθηση δίνει και το Εθνικό 

Επενδύσεις 1,5 δισ. στις ΑΠΕ
Σχέδιο Δράσης για τις ΑΠΕ, που εκπονήθηκε 
από το ΥΠΕΚΑ στο πλαίσιο εφαρμογής της ευ-
ρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής σε σχέση με τη 
διείσδυση των ΑΠΕ, την εξοικονόμηση ενέργειας 
και τον περιορισμό των εκπομπών αερίων ρύπων 
του θερμοκηπίου.

Ο στόχος για την Ελλάδα αφορά για τις εκ-
πομπές αερίων ρύπων του θερμοκηπίου μείωση 
κατά 4% στους τομείς εκτός εμπορίας σε σχέση 
με τα επίπεδα του 2005 και 18% διείσδυση των 
ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση. Η ελ-
ληνική κυβέρνηση, στο πλαίσιο υιοθέτησης συ-
γκεκριμένων αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών 
πολιτικών, με τον νόμο 3851/2010 προχώρησε 
στην αύξηση του εθνικού στόχου συμμετοχής 
των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας στο 
20%, ο οποίος εξειδικεύεται σε 40% συμμετοχή 
των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, 20% σε ανά-
γκες θέρμανσης-ψύξης και 10% στις μεταφορές.

Αποτελεί δε ένα αναπτυξιακό επιχειρημα-
τικό πλαίσιο μέσα στο οποίο η Ελλάδα καλείται 
να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που της προσφέ-
ρει το φυσικό δυναμικό που διαθέτει σε τεχνο-
λογίες ΑΠΕ & ΕΞΕ και να διαμορφώσει ένα νέο 
μοντέλο «πράσινης» ανάπτυξης. Παράλληλα, η ε-
πίτευξη αυτών των στόχων θα συνεισφέρει στην 
ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού, στη βέλτι-
στη αξιοποίηση των φυσικών πόρων και στην ε-
νίσχυση της ανταγωνιστικότητας βασικών κλά-
δων της ελληνικής οικονομίας.

Η επίτευξη των στόχων, ωστόσο, απαιτεί τον 
συνδυασμό μέτρων και πολιτικών θεσμικού χα-
ρακτήρα, ώστε να επιταχυνθούν και να διευκο-
λυνθούν οι επενδυτικές πρωτοβουλίες, να δια-
μορφωθεί ένα ξεκάθαρο πλαίσιο αναφορικά με 
τους όρους χρήσης γης και τις δυνατότητες ενερ-
γειακής τους αξιοποίησης, ενώ παράλληλα επι-
βάλλεται να ληφθούν υπόψη όλες οι τεχνολογι-
κές εφαρμογές οι οποίες μπορούν αθροιστικά 
να συνεισφέρουν για την επιτυχή εφαρμογή του 
συγκεκριμένου μοντέλου πράσινης ανάπτυξης.

Ενδεικτικό της τάσης 
και του ρεύματος που 
έχει δημιουργηθεί 
στην αγορά είναι η 
απόφαση της EBRD 
για χρηματοδότηση 
ύψους έως 300 εκατ. 
ευρώ για επενδύσεις σε 
ΑΠΕ.
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ΤΡΙΑ ΝΕΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ «ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ»

Με ταχύτατους ρυθμούς και πολύ νω-
ρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό υ-
λοποιήθηκαν από την ΕΛΠΕ ΑΝΑ-
ΝΕΩΣΙΜΕΣ και τα τρία (3) έργα ε-

γκατάστασης Φωτοβολταϊκών συστημάτων 
- συνολικής ισχύος 8,6 MW - τα οποία κα-
τοχύρωσε η εταιρεία στο πλαίσιο του πιλοτι-
κού διαγωνισμού της ΡΑΕ που διενεργήθηκε 
τον περασμένο Δεκέμβριο. Όπως προβλέπει ο 
Ν.4414/2016, τα έργα που επιτυγχάνουν σε πα-
ρόμοιους διαγωνισμούς εντάσσονται σε καθε-
στώς στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενί-
σχυσης (Feed in Premium).
Ήδη, από τις 20 και 25 Οκτωβρίου αντίστοιχα, 
έχουν συνδεθεί με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ 

και τέθηκαν σε δοκιμαστική λειτουργία τα δύο 
πρώτα από τα έργα που είχαν κατακυρωθεί 
στην ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ και αφορούσαν στη 
δημιουργία πάρκων: 
•  Φ/Β Συστήματος στην ΒΙΠΕ Καβάλας, ισχύος  

1 MW, καθώς και
•  Φ/Β Συστήματος στις Βιομηχανικές Εγκατα-

στάσεις Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) ισχύος 4 MW.

Μέσα στις επόμενες ημέρες, εξάλλου, αναμένε-
ται να συνδεθεί με το δίκτυο του Διαχειριστή Δι-
ανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και το Φ/Β έργο 
στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύρ-
γου (ΒΕΑ) των ΕΛΠΕ, συνολικής ισχύος 3,6 
MW, το οποίο επίσης έχει ολοκληρωθεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το «Επι-
χειρηματικό πλάνο 2017-2021» που έχει καταρ-
τίσει η ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ, η σύνδεση των 
συγκεκριμένων έργων με το Δίκτυο προβλε-
πόταν για τα τέλη Δεκεμβρίου του τρέχοντος 
έτους, ενώ η διαγωνιστική διαδικασία της ΡΑΕ 
έθετε ως χρονικό όριο για την ενεργοποίηση 
των συνδέσεων τους 18 μήνες, από το Δεκέμ-
βριο του 2016, για το Φ/Β στην Καβάλα και τους 
24 μήνες για τις εγκαταστάσεις σε Θεσσαλονίκη 
και Ασπρόπυργο.
Με τα τρία νέα Φ/Β πάρκα, το χαρτοφυλάκιο της 
ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ διαθέτει πλέον περίπου 
20 MW Φ/Β και Αιολικών πάρκων σε λειτουρ-
γία, ενώ σε διάφορα στάδια ανάπτυξης βρίσκο-

νται έργα ΑΠΕ συνολικής ισχύος 200 MW.
«Φιλοδοξούμε, είτε αυτόνομα, ή επιδιώκο-
ντας συμμαχίες και συνεργασίες, να διαδρα-
ματίσουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στον τομέα 
των Ανανεώσιμων Πηγών στο πλαίσιο του 
ενεργειακού μετασχηματισμού», τονίζει σε  
δήλωσή του ο Γενικός Διευθυντής Στρατη-
γικού Σχεδιασμού και Συμμετοχών του Ομί-
λου ΕΛΠΕ και Εκτελεστικό Μέλος του Διοι-
κητικού Συμβουλίου κ. Γιώργος Αλεξόπου-
λος, επισημαίνοντας ότι «η πλήρης ανάπτυξη 
χαρτοφυλακίου έργων από ΑΠΕ συνολικής ι-
σχύος 200 MW, μέσα στην ερχόμενη τριετία, 
αποτελεί μια από τις κύριες προτεραιότητες 
του Ομίλου». 

Η ανάπτυξη του Φωτοβολταϊκού Πάρκου  
στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης.

O Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδια-
σμού και Συμμετοχών του Ομίλου ΕΛΠΕ και  
Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου  
κ. Γιώργος Αλεξόπουλος.
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Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Καρκίνου, από μεταστατικό 
μελάνωμα πάσχουν 50 ασθενείς, οι οποίοι 
κινδυνεύουν να στερηθούν τη μοναδική γι’ αυτούς 
διαθέσιμη θεραπεία.

 ΑΛΕΞΊΑ ΣΒΏΛΟΥ

ΑΓΩΝΙΟΎΝ –ΞΑΝΑ– 
ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 
ΣΤΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ 
ΦΑΡΜΑΚΑ

Ένας ακόμη γύρος φόβου, ανασφάλειας και ταλαιπω-
ρίας περιμένει τους ογκολογικούς ασθενείς, που 
μετά τις πρόσφατες αρνητικές εξελίξεις βλέπουν 
(ξανά) να ορθώνεται μπροστά τους το ενδεχόμενο 

να μην έχουν πρόσβαση στις θεραπείες από τις οποίες κρέμεται 
η ζωή τους. Η απόσυρση φαρμάκου της θετικής λίστας από τη 
Roche, για το μεταστατικό μελάνωμα, χαρακτηρίζεται από την 
Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ) «κορυφή του παγό-
βουνου» και παρ’ ότι η φαρμακευτική εταιρεία δεσμεύτηκε να 

συνεχίσει τη δωρεάν διάθεση της θεραπείας για όσους ασθε-
νείς τη λαμβάνουν έως και την ώρα της απόσυρσης από τη λί-
στα των αποζημιούμενων θεραπειών, το πρόβλημα δεν λύνεται, 
καθώς δεν διευκρινίζεται τι θα γίνει με τους ασθενείς οι οποίοι 
θα τη χρειαστούν μελλοντικά. Αυτό ακριβώς ζητά η ΕΛΛΟΚ, τη 
δωρεάν χορήγηση της θεραπείας όχι μόνο στους ασθενείς που 
τη λαμβάνουν ήδη, μέχρι την ολοκλήρωση της θεραπείας τους, 
αλλά και σε όσους ασθενείς της συγκεκριμένης κατηγορίας τη 
χρειαστούν, δεδομένου ότι γι’ αυτούς δεν υπάρχει χρόνος, ούτε 
εναλλακτικές λύσεις θεραπείας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της 
ΕΛΛΟΚ, από μεταστατικό μελάνωμα πάσχουν στην πατρίδα μας 
50 ασθενείς. Η δυσμενής εξέλιξη των τελευταίων ημερών δεν 
έπεσε φυσικά σαν κεραυνός εν αιθρία. Η ΕΛΛΟΚ είχε προειδο-
ποιήσει από τον περασμένο Ιούνιο πως η αποσπασματική λήψη 
μέτρων, χωρίς καμία πρότερη επικοινωνία και διαβούλευση με 

τους εταίρους στον χώρο της ογκολογίας, τις επιστημονικές ια-
τρικές εταιρείες και τους εκπροσώπους των ασθενών, δημιουρ-
γεί σοβαρά ερωτηματικά και αποτελεί βήμα οπισθοδρόμησης 
για την ογκολογική περίθαλψη στη χώρα μας. Η ΕΛΛΟΚ είχε 
από τότε επισημάνει ότι ο νόμος 4472/2017 άνοιγε τους ασκούς 
του Αιόλου και σήμερα, προτού γενικευτεί το φαινόμενο της 
απόσυρσης αναντικατάστατων θεραπειών, ζητά από τον υπουρ-
γό Υγείας την άμεση εξαίρεση εκείνων των ομάδων ασθενών, 
όπως οι συγκεκριμένοι, με σπάνιο ή μεταστατικό καρκίνο, για 
τον οποίο δεν υπάρχει άλλη γραμμή θεραπείας, από τις διατά-
ξεις του άρθρου 89 του ν. 4472/2017. Παράλληλα, ζητά τη θεσμο-
θέτηση της συμμετοχής της Ομοσπονδίας στην Επιτροπή Δια-
πραγμάτευσης, καθώς σε όλο τον κόσμο οι ασθενείς συμμετέ-
χουν στα κέντρα λήψης αποφάσεων από τις οποίες εξαρτώνται, 
εντέλει, οι ζωές τους.

Πλησιάζει η Παγκόσμια Ημέρα του Διαβήτη και παράθυρο στην 
ενημέρωση του κοινού γι’ αυτή τη νέα παγκόσμια «επιδη-
μία» άνοιξε πρώτο το «Διαβητικό Χωριό» που διοργανώθηκε 

από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων-Συλλόγων Ατόμων με 
Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) στην πλατεία Κοτζιά, στην Αθήνα, 
το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Στο «Διαβητικό Χωριό» η Novo 
Nordisk έδωσε το «παρών» με το «Δωμάτιο Απόδρασης» (Escape 
Room) για τον διαβήτη, ένα παιχνίδι ανακάλυψης για μικρά και 
μεγάλα παιδιά. Στόχος, η ενημέρωση με ευχάριστο και δημιουργικό 
τρόπο όσον αφορά τις αρχές της σωστής διατροφής για την πρόληψη 
του διαβήτη. Κάθε γρίφος που έπρεπε να λυθεί ήταν και ένα βήμα 
γνώσης πιο κοντά στην πρόληψη του διαβήτη, με τελικό στόχο την 
καλύτερη οχύρωση απέναντι στην ασθένεια. Οι συμμετέχοντες μέσα 
από μια ιστορία μυστηρίου κλήθηκαν να βρουν και να αποφύγουν τις 
εσφαλμένες ενέργειες και αποφάσεις και τελικά να αποτρέψουν την 
εμφάνιση του διαβήτη.

ΑΠΟΔΡΑΣΗ  
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΊΑΒΗΤΗ

Αυτή την Κυριακή σηκωνόμαστε από τον καναπέ και βάζουμε 
στη ζωή μας την άσκηση, συμμετέχοντας με περισσότερους 
από 50.000 δρομείς στις διαδρομές του Κλασικού Μαρα-

θωνίου της Αθήνας. Χάρη στη μεγάλη εκστρατεία της Ελληνικής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας και του ΣΕΓΑΣ, το δρομικό κίνημα 
γνώρισε τα τελευταία χρόνια μεγάλη άνθηση στην πατρίδα μας. 
Το τρέξιμο, όπως και κάθε μορφή άσκησης, μαζί με την υγιεινή 
διατροφή, τη διακοπή του καπνίσματος, το τακτικό τσεκάπ και τους 
εμβολιασμούς (μικρών και μεγάλων), αποτελούν το πεντάπτυχο 
της εκστρατείας «Μεγαλώνουμε με Υγεία» που υλοποιείται από την 
Pfizer, κάνοντας την πρόληψη πράξη, σύμφωνα με τη διαχρονική 
θεωρία του Ιπποκράτη. Κι επειδή το τρέξιμο είναι συνυφασμένο 
με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, η διεξαγωγή του Μαραθωνίου 
αποτελεί ιδανική ευκαιρία για τη βελτίωση της καθημερινότητας 

ΤΡΕΧΟΥΜΕ ΜΑΡΑΘΏΝΊΟ! των συμπολιτών μας 
μέσα από δράσεις 
κοινωνικής ευθύνης. 
Ενδεικτικά, η ελλη-
νική φαρμακευτική 
εταιρεία Gap, που 
διαθέτει στην αγορά 
τη σειρά των συμπλη-
ρωμάτων διατροφής 
EVIOL, έχει ετοιμάσει 
ένα application για 
τη διάρκεια του Μαραθωνίου μέσα από το οποίο θα στηρίξει τις 
δράσεις της Ομάδας Αιγαίου στα ακριτικά νησιά της πατρίδας μας, 
μετατρέποντας τα χιλιόμετρα που θα καλυφθούν στο application 
σε μίλια για την Ομάδα. Δύο από τις πιο αγαπημένες πολυβιταμίνες 
EVIOL, η MultiVitamin Energy Plus και η Echinacea & Vitamin C, μας 
θυμίζουν ότι είναι στο χέρι μας να προσφέρουμε τόνωση, ενέργεια 
και προστασία από το κρύο στον οργανισμό μας.

ΝΕΑ ΔΏΡΕΑ ΤΟΥ ΊΣΝ  
ΣΕ ΥΓΕΊΑ & ΠΡΟΝΟΊΑ

Σε πολύ δύσκολες εποχές για τη δημόσια υγεία, το Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) βάζει ακόμα μια φορά «πλάτη» για τις 
ανάγκες των πολιτών/ασθενών, υποστηρίζοντας τη δημιουρ-

γία δομών και τον απαιτούμενο ιατρικό εξοπλισμό που αμβλύνει 
ανισότητες στην Ελλάδα της κρίσης με νέα συνολική δωρεά ύψους 
33 εκατ. ευρώ για υγεία, πρόνοια, τέχνες, πολιτισμό κι αθλητι-
σμό. Ήδη το ΙΣΝ από τον Σεπτέμβριο του 2017 δημοσιοποίησε την 
πρόθεσή του να αναλάβει εξολοκλήρου τη χρηματοδότηση σειράς 
έργων υποδομών και εκπαίδευσης, τα οποία, μεταξύ άλλων, θα 
περιλαμβάνουν την ανέγερση και τον εξοπλισμό νέου κτιρίου στο 
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, την ανέγερση και τον εξοπλισμό 
νέου Νοσοκομείου Παίδων στη Θεσσαλονίκη, την ανακατασκευή 
και τον πλήρη εξοπλισμό του κτιρίου των Αδελφών Νοσοκόμων 
στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», με σκοπό να λειτουργήσει ως 
έδρα της Πανεπιστημιακής Νοσηλευτικής, καθώς και την ενίσχυση 
της δυναμικότητας και αποτελεσματικότητας των αεροδιακομιδών 
του ΕΚΑΒ. Στο πλαίσιο της ίδιας δωρεάς, το ΙΣΝ προτίθεται να κα-
λύψει το κόστος αγοράς τριών PET/CT, προκειμένου να διατεθούν 
σε δημόσια νοσοκομεία της χώρας, καθώς και της αγοράς μονά-
δων παραγωγής ραδιοφαρμάκων (baby κυκλοτρόνια). Επιπλέον, 
το ΙΣΝ εξετάζει την υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για 
νέους γιατρούς, αναφορικά με την αντιμετώπιση του τραύματος, 
καθώς και προγραμμάτων καταγραφής, παρακολούθησης και 
παρέμβασης αναφορικά με τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις.
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άρθρο

Ο
ι µαθησιακές δυσκολίες, ως µια «δια-
φορετικότητα» που παρουσιάζεται στα 
πρώτα σχολικά χρόνια του παιδιού, έχουν 
σοβαρές ψυχολογικές, εκπαιδευτικές και 
κοινωνικές συνέπειες στη ζωή του. Οι 
µύθοι που έχουν κατά καιρούς επικρατή-

σει για τη δυσλεξία αλλά και για πολλές άλλες ειδικές µαθη-
σιακές δυσκολίες, η ελλιπής πληροφόρηση τόσο των γονιών 
όσο και των εκπαιδευτικών και η άρνηση πολλών γονιών να 
αποδεχτούν τη δυσκολία του παιδιού τους έχουν οδηγήσει 
στη διαστρέβλωση της πραγµατικής εικόνας που παρουσιά-
ζει ένα παιδί µε δυσλεξία και έχουν ενισχύσει λανθασµένες 
απόψεις, όπως ότι τα συγκεκριµένα παιδιά είναι τεµπέλικα ή 
χαµηλής νοηµοσύνης.

Στο σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµο να σηµειωθεί ότι η 
δυσλεξία, όπως και οι υπόλοιπες ειδικές µαθησιακές δυσκο-
λίες, δεν έχουν καµία απολύτως σχέση µε τον δείκτη νοη-
µοσύνης του παιδιού, το µορφωτικό και κοινωνικό επίπεδο 
των γονιών, το φύλο ή την εθνικότητα, και αποτελούν µια διά 
βίου κατάσταση για το άτοµο.

Τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες σχεδόν καθηµερινά 
βιώνουν καταστάσεις όπως ντροπή, άγχος, µαταίωση, απο-
γοήτευση, κοινωνική αποµόνωση, µελαγχολία και έλλειψη 
αυτοπεποίθησης. Αυτού του είδους οι καταστάσεις έχουν 
σοβαρές ψυχολογικές επιπτώσεις σε ένα παιδί του δηµοτι-
κού και συντελούν στη δηµιουργία αρνητικής αυτοεικόνας 
και χαµηλής αυτοεκτίµησης. Γενικά, τα εν λόγω παιδιά δύ-
σκολα αναπτύσσουν κίνητρα για µάθηση εξαιτίας του γεγο-
νότος πως δεν επαινούνται πολύ συχνά λόγω των χαµηλών 
επιδόσεών τους και δεν ικανοποιούνται εσωτερικά για τον 
ίδιο λόγο.

Στις περιπτώσεις που οι δυσκολίες µάθησης συνυπάρ-
χουν µε υπερκινητικότητα, οι µαθητές µε µαθησιακές δυσκο-
λίες γίνονται δέκτες δυσµενούς κριτικής τόσο για τις επιδό-
σεις τους όσο και για τη συµπεριφορά τους. Φυσικά µια τέτοια 

αντιµετώπιση έχει αρνητικά αποτελέσµατα στη µάθηση και 
στη διαµόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού.

Πρόσφατη έρευνα (2016) που διεξήχθη από το Πανεπι-
στήµιο Μακεδονίας στο ΑΠΘ και από το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης, µε θέµα «Bullying - Σχολικός Εκφοβισµός: 
Ψυχοκοινωνικές, Εκπαιδευτικές Συνέπειες και η Αντιµε-
τώπισή τους», έδειξε ότι οι µαθητές µε µαθησιακές δυσκο-
λίες υφίστανται σχολικό εκφοβισµό σε ποσοστό διπλάσιο 
έως δεκαπλάσιο από το συνηθισµένο (40%) λόγω της τα-
πεινωτικής σχολικής τους αποτυχίας, που οδηγεί σε χα-
µηλή αυτοεκτίµηση και αποµόνωση.

Εξαιτίας όλων αυτών των παραγόντων τα παιδιά µε µα-
θησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν πολύ συχνά σχολική 
άρνηση ή σχολική φοβία. Πρόκειται για τον φόβο των παι-
διών να πάνε στο σχολείο και την έντονη δυσαρέσκειά τους 
να αποχωριστούν τους γονείς τους. Τα παιδιά εκδηλώνουν 
ανυποχώρητη άρνηση να συνεχίσουν να πηγαίνουν στο 
σχολείο και πολύ συχνά παρουσιάζουν ψυχοσωµατικά συ-
µπτώµατα, όπως εµετός, πόνος στο στήθος, στοµαχόπονος 
κ.λπ. Τα περισσότερα από αυτά τα συµπτώµατα υποχωρούν 
όταν το παιδί δεν χρειάζεται να πάει στο σχολείο, για παρά-
δειγµα στις αργίες, στις διακοπές και τα Σαββατοκύριακα. 
Θα πρέπει να σηµειωθεί πως γι’ αυτή την άρνηση συνή-
θως δεν υπάρχει προφανής λόγος. Ωστόσο, οι συχνές απου-
σίες των παιδιών οφείλονται σε ποικίλα ψυχολογικά προ-
βλήµατα.

Με την έγκαιρη διάγνωση και την πρώιµη παρέµβαση 
υπάρχει δυνατότητα η δυσλεξία να αντιµετωπιστεί και οι 
δυσκολίες που αντιµετωπίζει ένα δυσλεκτικό παιδί να ελα-
χιστοποιηθούν. Η εκτίµηση της συννοσηρότητας και των 
ψυχοκοινωνικών επιπλοκών της δυσλεξίας αποτελεί ουσια-
στικό µέρος της αξιολόγησης και της θεραπευτικής παρέµ-
βασης. Η σωστή ενηµέρωση γονιών και εκπαιδευτικών και 
η δόκιµη συνεργασία τους µε τους ειδικούς είναι το κλειδί 
για την ορθή αντιµετώπιση µαθησιακών δυσκολιών, καθώς 

και όλων των συνεπειών που αυτές έχουν στη ζωή ενός παι-
διού.

*Το κείµενο αποτελεί απόσπασµα από το νέο βιβλίο του Φώτη 
Παπαναστασίου «Μαθησιακές Ευκολίες – Πρόγραµµα Υποστήρι-
ξης και Παρέµβασης στις Ειδικές Μαθησιακές ∆υσκολίες» από 
τις εκδόσεις ΠΕ∆ΙΟ.

**Ο Φώτης Παπαναστασίου είναι ειδικός παιδαγωγός - συγγρα-
φέας / MSc Σχολική Ψυχολογία, επιστηµονικός υπεύθυνος Υ-
γείας & Ανθρωπιστικών Επιστηµών του Aegean College, επι-
στηµονικός δ/ντής του Πρότυπου Κέντρου Ειδικών Θεραπειών 
«Παιδίων Πλεύση». www.eidikospaidagogos.gr

 ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ**

ΟΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 
∆ΥΣΚΟΛΙΩΝ*

Τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες 
σχεδόν καθηµερινά βιώνουν καταστάσεις 
όπως ντροπή, άγχος, µαταίωση, 
απογοήτευση, κοινωνική αποµόνωση, 
µελαγχολία και έλλειψη αυτοπεποίθησης. 
Αυτού του είδους οι καταστάσεις έχουν 
σοβαρές ψυχολογικές επιπτώσεις σε ένα 
παιδί του δηµοτικού και συντελούν στη 
δηµιουργία αρνητικής αυτοεικόνας και 
χαµηλής αυτοεκτίµησης.
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Η 
έκφραση που 
ταιριάζει κα-
λύτερα στην 
πορεία της Ε-
θνικής Ελλά-
δος στα προ-
κριματικά και 
στα μπαράζ 

για την πρόκριση στο Μουντιάλ της Ρω-
σίας, που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι, είναι 
«η εγχείρηση πέτυχε, ο ασθενής απεβί-
ωσε». Υπό την έννοια ότι ο στόχος με τον 
οποίο η Εθνική μπήκε στα προκριματικά, 
η εγχείρηση δηλαδή, επετεύχθη, όμως ο α-
σθενής, η πρόκριση αυτή καθαυτή, δεν ε-
πετεύχθη.

Θεωρητικά στο ποδόσφαιρο όλα γί-
νονται και τίποτα δεν τελειώνει πριν από 
το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, στην 
πραγματικότητα όμως το 4-1 με το οποίο ε-
πικράτησαν της Εθνικής Ελλάδος οι Κρο-
άτες δεν μπορεί να ανατραπεί στην κυ-
ριακάτικη ρεβάνς στο Καραϊσκάκη. Αυτό 
έδειξε η διαφορά ποιότητας που αποτυπώ-
θηκε στο χορτάρι του Μάξιμιρ την περα-
σμένη Πέμπτη, αυτό δείχνει και η αγωνι-
στική ταυτότητα της Εθνικής Ελλάδος της 
σύγχρονης εποχής. Δεν πρόκειται για μια 
ομάδα που φτάνει σε επιτυχίες μέσω της 
επίθεσής της και του πληθωρικού παιχνι-
διού της αλλά μέσω της αμυντικής της προ-
σπάθειας, της συνοχής της, της συγκέντρω-
σης, του χαρακτήρα της, της υπερπροσπά-
θειας των παικτών της, του παιχνιδιού με 
το μυαλό του αντιπάλου.

Όλα στραβά
Ήταν αυτά ακριβώς τα στοιχεία που την 
πρόδωσαν στο πρώτο παιχνίδι με τους 
Κροάτες: μια ομάδα που διακρίνεται για 
την αμυντική της αποτελεσματικότητα 
χάρισε τέσσερα γκολ από αμυντικά λάθη 
σε μια ομάδα που από τη μέση και μπρο-
στά έχει παικταράδες. Πώς να παίξεις με 
το μυαλό του αντιπάλου όταν στο 10΄ του 
προσφέρεις χωρίς να κοπιάσει ιδιαίτερα το 
πρώτο γκολ, δίνοντάς του έτσι τη δυνατό-
τητα να απομακρύνει τις δεύτερες σκέψεις 
από το μυαλό του και να ξεδιπλώσει το τα-
λέντο του. Για ποια συγκέντρωση μιλάμε 
όταν στο 19΄ προσφέρεις και δεύτερο γκολ, 
με όλους τους αμυνόμενους που βρέθηκαν 
στη φάση να παρακολουθούν απαθείς την 
κροατική επίθεση. Για ποια υπερπροσπά-
θεια όταν οι Κροάτες έφταναν πάντα πρώ-
τοι στην μπάλα και κέρδιζαν τις προσωπι-
κές μονομαχίες. Πώς δείχνεις χαρακτήρα 
όταν βρίσκεις ένα γκολ στην πρώτη σου ε-
πίθεση στο παιχνίδι και αντί να εκμεταλ-
λευτείς το σάστισμα του αντιπάλου κατα-
φέρνεις να δεχτείς και τρίτο, και πάλι μετά 
από σειρά προσωπικών λαθών στην άμυνα, 
μέσα σε ένα τρίλεπτο. Ήταν ένα παιχνίδι 
στο οποίο βγήκαν όλα λάθος στην Εθνική. 
Οι επιλογές του Σκίμπε σε πρόσωπα και 
διάταξη, που επέτρεψε στην Κροατία να 
κάνει πάρτι από τις πτέρυγες, η ψυχολο-
γική και νοητική προετοιμασία των παι-
κτών, τόσο στο πώς προετοιμάστηκαν από 
τον προπονητή τους όσο και στο πώς προε-

ΕΘΝΙΚΉ ΕΛΛΆΔΟΣ
Χάνει την πρόκριση,
κερδίζει το στοίχημα

τοίμασαν οι ίδιοι τους εαυτούς τους.
Αυτοί ήταν οι λόγοι που ο ασθενής α-

πεβίωσε, ή έστω βρίσκεται στα τελευταία 
του, αφού απομένει ο επαναληπτικός της 
Κυριακής. 

Η εγχείρηση πέτυχε
Από κει και πέρα, όμως, υπήρξε και η εγ-
χείρηση, η διαδικασία που προηγήθηκε. 
Το σίγουρο είναι πως για την Εθνική θα 
συνιστούσε τεράστια υπέρβαση η πρό-
κριση στο Μουντιάλ της Ρωσίας, που θα 
ήταν η τρίτη διαδοχική παρουσία σε Μου-
ντιάλ. Ας μην ξεχνάμε το πώς μπήκε η Ε-
θνική στα προκριματικά του Μουντιάλ. 
Ως μια ομάδα από την οποία στα προκρι-
ματικά του Euro2016 που είχαν προηγη-
θεί παρέλασαν καμιά 50αριά παίκτες επί 
θητείας Ρανιέρι –και στο τέλος Τσάνα και 
Μαρκαριάν– και κατάφερε να καταταγεί 
τελευταία σε όμιλο με Βόρεια Ιρλανδία, 
Ρουμανία, Ουγγαρία, Φινλανδία και Νή-
σους Φερόε, έχοντας τον άκρως εντυπωσι-
ακό απολογισμό των δύο ηττών από τις Νή-
σους Φερόε.

Επί Σκίμπε η Εθνική από σκορποχώρι 
έγινε και πάλι ομάδα με αρχή, μέση και 
τέλος και επέστρεψε το καλό, εποικοδομη-
τικό κλίμα στα αποδυτήρια. Έκανε αρκετά 
καλά παιχνίδια, απέτυχε σε άλλα, αλλά α-
πέτυχε ως ομάδα. Η ανταμοιβή της ήταν δί-
καιη. Την πέρασε μόνο το εκπληκτικό Βέλ-
γιο, που συγκέντρωσε τους περισσότερους 
βαθμούς από κάθε άλλη ομάδα στα ευρω-
παϊκά προκριματικά για το Μουντιάλ. Από 
την άλλη πλευρά, δεν ήταν και τόσο καλύ-
τερη των υπολοίπων: στο καθοριστικό ματς 
με την Εσθονία έμεινε στο 0-0 και πέρασε 
τους Βόσνιους επειδή οι αδιάφοροι Βέλγοι 
πήγαν και κέρδισαν μέσα στη Βοσνία. Συ-
νολικά δεν έδειξε ότι είναι μια τόσο καλή 
ομάδα, που θα μπορούσε να αποκλείσει 
την πληθωρική και σταθερά καλή Κροατία 
των τελευταίων ετών.

Δεύτερη ευκαιρία
Είναι ξεκάθαρο επίσης πως ο Σκίμπε δεν τα 
έκανε όλα σωστά στην προσπάθειά του να 
ξανακάνει ομάδα την Εθνική. Και λάθη στο 
διάβασμα του αντιπάλου σε ματς έκανε και 
κρίσιμες λάθος επιλογές και απέτυχε να 
προετοιμάσει σωστά τους παίκτες του στο 
πιο κρίσιμο παιχνίδι. Ορθώς επανέφερε 
την Εθνική σε καθεστώς «κλειστού κλαμπ 
παικτών», έχτισε τον βασικό κορμό της ο-
μάδας και πρόσθεσε παίκτες στην πορεία, 
ωστόσο θα μπορούσε να προσθέσει κι άλ-
λους που θα μπορούσαν να δώσουν λύσεις. 
Επέλεξε το να συνεχίσει και στα μπαράζ με 
τους παίκτες που τον έφεραν ως εδώ παρά 
να αναζητήσει λύσεις της τελευταίας στιγ-
μής που σίγουρα το άξιζαν αλλά καλώς ή 
κακώς δεν απολάμβαναν της εμπιστοσύνης 
του. Πιθανώς να τους προσθέσει στην επό-
μενη προσπάθεια της Εθνικής, στα προκρι-
ματικά για την πρόκριση στο Euro 2020.

Γιατί αν κάτι έδειξε η πορεία των προ-
κριματικών είναι πως, παρ’ ότι ο ασθενής 
απεβίωσε, ο… χειρουργός αξίζει μια ακόμη 
ευκαιρία.

  ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ
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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.

Το Σαββατοκύριακο που διανύουµε δεν είναι ιδιαίτερα 
ελκυστικό στοιχηµατικά. Ο λόγος δεν είναι άλλος από 
την απουσία δράσης στα «µεγάλα» πρωταθλήµατα, 

καθώς αυτά έχουν διακοπεί από τη στιγµή που διεξάγονται α-
γώνες µπαράζ για την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκο-
σµίου Κυπέλλου. Με τις συγκεκριµένες αναµετρήσεις δεν µπο-
ρούµε να ασχοληθούµε, µια και την ώρα που γράφεται το κεί-
µενο δεν έχουν ολοκληρωθεί καν τα πρώτα παιχνίδια. Ωστόσο, 
οι αγώνες για τις «µικρές» κατηγορίες σε Ισπανία και Ιταλία, 
οι οποίοι διεξάγονται κανονικά, µας προσφέρουν µια διέξοδο.

Κερδίζει η Κάρπι
Θα ξεκινήσουµε από τη γειτονική Ιταλία και την αναµέτρηση 
Κάρπι - Μπρέσια. Οι γηπεδούχοι προέρχονται από την εντός 
έδρας νίκη µε 4-2 επί της Άσκολι και αν πάρουν τους τρεις 
βαθµούς σήµερα έχουν την ευκαιρία να πλασαριστούν στην 
πρώτη οκτάδα, η οποία οδηγεί στα πλέι οφ για την άνοδο. Α-
ντιµετωπίζουν µία οµάδα η οποία την προηγούµενη αγωνι-
στική ηττήθηκε στο γήπεδό της µε 1-2 από τη Βενέτσια, και 
της οποίας έχουν πάρει τον «αέρα», καθώς στα έξι πιο πρό-
σφατα µατς ανάµεσα στην Κάρπι και την Μπρέσια η πρώτη 
παρέµεινε αήττητη, µε τρεις νίκες και τρεις ισοπαλίες. Θα 
πάµε µε την έδρα και την «προϊστορία» και θα επιλέξουµε τον 
άσο, ο οποίος προσφέρεται σε απόδοση 2.05.

Συνεχίζουµε µε τον αγώνα Κρεµονέζε - Παλέρµο, επί-
σης στο πλαίσιο της Β΄ Ιταλίας. Πρόκειται για ένα ντέρµπι α-
νάµεσα σε δύο οµάδες που πρωταγωνιστούν, φιγουράροντας 
στην 3η και στη 2η θέση αντίστοιχα, µε µόλις έναν βαθµό να 
τις χωρίζει. Οι γηπεδούχοι σε έξι µατς µπροστά στο κοινό τους 
µετρούν δύο νίκες και τέσσερις ισοπαλίες, εν ώ η Παλέρµο µα-
κριά από τη «βάση» της παραµένει αήττητη σε έξι παιχνίδια 
φέτος,  µε πέντε ισοπαλίες! Τίθενται αντιµέτωπες δύο από τις 
καλύτερες οµάδες της κατηγορίας,  καµία από τις δύο δεν θέλει 
να χάσει το µατς και τις περιµένουµε ιδιαίτερα προσεκτικές,  ει-
δικά στο ξεκίνηµα του αγώνα. ∆εν θα ασχοληθούµε µε τελικό 
αποτέλεσµα,  ωστόσο το ενδεχόµενο το πρώτο ηµίχρονο να ο-
λοκληρωθεί ισόπαλο φαντάζει µία αρκετά αξιόλογη επιλογή. Χ 
ηµίχρονο,  εποµένως,  η πρότασή µας,  σε απόδοση 2.00.

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟ 

ΤΟ BETARADES.GR
Επιλογές από Ιταλία 

και Ισπανία

µακριά από το γήπεδό της δεν έχει νίκη φέτος (0-4-2), δεν 
θα είναι εύκολος αντίπαλος, αλλά αξίζει να πάρουµε το µικρό 
ρίσκο και να επιλέξουµε τον άσο, τον οποίο βρίσκουµε στη 
διόλου ευκαταφρόνητη απόδοση του 2.30.

Πάµε και στο τελευταίο παιχνίδι που θα µας απασχολήσει 
και το οποίο είναι το Ταραγόνα - Οβιέδο. Οι µεν γηπεδούχοι 
µετρούν τέσσερα διαδοχικά No Goal (να µη σκοράρει η µία 
από τις δύο οµάδες τουλάχιστον) σε επίπεδο πρωταθλήµατος 
και υποδέχονται την Οβιέδο, η οποία έχει επιβεβαιώσει το 
No Goal στα τρία από τα τέσσερα πιο πρόσφατα µατς που έχει 
δώσει στο πλαίσιο της Σεγούντα Ντιβισιόν. Περιµένουµε να 
γίνει ένα ιδιαίτερα «κλειστό» παιχνίδι ανάµεσα στις δύο ο-
µάδες, δεν είναι απίθανο να κριθεί στις λεπτοµέρειες και θα 
πάµε µε το No Goal σε απόδοση 1.93.

Αυτές ήταν οι προτάσεις του Betarades.gr σε συνεργασία 
µε τη Free Sunday για µία ακόµη εβδοµάδα. Εσείς µην ξε-
χνάτε ότι στο κορυφαίο στοιχηµατικό site µπορείτε να βρί-
σκετε προγνωστικά για live betting όλη τη διάρκεια του Σαβ-
βατοκύριακου, αλλά και µεσοβδόµαδα, τις ηµέρες µε έντονη 
δράση.

Goal Tips
* Ελλάδα - Κροατία (12/11, 21:45): Το No Goal σε συνδυασµό µε το 
Under 2.5 έχει επιβεβαιωθεί στα τρία πιο πρόσφατα εκτός έδρας µατς της 
Κροατίας. Η Ελλάδα, από την πλευρά της, µετρά τέσσερα Under στα έξι 
τελευταία παιχνίδια στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

* Μπάρι - Πεσκάρα (12/11, 21:30): Το Over 2.5 έχει επιβεβαιωθεί και 
στα έξι τελευταία παιχνίδια της Μπάρι για το πρωτάθληµα της Β΄ Ιταλίας. 
Για την ίδια διοργάνωση, η Πεσκάρα προέρχεται από τέσσερα διαδοχικά 
Over.

* Ταραγόνα - Ρεάλ Οβιέδο (12/11, 17:00): Από τέσσερα διαδοχικά No 
Goal προέρχεται η Ταραγόνα σε επίπεδο πρωταθλήµατος, ενώ η Ρεάλ 
Οβιέδο, από την πλευρά της, µετρά τρία No Goal στους τέσσερις πιο 
πρόσφατους αγώνες της για τη Β΄ Ισπανίας.

* Λούγκο - Νουµάνθια (12/11, 19:00): Αποτελεσµατική εντός έδρας η 
Λούγκο, στα τρία τελευταία παιχνίδια που έχει δώσει µπροστά στο κοινό 
της για το πρωτάθληµα της Β΄ Ισπανίας δεν έχει δεχτεί γκολ, µετρώντας 
παράλληλα ισάριθµες νίκες.

* Σπόρτινγκ Χιχόν - Ρεάλ Βαγιαδολίδ (12/11, 21:30): Το Over 2.5 γκολ 
έχει επιβεβαιωθεί και στα τέσσερα τελευταία µατς της Ρεάλ Βαγιαδολίδ 
στο πρωτάθληµα. Στα 3/4, µάλιστα, το Over συνδυάστηκε µε το Goal/Goal.

Seri Tips
* Γρανάδα - Σεβίλλη Β (12/11, 13:00): Σε καθόλου καλή κατάσταση η 
Σεβίλλη Β, στα 13 επίσηµα παιχνίδια που έχει δώσει κατά τη διάρκεια της 
φετινής σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις αγνοεί τη χαρά της νίκης, µετρώντας 
έξι ήττες και επτά ισοπαλίες.

* Ελβετία - Β. Ιρλανδία (12/11, 19:00): Η Ελβετία έχει σηµειώσει έξι νίκες 
στα ισάριθµα τελευταία εντός έδρας παιχνίδια που έχει δώσει σε όλες τις 
διοργανώσεις. Υποδέχεται τη Β. Ιρλανδία στον αγώνα ρεβάνς για τα µπαράζ 
του Μουντιάλ 2018.

* Παναχαϊκή - Εργοτέλης (12/11, 15:00): ∆ύο νίκες, χωρίς να δεχτεί γκολ, 
µετρά η Παναχαϊκή µετά από ισάριθµες αγωνιστικές στη Football League. 
Υποδέχεται τον Εργοτέλη, ο οποίος έρχεται από δύο διαδοχικές ισοπαλίες.

* Άρης - Καλλιθέα (12/11, 15:00): Ο Άρης έχει κάνει το 2Χ2 στο ξεκίνηµα 
της Football League, µε απολογισµό τερµάτων 6-0. Αυτή την εβδοµάδα 
φιλοξενεί την Καλλιθέα, η οποία µετρά µία ισοπαλία και µία ήττα, χωρίς να 
έχει σκοράρει ακόµη.

* Κρεµονέζε - Παλέρµο (12/11, 16:00): Αήττητη η Κρεµονέζε στα οκτώ 
τελευταία παιχνίδια της, µε τον απολογισµό της να αποτελείται από τέσσερις 
νίκες και τέσσερις ισοπαλίες. Υποδέχεται την Παλέρµο, η οποία στα έξι πιο 
πρόσφατα εκτός έδρας µατς της παραµένει αήττητη, έχοντας όµως πέντε 
ισοπαλίες.

Head 2 Head
* Πανσερραϊκός - Απόλλων Πόντου (12/11, 15:00): Ο Απόλλωνας είναι 
αήττητος στα 11 τελευταία παιχνίδια του µε αντίπαλο τον Πανσερραϊκό 
ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης, µε απολογισµό επτά νίκες και 
τέσσερις ισοπαλίες. Οι δύο οµάδες αναµετρώνται στις Σέρρες για την 3η 
αγωνιστική της Football League.

* Κάρπι - Μπρέσια (12/11, 16:00): Η Κάρπι είναι αήττητη στα έξι 
τελευταία παιχνίδια που έχει δώσει µε αντίπαλο την Μπρέσια, ανεξαρτή-
τως έδρας, µετρώντας τρεις νίκες και άλλες τόσες ισοπαλίες. Η επόµενη 
αναµέτρηση µεταξύ των δύο οµάδων είναι προγραµµατισµένη για την 
Κυριακή (12/11), στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Β΄ Ιταλίας.

* Τσεζένα - Σαλερνιτάνα (12/11, 16:00): Σε σύνολο 11 αγώνων µεταξύ 
των δύο οµάδων, δέκα για τη Β΄ Ιταλίας και έναν για το πρωτάθληµα, έχει 
εµφανιστεί έξι φορές το σηµείο της ισοπαλίας. Στα υπόλοιπα πέντε µατς, 
δύο φορές κέρδισε η Τσεζένα και τρεις η Σαλερνιτάνα.

* Σάο Πάολο - Βάσκο Ντα Γκάµα (12/11, 21:00): Η Σάο Πάολο είναι 
αήττητη στα οκτώ τελευταία παιχνίδια που έχει δώσει απέναντι στη Βάσκο 
Ντα Γκάµα, µε απολογισµό έξι νίκες και δύο ισοπαλίες. Οι δύο οµάδες 
αναµετρώνται την Κυριακή (12/11) στο Ρίο ντε Τζανέιρο για την 34η 
αγωνιστική της Α΄ Βραζιλίας.

12/11
16:00  Κάρπι - Μπρέσια  1   2.05
16:00 Κρεµονέζε - Παλέρµο  Χ ηµίχρ.  2.00
17:00 Ταραγόνα - Οβιέδο  No Goal  1.83
19:00 Λούγκο - Νουµάνθια  1  2.30

Νίκη για Λούγκο
Μεταφερόµαστε στην Ισπανία, µε το πρώτο µατς που µπαίνει 
στο «ραντάρ» να είναι το Λούγκο - Νουµάνθια. Αµφότερες φι-
γουράρουν στα υψηλά «πατώµατα» της βαθµολογίας, µε τους 
γηπεδούχους να έχουν έναν πόντο περισσότερο από τους ση-
µερινούς φιλοξενούµενους. Η Λούγκο εντός έδρας είναι α-
ποτελεσµατική και είναι χαρακτηριστικό ότι στα τέσσερα πιο 
πρόσφατα µατς που έδωσε µπροστά στο κοινό της πανηγύ-
ρισε ισάριθµα «τρίποντα», ενώ στα τρία τελευταία κατόρθωσε 
να διατηρήσει την εστία της ανέπαφη. Η Νουµάνθια, η οποία 
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Η Volvo ανανέωσε τα V40 και 
V40 Cross Country, τόσο εντός 
όσο και εκτός, προκειμένου να 

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

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

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

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

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

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

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

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

POWEREDBY AUTO

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΕ ΠΡΏΤΟ ΠΛΆΝΟ ΤΟ ΝΈΟ SEAT IBIZA

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

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

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

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

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

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

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

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

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόμη.

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

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούμερο των 150.000 

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

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

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

Ford Mustang, το πιο δημοφιλές 
σπορ μοντέλο στον πλανήτη

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

Μπορεί μία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πιο αποδοτικοί κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και 

ένα καινούργιο κιβώτιο 8 σχέσεων, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των βελτιώσεων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το νέο Volvo XC60 
ξεκινά από 53.490 ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

Άνοιξε τις πύλες της η έκθεση αυτοκινήτου «ΑΥ-
ΤΟΚΙΝΗΣΗ FISIKON 2017», η οποία θα διαρκέ-
σει µέχρι τις 19 Νοεµβρίου στους χώρους του 
πρώην ∆υτικού Αεροδροµίου (Ελληνικό), στην 

Αίθουσα Ξιφασκίας.
Η φετινή διοργάνωση αναµένεται να καταγράψει ρεκόρ 

επισκεπτών, καθώς οι αυτοκινητοβιοµηχανίες που συµµε-
τέχουν κατόρθωσαν να εξασφαλίσουν όλα τα νέα µοντέλα 
που εµφανίστηκαν για πρώτη φορά στην πρόσφατη ∆ιε-
θνή Έκθεση Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης. Οι πανελλή-
νιες πρεµιέρες θα ξεπεράσουν τις 15 και οι επισκέπτες θα 
έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά τα πιο καινούργια 
µοντέλα της διεθνούς αυτοκινητοβιοµηχανίας και να ενη-
µερωθούν πλήρως για τα χαρακτηριστικά τους, τις νέες τε-
χνολογίες και τις τιµές πώλησης.

Αναλυτικά, στην έκθεση «ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ FISIKON 2017» 
θα αποκαλυφθούν τα εξής νέα µοντέλα: Citroën C3 Aircross, 
Dacia Lodgy Stepway 7θέσιο DS7 Crossback, Ηyundai Kona, 
Ηyundai i30Ν, Ηyundai i30 Fastback, Kia Stonic, Kia Picanto, 
Mercedes X-Class, Nissan Leaf, Renault Scénic, Seat Arona, 
Skoda Karoq, Skoda Spaceback Scout, Subaru Impreza, 

Subaru XV, VW Polo, VW T-Roc, Volvo XC60 κ.ά.
Επίσης, µεγάλος θα είναι ο αριθµός των νέων εκδόσεων 

και αναβαθµίσεων που θα εµφανιστούν στη µοναδική ελλη-
νική έκθεση αυτοκινήτου. Οι αυτοκινητοβιοµηχανίες δίνουν 
µεγάλη έµφαση στην ασφάλεια, στην οικολογική συµπερι-
φορά, στη συνδεσιµότητα και στη χρηστικότητα.

Ακόµη, στη φετινή έκθεση αναβαθµίζεται η παρουσία 
των εταιρειών που εκπροσωπούν προϊόντα και υπηρεσίες 
του After Market. ∆ιεθνώς αυξάνεται το ενδιαφέρον των ο-
δηγών για τη συντήρηση και φροντίδα των αυτοκινήτων τους.

Τέλος, τα ∆ωρεάν Test Drives θα δώσουν τη δυνατό-
τητα στους επισκέπτες να κάνουν συγκρίσεις και να αποκο-
µίσουν πληρέστερη εικόνα και πληροφόρηση για τη µάρκα 
και το µοντέλο που πρόκειται να αγοράσουν.

Ώρες λειτουργίας της έκθεσης: Σάββατο και Κυριακή από 
τις 10 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τις καθηµερινές από τις 3 
το µεσηµέρι έως τις 9 το βράδυ. Το εισιτήριο κοστίζει 6 ευρώ. 
Μειωµένο εισιτήριο κατά 50% για άνεργους, πολύτεκνους, 
φοιτητές, παιδιά 12-18 ετών και άτοµα µε ειδικές ανάγκες.

Περισσότερες πληροφορίες στο website www.
autokinisiexpo.gr.

Ξεκίνησε η έκθεση αυτοκινήτου 
«ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ FISIKON 2017»

Νέα έκδοση Opel Corsa Attraction 
µε κορυφαίο επίπεδο εξοπλισµού

Η Opel λανσάρει τη νέα έκδοση Corsa Attraction µε κορυφαία συνδεσι-
µότητα και εξαιρετικό εξοπλισµό. Το νέο σύστηµα infotainment Navi 
4.0 IntelliLink, το σύστηµα προσωπικής συνδεσιµότητας και υποστή-
ριξης Opel OnStar –που τώρα περιλαµβάνει Destination Download 

χάρη σε ένα ενσωµατωµένο σύστηµα πλοήγησης–, καθώς και το νέο σύστηµα 
ασφάλειας εµπρός κάµερας Opel Eye αποτελούν µέρος του βασικού εξοπλι-

σµού της νέας έκδοσης Corsa Attraction.
Έτσι, οι κάτοχοι ενός Corsa Attraction µπορούν να ξεχάσουν πλέον τις ανα-

ζητήσεις και τις καταχωρίσεις προορισµών στο σύστηµα πλοήγησης, µε το πά-
τηµα ενός κουµπιού εξηγούν στον Σύµβουλο Opel OnStar πού θέλουν να πάνε 
και εκείνος κάνει download στο σύστηµα πλοήγησης τον προορισµό τους. Ε-
πιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν το αυτοκίνητό τους WiFi Hotspot και 
να συνδέσουν µέχρι επτά συσκευές! Η Opel παρέχει δωρεάν συνδροµή ενός 
έτους στην υπηρεσία OnStar και δωρεάν το ισόποσο της συνδροµής WiFi για 

έναν χρόνο µε µέγιστο όγκο δεδοµένων 100 GB.
Το νέο Corsa Attraction προσφέρεται µε τον κινητήρα βενζίνης 1.4 90 hp 

στην ιδιαίτερα ελκυστική τιµή των 13.750 ευρώ (πλέον εξόδων ταξινόµησης & 
τελών κυκλοφορίας).

Η ιστορία του συγκεκριµένου µοντέλου πηγαίνει πίσω στο 2015, όταν η εται-
ρεία είχε παρουσιάσει ένα και µοναδικό µοντέλο εµπνευσµένο από την 
Bugatti Type 57G που είχε κερδίσει δύο φορές στο Le Mans.

Στην πορεία η Vision GT αγοράστηκε από τον πρίγκιπα Badrbin Saud 
της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος την είχε στην κατοχή του µέχρι και πριν από λίγες 
ηµέρες, οπότε την πούλησε στον Αµερικανό συλλέκτη από το Λος Άντζελες.

Από τα πολλά και ενδιαφέροντα στατιστικά που δηµιουργούν τον µύθο αυτού 
του µοναδικού στον κόσµο αυτοκινήτου είναι το γεγονός ότι κάθε αλλαγή λαδιού 
κοστίζει γύρω στα 20.000 δολάρια. Ενώ και τα σλικ Michelin µε τα οποία εφοδιάζε-
ται, από τα οποία υπάρχουν µόνο δύο σετ σε ολόκληρο τον κόσµο, κοστίζουν το απί-
στευτο ποσό των 93.000 δολαρίων.

Το συγκεκριµένο αυτοκίνητο, πέραν όλων των άλλων, έχει και τρία remote 
controls µε τα οποία ελέγχει τον εξωτερικό, τον εσωτερικό φωτισµό, την απόσταση 
από την άσφαλτο και την ανύψωση της πίσω αεροτοµής.

Ένα σετ λάστιχα για την Bugatti 
Vision GT κοστίζει 90.000 ευρώ!
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O ΣΥΓΓΡΑΦΈΑΣ ΑΝΤΡΙΟΥ ΛΈΙΝ 
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Ο Άντριου Λέιν, διά βίου λάτρης του ντετέκτιβ του 
σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, που κατάφερε να συν-
θέσει με συνέπεια τον νεαρό χαρακτήρα του Σέρ-
λοκ Χολμς, το Σάββατο 11 Νοεμβρίου θα βρεθεί 
στην Αθήνα, καλεσμένος των Public και των εκδό-
σεων Μεταίχμιο. Συγκεκριμένα, οι φανατικοί ανα-
γνώστες της συναρπαστικής σειράς «Οι περιπέτειες 
του νεαρού Σέρλοκ Χολμς» θα έχουν την ευκαιρία 
να γνωρίσουν από κοντά τον Βρετανό συγγραφέα 
στο Μικρό Παλλάς (Αμερικής 2, Στοά Σπυρομή-
λιου – City Link) στη 1 το μεσημέρι. Ο Άντριου Λέιν 
θα συνομιλήσει με τον μεταφραστή των βιβλίων του 
Ανδρέα Μιχαηλίδη για τον διασημότερο ντετέκτιβ 
στην ιστορία της αστυνομικής λογοτεχνίας, θα απα-
ντήσει στις ερωτήσεις του κοινού και θα υπογρά-
ψει αντίτυπα των βιβλίων του. Η εκδήλωση πραγμα-
τοποιείται σε συνεργασία με την Ελληνική Λέσχη 
Συγγραφέων Αστυνομικής Λογοτεχνίας (ΕΛΣΑΛ).

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΣΤΟ ΚΠΙΣΝ
Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) ε-
γκαινιάζει τις «Παραβάσεις», μια νέα σειρά θεατρικού αναλο-
γίου η οποία επανεξετάζει το κλασικό αυτό είδος της δραμα-
τοποιημένης ανάγνωσης θεατρικών και άλλων κειμένων, έτσι 
ώστε να απευθύνεται στο σύγχρονο κοινό, εμπλουτίζοντάς το 
με καινοτόμα στοιχεία και πειραματικές προσεγγίσεις. Η νέα 
αυτή ενότητα ξεκινά την Κυριακή 12 Νοεμβρίου στον Φάρο 
στις 17:00, στο φως της δύσης του ηλίου, με το «Κρατώ μιαν α-
ναφορά», μία δραματοποιημένη αφήγηση επιλεγμένων απο-
σπασμάτων από το μνημειώδες έργο του Νίκου Καζαντζάκη 
«Αναφορά στον Γκρέκο». Σε αυτό ο συγγραφέας, λίγο πριν από 
τον θάνατό του, καταγράφει τους σταθμούς της πορείας του α-
νάμεσα σε ανθρώπους, πάθη και ιδέες. Η αφήγηση εστιάζει κυ-
ρίως στα νεανικά χρόνια του συγγραφέα, μέχρι να γράψει το 
πρώτο του έργο «Όφις και Κρίνο». Τη σκηνοθετική επιμέλεια 
υπογράφει η σκηνοθέτις και θεατρολόγος Έφη Θεοδώρου, ενώ 
ερμηνεύουν οι Μαρία Σκουλά και Γιωργής Τσαμπουράκης, συ-
νοδεία της Σοφίας Ευκλείδου στο βιολοντσέλο, με προβολή βί-
ντεο του Nikolay Dorozhkin. Είσοδος ελεύθερη.

ΣΤΡΑΤΗΣ ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΟ ΘΈΑΤΡΟ ΤΈΧΝΗΣ 
ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ – ΦΡΥΝΙΧΟΥ
Το Εθνικό Θέατρο και το Θέατρο Τέχνης συνεχίζουν 
και φέτος τη συνεργασία τους παρουσιάζοντας την 
«Αριάγνη», δεύτερο μέρος της τριλογίας του Στρατή 
Τσίρκα «Ακυβέρνητες Πολιτείες». Μια σταθερή ομάδα 
δέκα ηθοποιών συνεργάζεται με τρεις διαφορετικούς 
σκηνοθέτες που ζωντανεύουν, ο καθένας από τη δική 
του οπτική, ένα μέρος της τριλογίας. Έτσι, μετά τη 
«Λέσχη», σε σκηνοθεσία Έφης Θεοδώρου που παρου-
σιάστηκε και φέτος σε επανάληψη στη σκηνή του Υ-
πογείου, τη σκυτάλη παίρνει ο Γιάννης Λεοντάρης στη 
σκηνή της Φρυνίχου με την «Αριάγνη», ενώ θα ακο-
λουθήσει, επίσης στη σκηνή της Φρυνίχου, η «Νυχτε-
ρίδα» σε σκηνοθεσία Άρη Τρουπάκη. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι τα μέρη της τριλογίας του Τσίρκα είναι α-
νεξάρτητα μεταξύ τους, όπως και οι παραστάσεις. Με 
λίγα λόγια, δεν χρειάζεται να έχει παρακολουθήσει κα-
νείς το πρώτο μέρος για να μπορέσει να παρακολουθή-
σει το δεύτερο ή το τρίτο.

HAIR στο Θέατρο Χώρα
Το διάσημο tribal rock musical HAIR ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, γιορτάζοντας την επέτειο των 50 χρόνων από την πρώτη του παράσταση. Πενήντα 
χρόνια έχουν περάσει από το περίφημο Summer of Love στο Σαν Φρανσίσκο που συγκέντρωσε πάνω από 20.000 χίπις που διαδήλωσαν ειρηνικά και ήταν αυτό 
που οδήγησε λίγο μετά σε φεστιβάλ όπως το Monterey Pop Festival και δύο χρόνια αργότερα στο περίφημο Woodstock. Το HAIR είναι η αποτύπωση του πνεύ-

ματος μιας γενιάς, μια αναπάντεχη διατύπωση της κουλτούρας των νέων έτσι όπως είχε αρχίσει να διαμορφώνεται από τις αρχές της δεκαετίας του ’60 και είχε 
γαλουχηθεί με το πνεύμα ελευθερίας της γενιάς των beatniks. Στο ελληνικό ανέβασμά του πρωταγωνιστούν οι Αιμιλιανός Σταματάκης, Μαίρη Συνατσάκη, Ίαν 

Στρατής, Άρης Πλασκασοβίτης, Κατερίνα Σούσουλα, Angelika Dusk, Κρυσταλλία κ.ά. Για πρώτη φορά θα ακούσουμε τα εμβληματικά τραγούδια του HAIR, τρα-
γούδια που έγιναν ύμνοι του αντιπολεμικού κινήματος για το Βιετνάμ και καθόρισαν τον όρο «rock musical», όπως το «Age of Aquarius» και το «Let the sunshine 

in», από μια παράσταση που όταν πρωτοπαρουσιάστηκε στη Νέα Υόρκη γνώρισε μεγάλη επιτυχία με βραβεία Grammy και Tony.
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στηρίζει τον δημόσιο 
θηλασμό με μια σειρά 
φωτογραφιών στο 
Instagram.

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν ήταν πρωθυ-
πουργός το 2012. Η ελπίδα ακόμα 
ερχόταν και τα μίντια παρακολου-
θούσαν στενά τον πρόεδρο του ΣΥ-
ΡΙΖΑ αλλά και τη σύντροφό του 

Μπέτυ Μπαζιάνα. Όταν εκείνη βρέθηκε στο Μέ-
γαρο Μουσικής για να παρακολουθήσει την παι-
δική παράσταση «Λιλιπούπολη», δεν δίστασε να θη-
λάσει μέσα στην αίθουσα το παιδί της, όταν εκείνο 
διαμαρτυρήθηκε. Κάποιοι θεώρησαν πως ήταν η 
σωστή στιγμή να ανοίξουν τα κινητά τους και να α-
παθανατίσουν το γεγονός. Ευτυχώς, οι δημοσιογρά-
φοι δεν αξιολόγησαν τη στιγμή άξια αναπαραγωγής 
και οι φωτογραφίες παρέμειναν στα αρχεία. Ωστόσο, 
ο δημόσιος θηλασμός παραμένει ένα ζήτημα που 
μπερδεύει την ελληνική κοινωνία και αγχώνει –κά-
ποιους– άντρες.

Πριν από δύο εβδομάδες ο δημοσιογράφος Κώ-
στας Γιαννακίδης κατά τη διάρκεια της ραδιοφωνι-
κής του εκπομπής σχολίασε πως βρίσκει «ενοχλη-
τική ως αντιαισθητική την επιλογή αρκετών κυριών 
να θηλάζουν τα παιδιά τους όπου τους αρέσει – στον 
δρόμο, στο καφέ, στο εστιατόριο», προσθέτοντας ότι 
βρίσκει «γελοίο» το θέαμα του ομαδικού θηλασμού.

Η αντίδραση πολλών ακροατών ήταν έντονη 
και εκδηλώθηκε, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, 
με βροχή μηνυμάτων και τηλεφωνημάτων, κατηγο-
ρώντας τον για σεξισμό. Ο ίδιος μετέφερε τη «συζή-
τηση» με σχετική ανάρτηση στον προσωπικό του λο-
γαριασμό στο Facebook: «Σήμερα είπα στον Best ότι 

βρίσκω γελοίο το θέαμα του ομαδικού θηλασμού. 
Και επίσης πρόσθεσα ότι βρίσκω ενοχλητική ως α-
ντιαισθητική την επιλογή αρκετών κυριών να θηλά-
ζουν τα παιδιά τους όπου τους αρέσει – στον δρόμο, 
στο καφέ, στο εστιατόριο. Εκτός των άλλων, ίσως δεν 
είναι και το καλύτερο για το παιδί. Εννοείται ότι κα-
τηγορήθηκα ως σεξιστής, ως άνθρωπος που προτιμά 
να βλέπει ένα παιδί να πεινάει παρά μια γυναίκα να 
θηλάζει, ως κομπλεξικός που δεν σέβεται τη μητρό-
τητα. Ασφαλώς αρκετά ήταν και τα μηνύματα τρυφε-
ρών αγοριών του τύπου “αν θα σε ενοχλούσε η γυ-
ναίκα μου την ώρα που θηλάζει το παιδί μας, θα σου 
έσπαγα τα μούτρα”. Τόσα χρόνια στο ραδιόφωνο 
αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Ακροατές να «απειλούν» 
ότι δεν θα ξανακούσουν Best, τρεις-τέσσερις κυρίες 
τηλεφώνησαν ουρλιάζοντας και πάει λέγοντας. Υ-
πήρχε βέβαια και ένα, σχεδόν αντίστοιχο σε όγκο, 
γκρουπ ανθρώπων που συμφωνούσαν ή, τέλος πά-
ντων, δεν τους πείραζε. Και μένα μου έμεινε η απο-
ρία: είναι τόσο σημαντικό θέμα ο θηλασμός, ώστε 
δεν μπορείς να πεις ότι βρίσκεις γελοίο τον ακτιβι-
σμό; Είναι τόσο ιερό, που δεν μπορείς να πεις ότι 
δεν σου αρέσει, ως εικόνα, μια κυρία να θηλάζει στο 
διπλανό τραπέζι του εστιατορίου ή του καφέ;».

Ακόμα και για μια γυναίκα που δεν είναι μητέρα 
–και σίγουρα για πολλούς άντρες– η απάντηση είναι 
αυτονόητη. Η μητέρα ενός βρέφους που τρέφεται α-
ποκλειστικά από μητρικό γάλα δεν είναι εξόριστη. 
Δεν έχει διαπράξει κάποιο αδίκημα για να παραμεί-
νει σε κατ’ οίκον περιορισμό και η κίνηση να θηλά-

σει το μωρό της ενώ εκείνο το έχει ανάγκη είναι 
τόσο κανονική όσο η αναπνοή μας. Το να σηκω-
θεί από τη θέση της, όμως, αναζητώντας ένα «από-
μερο σημείο», μια τουαλέτα αμφιβόλου υγιεινής, 
κουβαλώντας μαζί της μωρομάντιλα, πετσέτες και 
καρέκλες, είναι τόσο μη κανονική όσο το να επι-
μένεις να κάθεσαι στη θέση σου στο λεωφορείο 
ενώ ένας παππούς στέκεται όρθιος. Τίποτα κανο-
νικό επίσης δεν έχει η διαδικασία να «αποταμι-
εύει» μητρικό γάλα προκειμένου όταν βγει έξω να 
ταΐσει με το μπιμπερό το μωρό της, εκτός κι αν 
κάποιοι νομίζουν πως το θήλαστρο είναι κονσόλα 
του Xbox.

Πριν από μία εβδομάδα χιλιάδες μητέρες με 
τα μωράκια τους βρέθηκαν στο Ζάππειο και στην 
εκδήλωση που διοργάνωσε το Πανελλήνιο Δί-
κτυο Εθελοντικών Ομάδων Υποστήριξης Μητρι-
κού Θηλασμού και Μητρότητας για 8η συνεχή 
χρονιά. Αυτές οι γυναίκες δεν είναι γραφικές κυ-
ριούλες που έχουν χρόνο για χάσιμο αλλά ενεργοί 
πολίτες που διεκδικούν ακτιβιστικά τον φυσικό 
τρόπο διατροφής από την αγορά σκευασμάτων και 
φυσικά πολεμούν τα ταμπού που αφορούν τον δη-
μόσιο θηλασμό.

Σε μια κοινωνία που έχει συνηθίσει το γυναι-
κείο στήθος πληθωρικό ή άγουρο να χρησιμοποι-
είται για να διαφημίσει, να προκαλέσει, να που-
λήσει ή να σκανδαλίσει, φαίνεται πως ακόμα και 
η εικόνα της μητέρας που θηλάζει εξετάζεται με 
όρους σεξουαλικής ευπρέπειας.

Γιατί –κάποιοι– άντρες ενοχλούνται  
με τον δημόσιο θηλασμό ακόμα;

 ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ
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Τα τραγούδια μου 
βεβαίως είναι 
αστικά, με την 
έννοια ότι κι εγώ 
είμαι ένα παιδί 
της πόλης. Είμαι 
αθηνόσαυρος. 
Από την άλλη, το 
ανοιχτό τοπίο και η 
περιπλάνηση των 
αισθήσεων σε αυτό 
δεν μπορεί παρά 
να με συγκινεί. Η 
φύση διδάσκει τη 
σωστή κλίμακα, 
αλλά και η πόλη 
είναι φύση, εφόσον 
δεν είναι παρά μια 
μυρμηγκοφωλιά.

INFO
Θέμος Σκανδάμης στον 
Σταυρό του Νότου Club
Special guest: Νίκος 
Πορτοκάλογλου
Κυριακή 12 Νοεμβρίου 
2017
Doors open @ 20:00
Είσοδος: €10 με μπίρα 
ή κρασί

Μετά τις επιτυχημένες εμφανίσεις του στην παράσταση 
«Το Φορτηγό», δίπλα στον Διονύση Σαββόπουλο, ο 
τραγουδοποιός της νέας γενιάς Θέμος Σκανδάμης κα-

ταφθάνει την Κυριακή 12 Νοεμβρίου στον Σταυρό του Νότου 
Club, για να παρουσιάσει το τέταρτο άλμπουμ του, με τίτλο «Το 
σπίτι μου». Προηγουμένως μας εξηγεί γιατί αποκαλεί τον εαυτό 
του «αθηνόσαυρο», γιατί τον ενδιαφέρουν τα λάθη και τι έμαθε 
από τον Σαββόπουλο.

Τι θα ακούσουμε στον Σταυρό του Νότου;
Στον Σταυρό του Νότου θα ακούσετε ιστορίες να λέγονται και να 
τραγουδιούνται. Ιστορίες από τον τελευταίο μου δίσκο, με τίτλο 
«Το σπίτι μου», καθώς και παλιότερες. Θα ακούσετε μία εξαι-
ρετική μπάντα (Δανδουλάκης, Μακρής, Ράλλη, Λώλος, Σακελα-
ρίου), θα ακούσετε τον πρόσφατο φίλο μου Νίκο Πορτοκάλογλου 

Θέμος Σκανδάμης

«Με ενδιαφέρουν 
τα λάθη»

  ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ

σε ένα καινούργιο τραγούδι που έχω γράψει γι’ αυτόν και το 
αγαπημένο μου μπαρ της Αθήνας και θα παρακολουθήσετε 
εμένα να εκτίθεμαι όσο περισσότερο γίνεται, τραγουδώντας, 
τραυλίζοντας, σκοντάφτοντας και χορεύοντας.

Μιλήστε μας για το τέταρτο άλμπουμ σας, «Το σπίτι 
μου»…
Στο άλμπουμ αυτό προσπαθήσαμε μαζί με τους συνεργάτες 
μου να αποτυπώσουμε την ενέργεια του live, γι’ αυτό και τα 
κομμάτια έχουν ηχογραφηθεί και τραγουδηθεί ζωντανά στο 
στούντιο Sierra. Με ενδιαφέρουν τα λάθη, γιατί χωρίς αυτά 
δεν γίνεται τίποτα, και ο τρόπος αυτός έχει τον κίνδυνο, αλλά 
και το περιθώριο και τη χάρη του λάθους. Κατά τα άλλα, πρό-
κειται για δεκατρία τραγούδια που αφηγούνται τα πάθη του 
υποφαινόμενου στην ωραία μας πόλη…

Υποθέτω πως ένας καλλιτέχνης όπως εσείς, που είστε και 
δημιουργός, όταν φτάνει η στιγμή να επιλέξει τα κομμά-
τια που θα μπουν στον δίσκο και αυτά που θα μείνουν 
έξω, δυσκολεύεται. Πώς, λοιπόν, γίνεται αυτή η επιλογή;
Είναι, κατ’ αρχάς, ευτύχημα να έχεις πολύ και καλό υλικό και 
να πρέπει να ξεδιαλέξεις. Εγώ μέχρι τώρα είχα αυτή την τύχη, 
μια και δεν βγάζω κάθε χρόνο καινούργιο δίσκο παρά κάθε 
δύο-τρία τουλάχιστον. Η επιλογή γίνεται αφενός σε σχέση 
με το τι με απασχολεί εντονότερα την περίοδο της ηχογρά-
φησης και αφετέρου σε σχέση με το τι εξυπηρετεί το σύνολο 
της αφήγησης του άλμπουμ. Βέβαια πάντα κάποια τραγούδια 
έχεις αφήσει απέξω και μοιάζουν αδικημένα, αλλά δεν έχει 
και μεγάλη σημασία.

Τα περισσότερα τραγούδια μιλάνε για την αγάπη, τον 
έρωτα και τις δυσκολίες του. Ακόμη και τραγούδια που 
μιλάνε για πολιτικά ή κοινωνικά θέματα, όπως π.χ. το 
«Dance me to the end of love» του Λέοναρντ Κοέν, που 
εκείνος το έγραψε για το Ολοκαύτωμα, ο κόσμος τα ερ-
μηνεύει διαφορετικά. Γιατί έχουμε, νομίζετε, την ανά-
γκη να τραγουδάμε τον έρωτα ή την αποτυχία του;
Το τραγούδι, όπως το εννοούμε σήμερα, είναι στο μεγαλύ-
τερο μέρος του συνέχεια της λυρικής ποίησης, που αφηγεί-
ται τα πάθη του υποκειμένου, και ένα από τα σπουδαιότερα, 
πλουσιότερα και πιο ενδιαφέροντα είναι ο έρωτας. Αποτελεί 
κινητήρια δύναμη του σύμπαντος, του εσωτερικού και του 
εξωτερικού. Ταυτόχρονα, έχει δημιουργηθεί και μια παρά-
δοση φόρμας και περιεχομένου που τραβάει τον δημιουργό 
και τον ακροατή προς το μέρος της. Και δικά μου τραγούδια 
έχουν εκληφθεί ως ερωτικά ενώ μπορεί να έχουν άλλο θέμα 
στην πραγματικότητα ή να χρησιμοποιούν τον έρωτα ως α-
φορμή.

Εσείς από εκεί αντλείτε έμπνευση; Αν μου επιτρέπετε, 
τα τραγούδια σας είναι περισσότερο αστικά, όχι με την 
ταξική έννοια του όρου αλλά της περιπλάνησης σε μια 
πόλη…
Τα τραγούδια μου βεβαίως είναι αστικά, με την έννοια ότι κι 
εγώ είμαι ένα παιδί της πόλης. Είμαι αθηνόσαυρος. Από την 
άλλη, το ανοιχτό τοπίο και η περιπλάνηση των αισθήσεων 
σε αυτό δεν μπορεί παρά να με συγκινεί. Η φύση διδάσκει 
τη σωστή κλίμακα, αλλά και η πόλη είναι φύση, εφόσον δεν 
είναι παρά μια μυρμηγκοφωλιά.

Τι κερδίσατε από τη συνεργασία σας με τον Διονύση 
Σαββόπουλο;
Είναι πολύ δύσκολο να το κάνω λιανά. Αυτό που κυρίως με 
απασχόλησε ήταν το τι είχα να προσφέρω, που νομίζω είναι 
και το λογικό σε κάθε δουλειά. Το ότι είχα να κερδίσω πολλά 
ήταν αυτονόητο. Πέρα από τα ζητήματα της μαστορικής της 
δουλειάς μας –μέτρο, χρώμα, αμεσότητα, ελευθερία, αυστη-
ρότητα κ.λπ.–, ο Σαββόπουλος για μένα ήταν και παραμένει 
σχολείο για το πώς μπορεί κανείς να διατηρεί μια πολύ προ-
σωπική ματιά πάνω στα πράγματα.

Photo Credit: Ορφέας Εμιρζάς
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ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Χόλγκερ Τάπε ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Κορίνα 
Μουστάκα ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Άννα Στα-
µατίου ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΩΝΕΣ 
ΤΩΝ: Κωνσταντίνου Κωνσταντόπουλου, Κατερίνας 
Γκίγκις, Στεφανίας Φιλιάδη, Νικόλα Κατσάτσου κ.ά. 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 96΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Tanweer

Μια ιστορία που ξεκινάει ως ένα πολυτελές ταξίδι µε τρένο στην Ευρώπη εξελίσσεται γρήγορα σε ένα 
από τα πιο κοµψά, αγωνιώδη και συναρπαστικά µυστήρια που έχουν ειπωθεί ποτέ. Από τη συγγραφέα 
των best sellers Αγκάθα Κρίστι, το «Έγκληµα στο Οριάν Εξπρές» αφηγείται την ιστορία δεκατριών 
άγνωστων ανθρώπων που βρίσκονται εγκλωβισµένοι σε ένα τρένο, όπου όλοι είναι ύποπτοι. Ένας 

άντρας πρέπει να αγωνιστεί ενάντια στον χρόνο, πριν προλάβει ο δολοφόνος να χτυπήσει ξανά. Το µυθιστόρηµα της 
Αγκάθα Κρίστι «Έγκληµα στο Οριάν Εξπρές» κυκλοφόρησε το 1934 και θεωρείται, µέχρι και σήµερα, µία από τις πιο 
ιδιοφυείς ιστορίες που έχουν γραφτεί ποτέ, ενώ κερδίζει συνεχώς νέους αναγνώστες. Η κινηµατογραφική του απόδο-
ση από τον Κένεθ Μπράνα δεν είναι η πρώτη, είχε προηγηθεί εκείνη από τον Σίντνεϊ Λουµέτ το 1974. Ο Μπράνα άρ-
γησε να ξεκινήσει γυρίσµατα, καθώς για να αποκτήσουν οι παραγωγοί (ανάµεσά τους και ο Ρίντλεϊ Σκοτ) τα πνευµατι-
κά δικαιώµατα του βιβλίου χρειάστηκαν περίπου πέντε χρόνια. Μεγάλη σηµασία έδωσε ο Μπράνα στην επιλογή των 
ηθοποιών του και δηµιούργησε ένα υπέρλαµπρο καστ που σίγουρα θα φέρει κόσµο στα ταµεία: Τζόνι Ντεπ, Γουίλεµ 
Νταφόε, Τζος Γκαντ, Πενέλοπε Κρουζ, Τζούντι Ντεντς, Μισέλ Φάιφερ, Σεργκέι Πολούνιν.

SAW: LEGACY

Ένα από τα πιο επιτυχηµένα και κερδοφόρα horror franchises όλων των εποχών επιστρέφει στη µεγάλη 
οθόνη, πηγαίνοντας τα διεστραµµένα σενάρια δολοφονιών, σήµα κατατεθέν του Jigsaw, στο επόµε-
νο στάδιο. Μετά από µια σειρά φόνων που φέρουν τη σφραγίδα του δολοφόνου Jigsaw, η αστυνοµία 
αρχίζει να κυνηγάει το φάντασµα ενός άνδρα, νεκρού για πάνω από µία δεκαετία, εµπλεκόµενη σε ένα 

νέο παιχνίδι που βρίσκεται ακόµη στην αρχή του. Έχει επιστρέψει ο Τζον Κράµερ από τους νεκρούς για να θυµίσει 
στον κόσµο πως πρέπει να είναι ευγνώµων για το δώρο της ζωής; Ή είναι µια παγίδα που έχει στήσει ένας άλλος 
δολοφόνος µε τη δική του ατζέντα; Το «Saw: Legacy» είναι η όγδοη ταινία στη σειρά ταινιών του «Saw» franchise, µε 
εισπράξεις που πλησιάζουν τα 900 εκατ. δολάρια.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μάικλ Σπίριγκ, Πίτερ Σπίριγκ ΠΑΙΖΟΥΝ: Ματ Πάσµορ, Κάλουµ Κιθ Ρένι, Κλε Μπένετ, Χάνα Έµιλι Άντερσον, 
Λόρα Βάντερβουρτ, Μαντέλα Βαν Πιµπλς, Πολ Μπράουνσταϊν, Μπρίτανι Άλεν, Τζόσια Μπλακ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 92΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Tanweer

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Κένεθ Μπράνα ΣΕΝΑΡΙΟ: Μάικλ Γκριν ΠΑΙΖΟΥΝ: Τζόνι Ντεπ, Γουίλεµ Νταφόε, Τζος Γκαντ, Πενέλοπε Κρουζ, 
Τζούντι Ντεντς, Μισέλ Φάιφερ, Σεργκέι Πολούνιν ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 114΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Odeon

ΜΙΑ ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
HAPPY FAMILY

ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ΟΡΙΑΝ ΕΞΠΡΕΣ
MURDER ON THE ORIENT EXPRESS

Παρά τον τίτλο της, η οικογένεια των 
Γουίσµποουν µόνο ευτυχισµένη 
δεν είναι. Το βιβλιοπωλείο της 
µαµάς Έµα είναι γεµάτο χρέη, ο 

µπαµπάς Φρανκ δουλεύει ασταµάτητα, η Φαίη, η 
έφηβη κόρη, δεν τα πηγαίνει καλά µε τις σχολι-
κές εξετάσεις και ο Μαξ, ο βενιαµίν της οικογε-
νείας, είναι ένα πανέξυπνο αγόρι που είναι θύµα 
bullying στο σχολείο. Σε µια προσπάθεια να 
επανασυνδεθούν ως οικογένεια, η µαµά Έµα ορ-
γανώνει µια βραδινή οικογενειακή έξοδο. Όµως 
τα σχέδιά της θα γυρίσουν µπούµερανγκ, όταν 
µια κακιά µάγισσα τους καταραστεί µεταµορφώ-
νοντάς τους σε τέρατα. Η ταινία «Μια χαρούµενη 
οικογένεια» είναι βασισµένη στο οµώνυµο best 
seller του βραβευµένου µε ∆ιεθνές Βραβείο 
Emmy Γερµανού σεναριογράφου και συγγραφέα 
Ντέιβιντ Σάφιερ. Στη Γερµανία το βιβλίο έχει 
πουλήσει περισσότερα από 500.000 αντίτυπα, 
ενώ ήδη έχει µεταφραστεί σε 18 γλώσσες και 
κυκλοφορεί σε πάνω από 30 χώρες.
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Ο
ι περισσότεροι από 
εμάς, ανεξαρτήτως η-
λικίας, έχουμε παίξει 
έστω μία φορά «Πα-
λέρμο». Ή, σωστότερα, 
«Πέφτει η Νύχτα στο 
Παλέρμο». Και τι γί-
νεται όταν βραδιάζει 
στο Παλέρμο; Βγαί-

νουν οι δολοφόνοι, οι πολίτες τρέχουν να προστα-
τευτούν και ο αστυνομικός με τον δήμαρχο προ-
σπαθούν να τους σώσουν και να σωθούν. Αυτά γί-
νονταν μέχρι χθες στα σπίτια και με χαρτιά. Τώρα 
το «Παλέρμο» έρχεται ως πρόταση ποιοτικής δι-
ασκέδασης για τα απογεύματα και τα βράδια στην 
Αθήνα. Επισκεφθήκαμε τη νέα αυτή πρόταση και 
σας μεταφέρουμε τις εντυπώσεις μας.

Πού; Στην καρδιά της Αθήνας, στου Ψυρρή. Α-
νάμεσα στα κλασικά στέκια της περιοχής τράβηξε 
το ενδιαφέρον μας ένας νέος χώρος, ανακαινισμέ-
νος, με αισθητική που παραπέμπει στον Μεσοπό-
λεμο. Αρχικά. Γιατί, όταν μπεις, σε ταξιδεύει όπου 
εσύ θέλεις να πας. Αρκετά όμως με τα αινίγματα. 

Τι είναι ο χώρος «Πέφτει η Νύχτα στο Παλέρμο»;
Ένας πολυχώρος με πέντε διαφορετικά δω-

μάτια παιχνιδιού: Χαρτοπαικτική Λέσχη, Βιβλι-
οθήκη, Κελάρι, Αίθουσα Βασανιστηρίων, Λέσχη 
Παρανόμων. Όλοι οι χώροι έχουν διαμορφωθεί 
και διακοσμηθεί με προσοχή και ιδιαίτερη αισθη-
τική. Εσύ έχεις μόνο να διαλέξεις τι σε εμπνέει 
και σε ποιο περιβάλλον θα αισθανθείς την ένταση 
του παιχνιδιού, πίνοντας τον καφέ ή το ποτό σου.

Βέβαια δεν ξεναγηθήκαμε απλώς στον χώρο 
αλλά παίξαμε κιόλας! Αυτή είναι και η ουσία και 
αυτό είναι το διαφορετικό που μας προτείνει το  
«Παλέρμο». Το γνωστό μας, λοιπόν, παιχνίδι έγινε 
ψηφιακό μέσω tablets που βρίσκονται στις αίθου-
σες. Πώς παίζεται;

Μοιράζονται οι ρόλοι τυχαία σε κάθε tablet 
και σε κάθε παίκτη αντιστοιχεί ένας χαρακτήρας, 
που καλείται να τον υποστηρίξει χωρίς να τον φα-
νερώσει. Το παιχνίδι αρχίζει με το ξημέρωμα στο 
Παλέρμο. Παιχνίδι μπλόφας, χαρακτήρων, χειρα-
γώγησης, αλλά βασικά παιχνίδι με γέλιο και συμ-
μετοχή όλων.

«Πέφτει η Νύχτα στο Παλέρμο». Η νύχτα 

είναι ό,τι καλύτερο για να μπορέσουν οι δολοφό-
νοι να εκτελέσουν το επόμενο θύμα τους. Αφού 
συνεννοηθούν με τα μάτια, ψηφίζουν τον παίκτη 
που θεωρούν ότι δεν ανήκει στην «κλίκα» τους 
και πρέπει να πεθάνει.

Σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα να επισκε-
φθείτε τον χώρο στην Παλλάδος και να παίξετε. 
Γιατί είμαστε σίγουροι ότι για 1,5 ώρα θα αφήσετε 
τις έννοιες έξω από το «Παλέρμο», θα περάσετε υ-
πέροχα και σίγουρα βγαίνοντας θα κλείσετε και το 
επόμενο παιχνίδι σας.

«Πέφτει η Νύχτα στο Παλέρμο» μέσω… Αθή-
νας!

Πέφτει η Νύχτα στο Παλέρμο

Διεύθυνση: Παλλάδος 17, Ψυρρή,  
τηλ. 211 4099466, www.palermo-game.gr

info

www.palermo-game.gr



www.freesunday.gr
12.11.201738 FREETIME

CE
LE

BR
ITI
ES

ΤΙ, ΠΟΙΟΣ, ΠΟΥ, ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ...

O Τομ Χανκς έκανε πρόταση γάμου 
για λογαριασμό θαυμαστή του
O Τομ Χανκς βρέθηκε στο Τέξας για να παρουσιάσει το βιβλίο του με 
σύντομες ιστορίες. Κάποια στιγμή, ενώ είχαν προχωρήσει στη διαδι-
κασία των ερωτήσεων από το κοινό, ο Χανκς δήλωσε ότι βαρέθηκε να 
απαντά στις ερωτήσεις και ότι πλέον θέλει να ρωτάει εκείνος. Έβγαλε, 
λοιπόν, από την τσέπη του ένα χαρτάκι και είπε στο κοινό ότι ανάμεσά 
τους υπάρχει ένας άνδρας, που λέγεται Ράιαν Μακ Φάρλινγκ, ο οποίος 
θέλει να κάνει μια ερώτηση σε μια γυναίκα, επίσης ανάμεσά τους, τη 
Νίκι Γιανγκ. Και, όπως είπε ο Χανκς, η ερώτηση ήταν: «Νίκι, θα με πα-
ντρευτείς;». Η Νίκι απάντησε «ναι» και ο Χανκς ανέβασε στη σκηνή το 
τρισευτυχισμένο ζευγάρι και του έδωσε τις ευχές του.

Αυτή η εικόνα έγινε τραγούδι 
των Beatles
Την έμπνευση πίσω από το τραγούδι των Beatles «Lady 
Madonna» αποκάλυψε ο Πολ Μακάρτνεϊ. Σύμφωνα με τον 
«Guardian», o σερ Πολ εμπνεύστηκε γι’ αυτό το τραγούδι από τη 
φωτογραφία μιας γυναίκας η οποία θήλαζε το παιδί της. Το εν-
σταντανέ αυτό δημοσιεύτηκε στο «National Geographic». Για 
την ακρίβεια, ήταν το τεύχος Ιανουαρίου του 1965, με ένα καρέ 
που είχε τον τίτλο «Mountain Madonna», εκεί όπου μια μητέρα 
είχε ένα παιδί στην αγκαλιά της. Ένα δεύτερο, προφανώς το α-
δερφάκι του, στεκόταν λίγο πιο δίπλα. Ένα τρίτο, που δεν φαι-
νόταν ολόκληρο, τους κοιτούσε και γελούσε αθώα. «Φαινόταν 
πολύ περήφανη και είχε ένα μωρό στην αγκαλιά… Και το είδα 
αυτό ως ένα είδος Παναγίας» δήλωσε ο Μακάρτνεϊ.

Πώς να εκδικηθείτε έναν παπαράτσι
Με τον πιο αναπάντεχο τρόπο αποφάσισε να «εκδικηθεί» έναν παπα-
ράτσι που τη φωτογράφισε γυμνή η Sia. Η τραγουδίστρια του «Cheap 
Thrills» και άλλων επιτυχιών, γνωστή από την εκκεντρική περούκα της, 
αποφάσισε να δράσει άμεσα και δημοσίευσε στο Twitter της την επί-
μαχη γυμνή φωτογραφία. «Κάποιος προφανώς προσπαθεί να πουλή-
σει γυμνές φωτογραφίες μου για τους οπαδούς μου. Γλιτώστε τα χρή-
ματά σας, εδώ είναι δωρεάν. Κάθε μέρα είναι Χριστούγεννα!» έγραψε η 
ίδια στη λεζάντα, την ώρα που δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο παπα-
ράτσι προσπάθησε να πουλήσει 15 «πιπεράτα» ενσταντανέ. Πάντως, δεν 
λείπουν εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η φωτογραφία, στην οποία φαί-
νονται τα οπίσθια της Sia, είναι ένας τρόπος… μάρκετινγκ, ώστε να βρε-
θεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας λίγο πριν από την κυκλοφορία του 
άλμπουμ της.

Παντρεύτηκε η Κέιτ Άπτον
Στο κλαμπ των παντρεμένων αποφάσισε να μπει ένα από τα μο-
ντέλα που «ταράζουν» τις φαντασιώσεις των ανδρών, η Κέιτ 
Άπτον, που ντύθηκε νυφούλα στο πλευρό του αγαπημένου της 
Τζάστιν Βερλάντερ, έπειτα από περίπου τρία χρόνια σχέσης. Η 
ξανθιά σεξοβόμβα που καθιερώθηκε από τα αποκαλυπτικά εξώ-
φυλλα στο περιοδικό «Sports Illustrated» και ο παίκτης του μπέ-
ιζμπολ παντρεύτηκαν σε μια ρομαντική τελετή στην Ιταλία, σχεδόν 
μία εβδομάδα από τη στιγμή που ο Βερλάντερ κέρδισε το πρωτά-
θλημα με τους Houston Astros. Μέσω του λογαριασμού της στο 
Instagram η Άπτον αποκάλυψε την πρώτη φωτογραφία από τον 
γάμο, γράφοντας στη λεζάντα «νιώθω τυχερή που παντρεύτηκα 
τον καλύτερό μου φίλο».

  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ
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INFO

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

  ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΜΑΥΡΙΔΟΥ

Δέκα tips για να ξεκινήσετε δυναμικά 
γυμναστική

1) Θέτοντας τη γυμναστική σας ως ένα από τα πρώτα πράγματα που 
κάνετε κάθε μέρα, απομακρύνετε την πιθανότητα η γυμναστική να 
μοιάζει αγγαρεία και να την αποφεύγετε, επειδή άλλες δραστηριό-
τητες θα υπερισχύουν.
2) Αν δεν μπορείτε να βρείτε 30 λεπτά μέσα στην ημέρα για να γυ-
μναστείτε, προσπαθήστε να κάνετε τρία ή περισσότερα μικρά προ-
γράμματα άσκησης. Είναι καλό να αθροίζετε τον χρόνο άσκησής 
σας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.
3) Βάλτε το ξυπνητήρι σας 30 λεπτά νωρίτερα! Θα ξεκινήσετε την 
ημέρα σας δυναμικά, με πάρα πολύ ευχάριστη και ανεβασμένη διά-
θεση. Προσοχή, όμως, μην το κλείσετε και ξανακοιμηθείτε!
4) Τοποθετήστε τα ρούχα γυμναστικής σας δίπλα στο κρεβάτι, έτσι 
ώστε όταν ξυπνήσετε να τα φορέσετε και να ξεκινήσετε!
5) Όταν ξυπνήσετε, βάλτε να ακούσετε το αγαπημένο σας τραγούδι, 
το οποίο σας «εμπνέει» και σας δίνει ρυθμό για να γυμναστείτε. 
Έχει αποδειχθεί ότι κάνοντας γυμναστική ακούγοντας το αγαπη-
μένο μας τραγούδι, ασυνείδητα κάνουμε πιο έντονα, ευχάριστα και 
με μεγαλύτερη διάρκεια τη γυμναστική μας.
6) Οι περισσότεροι στη ζωή μας έχουμε έντονο άγχος, είτε γιατί ο 
χρόνος δεν είναι αρκετός, είτε λόγω οικονομικών ή άλλων δυσκο-
λιών, είτε λόγω άλλων υποχρεώσεων. Το στρες μπορεί να οδηγή-

σει σε αύξηση του σωματικού βάρους και να κάνει την απώλεια βά-
ρους πιο δύσκολη. Έτσι, η εύρεση χρόνου για άσκηση ποτέ πριν 
δεν ήταν τόσο σημαντική.
7) Αλλάξτε τρόπο σκέψης! Χρησιμοποιήστε τη γυμναστική ως φάρ-
μακο για τον οργανισμό σας και για την ψυχολογία σας, καθώς η 
γυμναστική ανεβάζει τη διάθεση. Έχει αποδειχθεί ότι τα άτομα που 
γυμνάζονται έχουν ελάχιστες έως μηδαμινές πιθανότητες να πά-
θουν κατάθλιψη. Κάντε τη γυμναστική διασκέδαση!
8) Βρείτε έναν/μία αθλητικό/ή φίλο/η! Λίγο-πολύ όλοι επηρεα-
ζόμαστε από τις παρέες μας. Όταν συναναστρέφεστε, λοιπόν, με 
άτομα που αγαπάνε την γυμναστική, θα σας κάνουν να την αγαπή-
σετε κι εσείς, κάνοντάς την τρόπο ζωής!
9) Υιοθετήστε έναν σκύλο! Εκτός του ότι θα κάνετε μια καλή πράξη 
δίνοντας αγάπη και στοργή σε ένα σκυλάκι, θα κάνετε καλό και 
στην υγεία σας, καθώς δεν θα γλιτώνετε το καθημερινό μισάωρο 
περπάτημα.
10) Βρείτε τον τύπο γυμναστικής που σας ταιριάζει! Είτε είναι κά-
ποιο άθλημα που σας ενδιαφέρει, είτε είναι ένα είδος γυμναστικής 
που σας αρέσει, ό,τι κι αν είναι αυτό που θα σας σηκώσει από τον 
καναπέ, κάντε το, χωρίς φόβο και με πολύ πάθος!

… και καλή γυμναστική!




