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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

Γ. Πατούλης

Ο «Κλεισθένης» 
ανοίγει κερκόπορτα 
στις δυνάµεις 
της διαπλοκής

σελ. 6

∆ιακοπές 

Για λίγο 
και για λίγους

σελ. 26

ΝΕΟ NISSAN LEAF
ΤΟ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ) ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ Ε∆Ω!

σελ. 27-41

ΕΝΘΕΤΟ 
AUTO FREE SUNDAYαφιέρωµα 

Ο ιδιωτικός τοµέας στο σταυροδρόµι 
της κρίσης και της ανάπτυξης
Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ 
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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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• DS5
• Audi Q2
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IGNIS
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La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

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

ΝΕΟ 
CITROEN C3

ΘΕΜΑΤΑ

03 // ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Η αγία οικογένεια
04 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Θ. ΝΤΟΚΟΣ 
«Η επιδείνωση των σχέσεων Μόσχας-
Αθήνας αποτελεί δυσάρεστη εξέλιξη»
05 // ΚΟΣΜΟΣ Γ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ Πούτιν, 
Τραµπ και Ερντογάν
06 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ 
«Ο “Κλεισθένης” ανοίγει κερκόπορτα στις 
δυνάµεις της διαπλοκής»
07 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Οι πολιτικές 
συνέπειες του «Μακεδονικού»
09 // TWITTER Go Home, Μίστερ Πούτιν!
26 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ ∆ιακοπές για λίγο 
και για λίγους

FREE TIME
45 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώµενα της 
εβδοµάδας
46 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΑΡΜΕΝ ΡΟΥΓΓΕΡΗ «Το 
θέατρο που απευθύνεται στα παιδιά είναι το δυσκο-
λότερο»
47 // ΕΥΕΞΙΑ ∆ιακοπές µε… πρωινό // Ποιες τρο-
φές θα σε βοηθήσουν στο µαύρισµα και στην προ-
στασία του δέρµατός σου;

42 // ΑΠΟΨΗ Ι. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ 
Η Θεσσαλονίκη που ονειρεύοµαι

αφιέρωµα 

σελ. 10-25

Ο ιδιωτικός τοµέας 
στο σταυροδρόµι της κρίσης 
και της ανάπτυξης
Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ 
ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ 
ΤΗΣ FREE SUNDAY 
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πολιτική

«Γ
νωρίζω όµως ότι οι ενδιαφερόµενοι 
είναι περίπου 100». Νίκος Φίλης, 
13 Απριλίου 2016 / «Ο νόµος δεν 
ήταν φωτογραφικός, διότι αφορά 
δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες πο-
λίτες, όλοι αυτοί οι νόµοι έχουν 

καλύψει πάρα πολλές περιπτώσεις». Νίκος Παρασκευόπου-
λος, 19 Ιουλίου 2018 / «Η Τράπεζα ρυθµίζει ετησίως πάνω 
από 7 δισ. ευρώ σε επιχειρηµατικές και προσωπικές οφειλές 
µε όρους υποστηρίξιµους από τους δανειολήπτες». Τράπεζα 
Πειραιώς, 14 Ιουλίου 2018

Οι παραπάνω τρεις δηλώσεις αποτελούν σχολιασµό τριών 
περιπτώσεων στις οποίες πρωθυπουργικοί συγγενείς βρέθη-
καν να ευνοούνται από συγκεκριµένες ρυθµίσεις των κυβερ-
νήσεων Τσίπρα.

Η πρώτη έγινε από τον τότε υπουργό Παιδείας στα ΝΕΑ, 
όταν τέθηκε υπόψη του ρύθµιση µε την οποία οι αποσπασµέ-
νοι σε έναν φορέα θα µπορούσαν να κάνουν αίτηση µετάτα-
ξης σε αυτόν. Χρήση της συγκεκριµένης νοµοθετικής πρό-
βλεψης έκανε η σύζυγος του πρωθυπουργού, µετατασσόµενη 
από την πρωτοβάθµια εκπαίδευση, όπου ήταν η οργανική 
της θέση, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπου ήταν α-
ποσπασµένη και όπου τώρα υπηρετεί κανονικά από τον Φε-
βρουάριο του 2017.

Η δεύτερη έγινε από τον πρώην υπουργό ∆ικαιοσύνης, 
όταν τέθηκε υπόψη του η ρύθµιση µε την οποία προβλέπε-
ται η δυνατότητα παραγραφής σειράς πληµµεληµάτων, ανά-
µεσα στα οποία και το αδίκηµα της πλαστογραφίας. Χρήση 
της συγκεκριµένης ρύθµισης έκανε ο αδελφός του πρωθυ-
πουργού ∆ηµήτρης Τσίπρας, η κατηγορία σε βάρος του ο-
ποίου για πλαστογραφία το 2012 δεν εκδικάστηκε ποτέ, διότι 
όταν έφτασε στο ακροατήριο, τον Σεπτέµβριο του 2017, είχε 
παραγραφεί.

Η τρίτη δήλωση έγινε από το γραφείο Τύπου της Τρά-
πεζας Πειραιώς, όταν δηµοσιεύτηκε στα «Παραπολιτικά» η 
ρύθµιση του ύψους 243.544 ευρώ δανείου της εταιρείας ∆Ι-
Ο∆ΟΣ ΟΕ, που έγινε στις 23 Μαΐου 2016 και µε βάση την 
οποία η εταιρεία θα εξοφλούσε σε τέσσερα χρόνια, µε περί-
οδο χάριτος δύο χρόνια, στα οποία θα κατέβαλλε 300 ευρώ. 
∆ηλαδή, αντί να καταβάλλουν µια τοκοχρεολυτική δόση της 
τάξης των 5.500 ευρώ, κατέβαλλαν των 300, άρα είχαν ρευ-
στότητα 5.200 ευρώ τον µήνα, ένα κεφάλαιο περίπου 125.000 
ευρώ. Χρήση της συγκεκριµένης ρύθµισης έκαναν οι ιδιο-
κτήτες της εταιρείας ∆ΙΟ∆ΟΣ, τα αδέλφια του πρωθυπουρ-
γού ∆ηµήτρης και Ζανέτ Τσίπρα.

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ

Η ΑΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

«Οι απαντήσεις στην ενορχηστρωµένη επίθεση λάσπης 
του αρχισυντάκτη των εφηµερίδων του κου Μαρινάκη –
και παρεµπιπτόντως αρχηγού της Ν∆– καθώς και της βο-
ηθού του, κας Σπυράκη, θα δοθούν από τους θιγόµενους 
εκεί που ορίζει ο νόµος, δηλαδή στις αίθουσες των δικα-
στηρίων» ανέφερε σε απάντησή του το γραφείο Τύπου του 
πρωθυπουργού.

Όµως οι «θιγόµενοι» δεν είναι απλώς επιχειρηµατίες και 
συγγενείς του πρωθυπουργού, καθώς η αδελφή του πρωθυ-
πουργού, κ. Ζανέτ Τσίπρα, είναι µέλος της Κεντρικής Επιτρο-
πής του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και ο εξάδελφός του Γιώργος Τσίπρας.

Από το επιχειρείν στην πολιτική
Η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία εκλέ-
χτηκε στο δεύτερο συνέδριο του κόµµατος, τον Οκτώβριο 
του 2016, έχει 151 µέλη, 50 περισσότερα από την Κεντρική 
Επιτροπή που είχε εκλεγεί στο πρώτο συνέδριο, τον Ιούλιο 
του 2013, η οποία είχε 201 µέλη.

Στην Κεντρική Επιτροπή του πρώτου συνεδρίου, η οποία 
εξελέγη µε ψηφοφορία µε ψηφοδέλτια, οι Ανένταχτοι εντός 
ΣΥΡΙΖΑ είχαν πάρει 35 ψήφους ή ποσοστό 1,03% για να ε-
κλέξουν δύο µέλη στο όργανο, όπως και η Κοµµουνιστική 
Τάση, που είχε πάρει 0,74% µε 25 ψήφους, ενώ η Παρέµ-
βαση Μελών, παίρνοντας 9 ψήφους, δηλαδή 0,27%, είχε ε-
κλέξει ένα µέλος στο όργανο.

Στο δεύτερο συνέδριο η τάση της οικογένειας Τσίπρα ε-
ξέλεξε τρία µέλη στα 151, δηλαδή το 2% των µελών του σώ-
µατος, το οποίο, σύµφωνα µε το καταστατικό, «αποτελεί το α-
νώτερο πολιτικό όργανο και είναι αρµόδιο για την εφαρµογή 
των αποφάσεων του συνεδρίου και έχει την ευθύνη της διεύ-
θυνσης του κόµµατος».

Ο κ. Γιώργος Τσίπρας είχε εκλεγεί µέλος της Κεντρικής 
Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στο πρώτο συνέδριο, παίρνοντας 485 
ψήφους. ∆ηλαδή τον εξάδελφο του πρωθυπουργού τίµησε το 
14,29% των 3.393 συνέδρων που ψήφισαν. Στο δεύτερο πήγε 
ακόµη καλύτερα, καθώς όχι µόνο πήρε περισσότερες ψή-
φους, 647, αλλά το εκλογικό σώµα ήταν κατά περίπου το 1/5 
µικρότερο, καθώς ψήφισαν 2.751, µε αποτέλεσµα να έχει κερ-
δίσει την εκτίµηση του 23,52% των συνέδρων.

Εξίσου καλά πήγε στην πρώτη της εµφάνιση ως υποψή-
φια και η κ. Ζανέτ Τσίπρα, την οποία σταύρωσε το 15,85% των 
συνέδρων, δηλαδή 436 άτοµα, 19 παραπάνω απ’ ό,τι τον υφυ-
πουργό Αθλητισµού Γιώργο Βασιλειάδη, 20 περισσότερα απ’ 
ό,τι τον γενικό γραµµατέα Μεταφορών Λευτέρη Κρέτσο, που 
εκείνη την εποχή έδινε τη µεγάλη µάχη των τηλεοπτικών α-

δειών, και 30 περισσότερα απ’ ό,τι τον βουλευτή και δηµοσι-
ογράφο Γιώργο Κυρίτση.

Απειλή µιας µήνυσης και µιας αγωγής 
που δεν έγιναν
Όταν στις 30 Ιουνίου 2015 ασκήθηκε η δίωξη κατά του δι-
αχειριστή της εταιρείας ∆ΙΟ∆ΟΣ ΟΕ για πλαστό πιστοποι-
ητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας, που είχε καταθέσει το 
2012 για να διεκδικήσει ένα έργο στην Περιφέρεια Βορείου 
Αιγαίου, ο εξάδελφός του και υπεύθυνος µηχανικός του 
έργου, τον οποίο αφορούσε το πιστοποιητικό, ήταν γενικός 
γραµµατέας ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξια-
κής Συνεργασίας του υπουργείου Εξωτερικών, ενώ ο αδελφός 
του ήταν πρωθυπουργός και λίγο αργότερα η συνεταίρος και 
αδελφή του έγινε µέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κυβερ-
νώντος κόµµατος. ∆ιαχειριστής της εταιρείας ήταν ο κ. ∆ηµή-
τρης Τσίπρας.

Πρακτικά η οικογένεια Τσίπρα µέσα σε δύο χρόνια από 
την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από την κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ µε πρωθυπουργό τον κ. Αλέξη Τσίπρα 
δείχνει να έχει τη δυνατότητα να αξιοποιεί σειρά ρυθµίσεων 
τις οποίες ψηφίζει η κυβέρνηση Τσίπρα. Μπορεί οι συγκε-
κριµένες ρυθµίσεις να είναι χαµηλού βεληνεκούς και αναντί-
στοιχες της επιρροής που έχει ένας πρωθυπουργός, αλλά για 
µια µεγάλη µερίδα Ελλήνων πολιτών είναι εξαιρετικά επιζη-
τούµενες, διότι θα τους απάλλασσαν από δυσβάστακτα οικο-
νοµικά βάρη.

Επί της ουσίας, οι ίδιοι οι «θιγόµενοι» δεν απάντησαν 
στη δήλωση που έκαναν: «Επειδή τις τελευταίες ηµέρες η Ν∆ 
διοχετεύει σε ΜΜΕ, που τη στηρίζουν, αθλιότητες, λασπολο-
γίες και χυδαιότητες σε βάρος µας προς εξυπηρέτηση προ-
σωπικών και κοµµατικών συµφερόντων, επισηµαίνεται ότι η 
συκοφαντία είναι αστικό και ποινικό αδίκηµα, δεν δικαιολο-
γείται από κανένα αντιπολιτευτικό µένος και θα αντιµετωπι-
στεί στα αρµόδια δικαστήρια, όπου κάθε νοµοταγής πολίτης 
µπορεί να προσφύγει».

Ο πρωθυπουργός όµως προανήγγειλε ότι οι απαντήσεις 
«θα δοθούν από τους θιγόµενους εκεί που ορίζει ο νόµος, δη-
λαδή στις αίθουσες των δικαστηρίων».

Όµως στα δικαστήρια τις απαντήσεις καλούνται να δώ-
σουν οι κατηγορούµενοι. Οι κατήγοροι ζητούν απαντήσεις.

Το θέµα έχει πέρα από πολιτικό χαρακτήρα κι έναν βαθιά 
ηθικό χαρακτήρα. Αυτός ο ηθικός χαρακτήρας θα κριθεί στις 
κάλπες, όπως όλα τα πολιτικά ζητήµατα και οι ηθικές τους 
παράµετροι.
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συνέντευξη

Τ
ην ανάγκη η επιδείνωση των σχέσεων Αθήνας-Μόσχας, 
με φόντο το Σκοπιανό, να διαρκέσει κατά το δυνατόν λι-
γότερο υπογραμμίζει ο δρ. Θάνος Π. Ντόκος, γενικός δι-
ευθυντής στο ΕΛΙΑΜΕΠ, επισημαίνοντας, πάντως, ότι οι 
αναβαθμισμένες ρωσοτουρκικές σχέσεις δεν αφήνουν 
πολλά περιθώρια ρωσικής στήριξης στο πλαίσιο των ελ-

ληνοτουρκικών εντάσεων.

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται επιδείνωση των σχέσεων Α-
θήνας-Μόσχας με φόντο το Σκοπιανό. Κατ’ αρχάς, πού αποδίδετε 
εσείς αυτή την κατάσταση;
Στην ευρύτερη περιοχή διακυβεύονται σημαντικά συμφέροντα, όπως, 
για παράδειγμα, ο ανταγωνισμός ΗΠΑ-Ρωσίας για τον έλεγχο των Δυ-
τικών Βαλκανίων (και ειδικότερα της Σερβίας), οι ολοένα στενότερες 
σχέσεις Ρωσίας-Τουρκίας που έχουν προκαλέσει προβληματισμό 
στην Ελλάδα και οι συνεχιζόμενες δυσκολίες στις αμερικανοτουρκι-
κές σχέσεις, που έχουν φέρει και τη χώρα μας κοντύτερα στις ΗΠΑ, 
σε μια προσπάθεια εκμετάλλευσης του γεωπολιτικού κενού.

Θεωρείτε ότι στέκουν οι πληροφορίες για χρηματισμό Ελλήνων 
από Ρώσους για ενίσχυση των αντιδράσεων κατά της συμφωνίας 
των Πρεσπών;
Οι αντιδράσεις κατά της συμφωνίας των Πρεσπών –δικαιολογημένες 
ή όχι– φαίνεται ότι ήταν αρκετά έντονες ούτως ή άλλως, χωρίς την α-
νάγκη εξωτερικής παρέμβασης. Δεν αποκλείεται, πάντως, κάποιος να 
σκέφτηκε ότι είναι μια καλή ευκαιρία να μετατραπεί ο «ισχυρός άνε-
μος» σε «θύελλα». Σε κάθε περίπτωση, η χρήση οικονομικών πόρων 
για την οικοδόμηση δικτύων επιρροής και τον επηρεασμό συγκεκρι-
μένων ατόμων ή γενικότερα της κοινής γνώμης σε μια τρίτη χώρα 
δεν αποτελεί καινοφανή μέθοδο, ιδιαίτερα για τις μεγάλες δυνάμεις.

Πώς πιστεύετε ότι θα απαντήσει η Μόσχα στις απελάσεις Ρώσων 
διπλωματών;

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Δρ. Θάνος Π. Ντόκος, γενικός διευθυντής στο Ελληνικό Ίδρυμα 
Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)

«Η επιδείνωση των σχέσεων Μόσχας-
Αθήνας αποτελεί δυσάρεστη εξέλιξη»

Παρά τη μακροχρόνια ελληνορωσική φιλία και παρά το γεγονός ότι η 
χώρα μας διαφοροποιήθηκε από την πλειοψηφία των ευρωπαϊκών 
κρατών και δεν απέλασε Ρώσους διπλωμάτες με αφορμή την υπό-
θεση Σκριπάλ, η Μόσχα αφήνει να εννοηθεί ότι θα αντιδράσει όχι μόνο 
με την ακύρωση της προγραμματισμένης για το φθινόπωρο επίσκε-
ψης του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ αλλά και με 
απελάσεις Ελλήνων διπλωματών.

Γενικότερα, τι σημαίνουν όλα αυτά για τις ελληνορωσικές σχέσεις;
Πάγια θέση του ΕΛΙΑΜΕΠ, όπως εκφράζεται και στη Λευκή Βίβλο για 
την Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, Άμυνα και Ασφάλεια (Αθήνα, 2016), 
είναι ότι τα στρατηγικά και οικονομικά συμφέροντα της Ελλάδας εξυ-
πηρετούνται πιο αποτελεσματικά από την παραμονή και δραστηριο-
ποίηση της χώρας εντός του ευρωατλαντικού χώρου. Αυτό δεν ση-
μαίνει όμως ότι δεν πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια αναβάθ-
μισης της πολιτικής και οικονομικής συνεργασίας με άλλες μεγάλες 
δυνάμεις, όπως η Ρωσία και η Κίνα. Παρά το γεγονός ότι η Ρωσία έχει 
τα τελευταία χρόνια αναβαθμίσει σημαντικά τις πολιτικές, οικονομι-
κές και ενεργειακές σχέσεις της με την Τουρκία, και άρα δεν θα ήταν 
ρεαλιστικό να περιμένουμε ουσιαστική ρωσική στήριξη στο πλαίσιο 
των ελληνοτουρκικών εντάσεων, η διαφαινόμενη σημαντική επιδεί-
νωση των σχέσεων Μόσχας-Αθήνας αποτελεί σαφέστατα μια δυσά-
ρεστη εξέλιξη και θα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια να έχει 
περιορισμένη διάρκεια.

Για να κάνουμε ένα βήμα πίσω, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε σχε-
τικά με τη συμφωνία Αθήνας-Σκοπίων για την επίλυση του Σκο-
πιανού;
Η ΠΓΔΜ πήρε πρόσκληση για έναρξη διαπραγματεύσεων για ένταξη 
στο ΝΑΤΟ με χρονικό ορίζοντα τον Δεκέμβριο του 2019, υπό την προ-
ϋπόθεση ότι θα επιλυθεί οριστικά η διαμάχη με την Ελλάδα για το ο-
νοματολογικό. Το πρώτο διάβασμα της σχετικής απόφασης της Συμ-
μαχίας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι απαιτείται η επικύρωση της συμ-

φωνίας και από τα δύο μέρη. Δεν είναι ξεκάθαρο τι θα συμβεί αν μόνο 
η Ελλάδα δεν επικυρώσει. Σε κάθε περίπτωση, η μπάλα είναι στην 
πλευρά των Σκοπίων. Απαιτείται η διεξαγωγή δημοψηφίσματος (πιθα-
νόν τον Σεπτέμβριο του 2018) και εν συνεχεία η αλλαγή του Συντάγμα-
τος από τη Βουλή (Δεκέμβριος 2018 - Ιανουάριος 2019). Εφόσον αυτά 
υλοποιηθούν, θα κληθεί η ελληνική Βουλή να επικυρώσει τη συμφωνία.

Θεωρείτε ότι η κυβέρνηση Ζάεφ θα καταφέρει να υλοποιήσει τις δε-
σμεύσεις της, όπως αυτές απορρέουν από τη συμφωνία; Και, αν ναι, 
τι μπορεί να κάνει η Αθήνα;
Μόνο υποθέσεις μπορεί να κάνει κανείς αυτή τη στιγμή. Η επικράτηση 
του «ναι στη συμφωνία» θα πρέπει να θεωρείται πιθανή, αλλά σε καμία 
περίπτωση απολύτως δεδομένη (καθώς δημοσκοπήσεις παρουσιάζουν 
την κοινή γνώμη διχασμένη, με ελαφρώς αρνητικές τάσεις). Η αλλαγή 
του Συντάγματος από τη Βουλή της ΠΓΔΜ δεν θα είναι απλή υπόθεση, 
καθώς απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία. Δεν αποκλείεται ο κ. Ζάεφ να πάει 
σε έκτακτες εκλογές αν κερδίσει το δημοψήφισμα αλλά δεν έχει την α-
παιτούμενη πλειοψηφία στη Βουλή. Όλα αυτά επιμηκύνουν τον χρόνο 
υλοποίησης των δεσμεύσεων της γειτονικής χώρας, με υψηλή πιθανό-
τητα να έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος στην Ελλάδα και η κυ-
βέρνηση να μεταθέσει την επικύρωση της συμφωνίας για την επόμενη 
κοινοβουλευτική περίοδο.

Από την πλευρά του ο Ζάεφ έκανε λόγο για παρεμβάσεις εντός της 
ΠΓΔΜ και προσπάθειες ενίσχυσης όσων αντιδρούν στη συμφωνία. 
Το σχόλιό σας;
Στην ΠΓΔΜ υπάρχουν ισχυρές πολιτικές δυνάμεις (και ειδικότερα το 
πρώην κυβερνητικό κόμμα VMRO) και συμφέροντα (εσωτερικά και ε-
ξωτερικά) που αντιτίθενται σε μια επίλυση της ονοματολογικής διαμάχης 
με την Ελλάδα, είτε λόγω του περιεχομένου της συμφωνίας των Πρε-
σπών είτε επειδή η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για ένταξη της ΠΓΔΜ 
στο ΝΑΤΟ. Παρ’ ότι οι επιδιώξεις είναι διαφορετικές, ο στόχος είναι κοι-
νός: να μην επικυρωθεί η συμφωνία. Στο πλαίσιο αυτό, είναι πιθανό να 
υπήρξε συνεργασία μεταξύ των διαφόρων εμπλεκομένων πλευρών.

Για να αλλάξουμε εντελώς κλίμα, το τελευταίο διάστημα είχαμε 
δύο ηχηρότατες παρεμβάσεις του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ 
Τραμπ. Κατ’ αρχάς, έχουμε καταλάβει τι ακριβώς επιδιώκει ο 
Τραμπ με το ΝΑΤΟ;
Η αύξηση της συμμετοχής των Ευρωπαίων συμμάχων (και του Κα-
ναδά) στα αμυντικά βάρη του ΝΑΤΟ αποτελεί παλαιά αμερικανική ε-
πιδίωξη και ανάλογες προτροπές και πιέσεις (σε τελείως διαφορε-
τικό ύφος, βεβαίως) έχουν εκφραστεί και από άλλους Προέδρους 
των ΗΠΑ. Στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε 
την προηγούμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες, ο κ. Τραμπ διατύπωσε 
την καινοφανή θέση ότι δεν αρκεί η αύξηση των αμυντικών δαπα-
νών στο 2% του ΑΕΠ, αλλά πρέπει να φτάσει στο εξωπραγματικό 4%. 
Πέραν αυτού, οι δηλώσεις του κ. Τραμπ προκαλούν ανησυχία και α-
βεβαιότητα για το αν οι ΗΠΑ συνεχίζουν να ασπάζονται τη βασικό-
τερη αρχή της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, τη συλλογική άμυνα, 
όπως προβλέπεται από το άρθρο 5 της Συμμαχίας. Η ανησυχία είναι 
εντονότερη στις βαλτικές χώρες και την Πολωνία, που αισθάνονται 
ότι απειλούνται από τη Ρωσία. Η δε απειλή εμπορικού πολέμου Ε.Ε.-
ΗΠΑ, που επικρέμαται το τελευταίο διάστημα, κάνει τους Ευρωπαί-
ους να αναρωτιούνται αν ο κ. Τραμπ εξακολουθεί να τους βλέπει ως 
συμμάχους ή τους αντιμετωπίζει πλέον ως ανταγωνιστές.

Επίσης, τι προσλάβατε από τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν;
Ενώ είναι ορθή η γενική τοποθέτηση του κ. Τραμπ ότι οι αμερικανο-
ρωσικές σχέσεις πρέπει οπωσδήποτε να βελτιωθούν, καθώς εκτός 
από τις διαφωνίες υπάρχουν και κοινά συμφέροντα (κάτι που ισχύει 
σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό και για τις σχέσεις Ευρώπης-Ρωσίας), 
δεν διαφάνηκε από τις δηλώσεις των δύο ηγετών πώς ακριβώς σκο-
πεύουν να προχωρήσουν στην επιθυμητή κατεύθυνση. Όπως συνέβη 
με τη συνάντηση Τραμπ - Κιμ Γιονγκ Ουν (του ηγέτη της Βόρειας Κο-
ρέας), και η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν φαίνεται να ήταν κυρίως επι-
κοινωνιακού χαρακτήρα, χωρίς να υπάρξει συμφωνία σε έναν οδικό 
χάρτη για τα επόμενα βήματα. Εξάλλου, τεράστια εσωτερικά προβλή-
ματα έχει προκαλέσει η δήλωση Τραμπ –την οποία αργότερα ανακά-
λεσε– ότι εμπιστεύεται τη Ρωσία περισσότερο από τις αμερικανικές 
υπηρεσίες πληροφοριών.
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  ΓΙΏΡΓΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΡΑΜΠ, ΠΟΥΤΙΝ 
ΚΑΙ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Δ
εν υπάρχει αμφιβολία ότι 
ο Πρόεδρος της Τουρκίας 
Ερντογάν θα παρακολού-
θησε ίσως όσο κανείς τρί-
τος ηγέτης την πρόσφατη 
σύνοδο κορυφής Τραμπ-

Πούτιν στο Ελσίνκι.
Ο λόγος είναι προφανής: όλες οι πληρο-

φορίες από τα μέτωπα των παρασκηνιακών 
διπλωματικών διαβουλεύσεων αλλά και από 
τα πεδία των μαχών στη Συρία συγκλίνουν 
στη διαπίστωση ότι ο πόλεμος τελειώνει με 
νίκη του Άσαντ στη σκιά συνολικής συμφω-
νίας ΗΠΑ-Ρωσίας για την επόμενη μέρα στη 
Δαμασκό. Μια επόμενη μέρα που, απ’ ό,τι 
φαίνεται, δεν αφήνει περιθώριο ελιγμών και 
παρουσίας στην Τουρκία στη μεταπολεμική 
τάξη πραγμάτων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι λίγο πριν από 
τη συνάντηση κορυφής στη φινλανδική 
πρωτεύουσα μετέβησαν στη Μόσχα με α-
πόσταση λίγων ημερών ο πρωθυπουργός 
του Ισραήλ Νετανιάχου και ο Πρόεδρος του 
Ιράν Ρουχανί.

Κόκκινος συναγερμός 
για την Άγκυρα
Απ’ ό,τι φαίνεται, η Μόσχα μπορεί να εξυ-
πηρετήσει την αντιφατική εκ πρώτης όψεως 
επιθυμία του Τραμπ να μειώσει την πα-
ρουσία και την επιρροή της Τεχεράνης στη 
Μέση Ανατολή, κυρίως στη Συρία, με την α-
πόφαση για σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα α-
ποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων που 
βρίσκονται στη ΒΑ Συρία.

Αν οι ρωσικές δυνάμεις υποκαταστή-
σουν εν μέρει ή ακόμη καλύτερα και συνο-
λικά τις φιλοϊρανικές δυνάμεις –Φρουροί 
της Επανάστασης, Σιιτική Πολιτοφυλακή 
του Ιράκ, Χεζμπολά από τον Νότιο Λίβανο–, 
οι ΗΠΑ αλλά και το Ισραήλ δεν θα έχουν 
πια καμία αντίρρηση για την παραμονή του 
Άσαντ στην εξουσία.

Στο πλαίσιο της παραπάνω δυναμικής οι 
ΗΠΑ προωθούν τη συγκρότηση ενιαίας πο-
λιτικής διοίκησης στην κουρδική ΒΑ Συρία 
και μαζί με τη Ρωσία προετοιμάζουν το έδα-
φος για συμφιλίωση των Κούρδων της οργά-
νωσης PYD και της ανταρτικής πολιτοφυλα-
κής ΥΡG.

Τα παραπάνω σημαίνουν κόκκινο συνα-
γερμό για την Άγκυρα, που ήδη έχει ανησυ-
χήσει από την υλοποίηση από την αμερικα-
νική πλευρά της συμφωνίας για τον κουρ-
δικό θύλακα του Μανμπίτζ, ανατολικά του 
Αφρίν.

Η τουρκική πλευρά επιμένει ότι η συμ-
φωνία προβλέπει συνδιοίκηση από μεικτή 
στρατιωτική δύναμη ΗΠΑ-Τουρκίας, ενώ η 
αμερικανική στην πράξη έχει μετατρέψει το 
Μανμπίτζ σε ενδιάμεση ζώνη ανάμεσα στις 
τουρκικές και τις κουρδικές δυνάμεις.

Σε κάθε περίπτωση, τα όσα καταγράφο-
νται στο Μανμπίτζ μαζί με τα σενάρια για 
την επόμενη μέρα στη Συρία, που θα περι-
λαμβάνουν και μια αποδεκτή από το καθε-
στώς Άσαντ αυτόνομη κουρδική περιοχή, ο-
ριοθετούν αυστηρά κάθε περαιτέρω κίνηση 
των τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων 

βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα θέτουν 
το θέμα της αποχώρησης των Τούρκων από 
το Αφρίν.

Ο μεγάλος ωφελημένος
Από τα μέσα του 2016, λίγες εβδομάδες πριν 
από το αποτυχημένο πραξικόπημα, ο Ερ-
ντογάν αποφάσισε να επαναπροσεγγίσει τη 
Ρωσία, με την οποία οι σχέσεις λίγους μήνες 
πριν είχαν φτάσει στο ναδίρ, μετά την κα-
τάρριψη, στα τέλη του 2015, από τουρκικά 
μαχητικά του ρωσικού Σουχόι πάνω από την 
τουρκοσυριακή μεθόριο, να επενδύσει δη-
λαδή στην αντιπαράθεση Ουάσινγκτον-Μό-
σχας για την επόμενη μέρα στη Συρία, με 
προτεραιότητα να περιορίσει τον ρόλο και 
το βάρος των Κούρδων της Συρίας στους πε-
ριφερειακούς συσχετισμούς.

Δύο χρόνια αργότερα ο μεγάλος ωφελη-
μένος από την τριγωνική ισορροπία Τουρ-
κίας, ΗΠΑ και Ρωσίας είναι δίχως αμφιβο-
λία ο Πούτιν, ο οποίος συγκυριακά έδωσε 
στην Άγκυρα τη δυνατότητα παρεμβολής 
στη Συρία, στο πλαίσιο της πίεσης που α-
σκούσε στην Ουάσινγκτον για συνολική 
συμφωνία κυρίων για την επόμενη μέρα στη 
Συρία.

Ανάβοντας πράσινο φως για την είσοδο 
τουρκικών δυνάμεων στο Αφρίν ο Πούτιν 
έθεσε στις ΗΠΑ το δίλημμα ή να συγκρου-
στούν με έναν νατοϊκό τους σύμμαχο ή να ε-
γκαταλείψουν τους Κούρδους και να τους α-
ναγκάσουν να στραφούν προς τον Άσαντ.

Η εμπλοκή στη Συρία στα τέλη του 2011 
ξεκίνησε με μεγαλεπήβολους στόχους του 
Ερντογάν να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό 
ρόλο στην ανατροπή του Άσαντ και στην ε-
γκαθίδρυση μιας σουνιτικής Συρίας άτυπου 
προτεκτοράτου της Τουρκίας.

Τα πράγματα στράβωσαν στα μέσα του 
2014, όταν οι τζιχαντιστές του ISIS κατέλα-
βαν τη Μοσούλη στο Ιράκ και ανακήρυξαν 
το Χαλιφάτο. Τότε καταγράφηκε η πρώτη 
σοβαρή κρίση εμπιστοσύνης ανάμεσα στην 
κυβέρνηση Ομπάμα και τον Ερντογάν, 
καθώς η Τουρκία ήταν η βάση ανεφοδια-
σμού και χρηματοδότησης των τζιχαντιστών.

Οδυνηρή προσγείωση 
στην πραγματικότητα
Σήμερα η επόμενη μέρα της Τουρκίας απέ-
ναντι στη μεταπολεμική Συρία, που με τη 
συναίνεση των ΗΠΑ προορίζεται να γίνει 
άτυπο προτεκτοράτο της Ρωσίας, είναι μια 
οδυνηρή προσγείωση σε μια πραγματικό-
τητα πολύ δυσμενέστερη από αυτήν που κα-
τέστρεψε το 2011 με την εμπλοκή της στην 
προσπάθεια ανατροπής του Άσαντ. Ποιος 
άραγε θυμάται σήμερα το καλοκαίρι του 
2010, όταν τα ζεύγη Ερντογάν και Άσαντ έ-
καναν μαζί διακοπές κοντά στην Αττάλεια, 
με τον Ερντογάν να προτείνει κατάργηση 
των συνόρων των δύο χωρών κάνοντας λο-
γοπαίγνιο με το όνομα της Δαμασκού στα α-
ραβικά Σαμ.

Οι Ευρωπαίοι, έλεγε ο Ερντογάν, έχουν 
φτιάξει τη ζώνη Σένγκεν, ο αδελφός μου ο 
Μπασάρ κι εγώ σκεφτόμαστε να φτιάξουμε 
τη ζώνη Σάμγκεν.
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συνέντευξη

Σ
φοδρή κριτική στον «Κλει-
σθένη», τον νόμο που πέ-
ρασε πρόσφατα από τη 
Βουλή και αφορά μείζονα 
ζητήματα της τοπικής αυτο-
διοίκησης, ασκεί ο δήμαρ-
χος Αμαρουσίου και πρό-
εδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος 
Πατούλης, υπογραμμίζοντας 

ότι η αλλαγή του εκλογικού συστήματος είναι 
αλλοπρόσαλλη και ότι ο νόμος ανοίγει κερκό-
πορτα στις δυνάμεις της διαπλοκής. Παράλληλα, 
ο κ. Πατούλης δηλώνει «παρών» για τον Δήμο 
Αθηναίων στις εκλογές του Μαΐου του 2019.

Τελικά ο «Κλεισθένης» είναι ένα «κακό» 
νομοσχέδιο;
Ο «Κλεισθένης» δεν λύνει, αλλά δημιουργεί 
ακόμη περισσότερα προβλήματα στην καθη-
μερινή λειτουργία των δήμων. Δεν προωθεί 
την αποκέντρωση και τη μεταβίβαση πόρων, 
αρμοδιοτήτων και ευθυνών από το κεντρικό 
κράτος προς τα κάτω, όπως ισχύει σήμερα 
στην Ευρώπη. Δεν ενισχύει τη συνταγματικά 
κατοχυρωμένη οικονομική ανεξαρτησία και 
λειτουργική αυτοτέλεια της αυτοδιοίκησης. Δεν 
βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών. 
Ακόμη και η αλλαγή του εκλογικού συστήμα-
τος, ενώ παρουσιάζεται ως απλή αναλογική, 
επί της ουσίας δεν είναι, αφού καθιερώνεται 
για πρώτη φορά ένα αλλοπρόσαλλο εκλογικό 
σύστημα. Ένα σύστημα όπου αλλού εισάγεται 
η απλή αναλογική για την ανάδειξη των δη-
μοτικών και περιφερειακών συμβουλίων και 
αλλού το πλειοψηφικό σύστημα. Ενώ ο δήμαρ-
χος, που θα εκλέγεται με απόλυτη πλειοψηφία 
και με ευρεία δημοκρατική νομιμοποίηση, στη 
συνέχεια θα καλείται να ασκήσει διοίκηση συ-
ναλλασσόμενος καθημερινά με ένα κατακερ-
ματισμένο δημοτικό συμβούλιο.

Γιατί ισχυρίζεστε ότι ο «Κλεισθένης» φέρ-
νει ακυβερνησία;
Γιατί μεταφέρει τις παθογένειες του κεντρικού 
πολιτικού συστήματος και στην αυτοδιοίκηση. 
Ανοίγει κερκόπορτα στα συμφέροντα και στις 
δυνάμεις της διαπλοκής, που χρεοκόπησαν 
ουσιαστικά τη χώρα μας, να ελέγξουν και τα 
θεσμικά όργανα των δήμων και στο τέλος να 
παραλύσουν τη λειτουργία μας. Ένα κράτος, 
μια κυβέρνηση, ένας δήμος, κρίνονται από 
την αποτελεσματικότητά τους. Για να είμαστε 
όμως αποτελεσματικοί, πρέπει να μπορούμε να 
διοικήσουμε. Να λαμβάνουμε αποφάσεις και 
να μπορούμε να τις υλοποιούμε. Αν δεν μπο-
ρούμε να λάβουμε καμία απόφαση, χωρίς να 
μπαίνουμε σε μια διαδικασία διαρκούς συναλ-
λαγής, τότε οι δήμοι μας θα πάνε από το κακό 
στο χειρότερο. Κι αυτό θα βλάψει όχι μόνο το 
πολιτικό προσωπικό της αυτοδιοίκησης αλλά 
κυρίως τους πολίτες. Ο «Κλεισθένης» ουσι-
αστικά δίνει το δικαίωμα στα συμφέροντα να 
κάνουν κουμάντο και στην αυτοδιοίκηση, κα-
θιστά τον θεσμό μας ανίσχυρο απέναντί τους. 
Και αν διαλυθούν οι δήμοι, θα διαλυθούν οι 
ζωές μας.

Έχετε πει επανειλημμένα ότι η Αθήνα χρει-
άζεται δήμαρχο με δυνατή φωνή. Ο «Κλει-
σθένης» επηρεάζει την άποψή σας αυτή;

Ο δήμαρχος δεν είναι Χάρι 
Πότερ. Πρέπει να αλλάξει η 
χώρα μοντέλο διακυβέρνησης. 
Η ανατροπή σε όσα μας 
πάνε πίσω δεν θα έρθει με 
αποτυχημένες συνταγές 
και μοντέλα. Θα έρθει με 
μεταρρυθμίσεις. Με αξιοποίηση 
της ευρωπαϊκής εμπειρίας.

 ΣΤΟΝ ΑΡΗ ΖΕΥΓΑ

Γιώργος Πατούλης, 
πρόεδρος της ΚΕΔΕ, δήμαρχος Αμαρουσίου

Δεν έχω κρύψει την άποψη ότι για μένα έχει με-
γάλη σημασία η αλλαγή του μοντέλου λειτουρ-
γίας της αυτοδιοίκησης. Ίσως τη μεγαλύτερη. 
Δεν αρκεί να βρεθεί στη θέση του δημάρχου 
ένας ικανός άνθρωπος. Τι να το κάνει κανείς 
ένα «αδειανό πουκάμισο»; Ο ικανός πρέπει να 
μπορεί να είναι και αποτελεσματικός. Χρήσι-
μος. Να έχει τη δυνατότητα να παράγει έργο. 
Δυστυχώς, το σημερινό θεσμικό πλαίσιο λει-
τουργίας των δήμων δεν δίνει στον δήμαρχο 
πολλές δυνατότητες για να αλλάξει ριζικά τα 

επικρατήσει επιτέλους η απλή λογική.

Πολλά ονόματα ακούγονται για τον Δήμο 
της Αθήνας, εκτός από το δικό σας. Ξαφ-
νικά όλοι αγάπησαν την Αθήνα;
Χαίρομαι που η δημιουργία του Ομίλου Ενερ-
γών Πολιτών Αθήνα Πρωτεύουσα Ξανά ενερ-
γοποίησε το ενδιαφέρον κάποιων ανθρώπων 
και έβαλε την Αθήνα ψηλά στην ατζέντα της πο-
λιτικής επικαιρότητας. Η άποψή μου είναι πως 
όλοι είναι καλοδεχούμενοι, αρκεί να έχουν αντο-
χές και να «παίζουν καθαρά». Με βάση αρχές, 
αξίες και προγράμματα. Και όχι στη βάση κλη-
ρονομικών δικαιωμάτων. Προσωπικά, έχω 
πρόβλημα με αυτούς που θέλουν να πάρουν 
από την πόλη και τους πολίτες χωρίς να δώ-
σουν τίποτε. Με αυτούς που πιστεύουν ότι η 
πόλη τούς χρωστά.

Τελικά, Δήμος Αθήνας ή Περιφέρεια Αττι-
κής;
Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι δεν αρκεί η 
Αθήνα να αλλάξει δήμαρχο για να αναστρέ-
ψουμε την εικόνα παρακμής στην οποία έχει 
περιέλθει. Ο δήμαρχος δεν είναι Χάρι Πότερ. 
Πρέπει να αλλάξει η χώρα μοντέλο διακυβέρ-
νησης. Η ανατροπή σε όσα μας πάνε πίσω δεν 
θα έρθει με αποτυχημένες συνταγές και μο-
ντέλα. Θα έρθει με μεταρρυθμίσεις. Με αξιο-
ποίηση της ευρωπαϊκής εμπειρίας. Με συν-
θέσεις απόψεων, συνεργασία και συμμαχίες 
όλων των υγιών δυνάμεων της τοπικής μας 
κοινωνίας. Με συστράτευση όλων όσοι αγα-
πούν την Αθήνα, ανεξάρτητα από τη θέση ή το 
αξίωμα που κατέχουν. Η Αθήνα χρειάζεται μια 
νέα συμμαχία, στην οποία θα συμμετέχουν από 
την επομένη των εκλογών του Μαΐου του 2019 
πρόσωπα που κατέχουν θέσεις αιχμής και μπο-
ρούν μέσα από τις θέσεις αυτές να ενώσουν 
τις δυνάμεις τους και να συμβάλουν δημιουρ-
γικά στην αναγέννηση της πόλης. Σε αυτή τη 
συμμαχία για την Αθήνα δηλώνω «παρών». 
Ήμουν, είμαι και θα είμαι «υπηρέτης» και υπε-
ρασπιστής των συμφερόντων της Αθήνας και 
των πολιτών της. Απ’ οποιαδήποτε θέση. Δη-
λώνω «παρών», στην «πρώτη γραμμή», στον 
μεγάλο αγώνα που ξεκινήσαμε για να κάνουμε 
την Αθήνα, την πόλη της καρδιάς μας, Πρω-
τεύουσα Ξανά.

«Ο “Κλεισθένης” ανοίγει 
κερκόπορτα στις δυνάμεις 

της διαπλοκής»

πάντα. Και το πλαίσιο αυτό έγινε ακόμη πιο α-
σφυκτικό μετά την ψήφιση του «Κλεισθένη». 
Είχα επισημάνει ότι το μέλλον της Αθήνας είναι 
άμεσα συνδεδεμένο με το μοντέλο της μητρο-
πολιτικής διακυβέρνησης. Αυτό σημαίνει ότι 
για βασικές λειτουργίες του δήμου αποκλει-
στικά υπεύθυνος πρέπει να είναι ο δήμος και 
ο δήμαρχος. Όχι ο εκάστοτε υπουργός. Εγώ 
αυτό το μοντέλο τοπικής διακυβέρνησης έχω 
στο μυαλό μου. Γι’ αυτό το μοντέλο αγωνίζο-
μαι όλο αυτό το διάστημα. Αγωνίζομαι για να 
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ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η 
συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ έχει μία διε-
θνοπολιτική διάσταση, η οποία είναι 
εξαιρετικά προβληματική για την Ελ-
λάδα, επιδρά όμως και στο επίπεδο της 
πολιτικής ζωής.

Η ταύτιση Τσίπρα-Ζάεφ σε ό,τι 
αφορά τις πολιτικές εξελίξεις στις δύο χώρες συνδέει ανα-
πόφευκτα την Ελλάδα με τον «μακεδονισμό»-αλυτρωτισμό 
που είναι υποχρεωμένη να προβάλλει η κυβέρνηση Ζάεφ 
για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους. Επιπλέον, ενισχύει τη 
βαλκανική διάσταση της ελληνικής πολιτικής ζωής, ενώ βα-
σική επιδίωξή μας θα έπρεπε να είναι η επιστροφή στον πυ-
ρήνα της Ε.Ε.

Αβάσιμες καταγγελίες
Ο πρωθυπουργός της ΠΓΔΜ κ. Ζάεφ προχώρησε σε σκλη-
ρές καταγγελίες για ανάμειξη Ελλήνων και Ρώσων επιχειρη-
ματιών στη διαμόρφωση των πολιτικών εξελίξεων στη χώρα 
του. Υποτίθεται ότι χρηματοδοτούν διάφορους ταραχοποι-
ούς σε μια προσπάθεια αφενός να αποτρέψουν την έγκριση 
της συμφωνίας Τσίπρα-Ζάεφ με δημοψήφισμα και αφετέ-
ρου να δημιουργήσουν, μέσω βουλευτικών εκλογών, έναν 
νέο συσχετισμό δυνάμεων, ο οποίος θα ανατρέψει την ανα-
γκαία συνταγματική αναθεώρηση.

Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση και το κόμμα του κ. 
Ζάεφ παίζουν το χαρτί των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ για να 
περάσουν στην κοινή γνώμη την άποψη ότι η συμφω-
νία δημιουργεί νέες προοπτικές για την ΠΓΔΜ και γι’ 
αυτό προσπαθούν να την υπονομεύσουν ρωσικά και 
ελληνικά συμφέροντα. Η ανάμειξη των Ρώσων χρει-
άζεται για να δραστηριοποιηθεί ο αμερικανονατοϊκός 
παράγοντας, ενώ η ανάμειξη Ελλήνων, Ελληνορώσων 
διευκολύνει τον κ. Ζάεφ στη δημιουργία κλίματος ε-
θνικισμού, προκειμένου να ανακόψει την πολιτική ε-
πίθεση που δέχεται από το εθνικιστικό κόμμα της α-
ντιπολίτευσης VMRO.

Ο πρωθυπουργός της ΠΓΔΜ δεν υπήρξε σαφής στις 
καταγγελίες του και στη συνέχεια τις πήρε πίσω, δηλώνο-
ντας ότι μετέφερε αυτά που ακούγονται χωρίς να υπάρχουν 
συγκεκριμένες αποδείξεις. Δημιούργησε το κλίμα που ήθελε 
και στη συνέχεια έγινε πιο προσεκτικός στις διατυπώσεις του.

Η κυβέρνηση Τσίπρα ακολούθησε κι αυτή με τον τρόπο 
της τη γραμμή Ζάεφ. Προχώρησε στην απέλαση δύο Ρώσων 
διπλωματών και αρνήθηκε να δεχτεί δύο άλλους στην Ελ-
λάδα, επειδή οι ρωσικές υπηρεσίες αναμείχθηκαν στη χρη-
ματοδότηση της ανέγερσης ιερού ναού στην πόλη της Αλε-
ξανδρούπολης και στην καλλιέργεια σχέσεων με εκκλησια-
στικούς και τοπικούς παράγοντες με στόχο, υποτίθεται, τη 
χρηματοδότηση αντικυβερνητικών εκδηλώσεων για το «Μα-
κεδονικό». Η κυβέρνηση Τσίπρα, όπως άλλωστε και η κυ-
βέρνηση Ζάεφ, δεν έγινε συγκεκριμένη στις καταγγελίες της, 
ενώ ένα τμήμα του φιλοκυβερνητικού Τύπου πρόβαλε και 
το σενάριο της προσπάθειας εξαγοράς βουλευτών των ΑΝΕΛ 
από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες με εκατομμύρια ευρώ.

Χειρότερα από τον Ψυχρό Πόλεμο
Οι μεθοδεύσεις αυτές και η απέλαση των Ρώσων διπλωμα-
τών είναι χειρότερες και από αυτές που δοκιμάστηκαν την 
περίοδο του Ψυχρού Πολέμου.

Το σενάριο που προβάλλει η κυβέρνηση μοιάζει εξω-
πραγματικό, εφόσον η απόρριψη της συμφωνίας Τσίπρα-
Ζάεφ είναι περίπου παλλαϊκή στη Βόρεια Ελλάδα και προ-
φανώς δεν χρειάζεται κίνητρα κινητοποίησης μέσω της ανέ-
γερσης ιερού ναού σε μια στρατηγικά ευαίσθητη περιοχή.

Επιπλέον, η εξαγορά βουλευτών των ΑΝΕΛ μοιάζει πε-
ριττή, εφόσον μόνοι τους δηλώνουν, συμπεριλαμβανομένου 
του προέδρου των ΑΝΕΛ κ. Καμμένου, ότι διαφωνούν πλή-
ρως με τις επιλογές του πρωθυπουργού κ. Τσίπρα και δεν 
πρόκειται να τις στηρίξουν στη Βουλή.

Η απέλαση των Ρώσων διπλωματών είναι ένα ακραίο 

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΈΣ ΣΥΝΈΠΈΙΈΣ 
ΤΟΥ «ΜΑΚΈΔΟΝΙΚΟΥ»

  ΤΟΥ ΈΥΡΩΒΟΥΛΈΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Από τη θεωρία 
των ακροδεξιών 
η κυβέρνηση πέρασε 
στους κατασκόπους 
και το ρωσικό χρήμα.

Ο Ιβάν Σαββίδης μετατράπηκε για 
τις ανάγκες του σεναρίου από ισχυρός 
σύμμαχος της κυβέρνησης σε χρηματοδότη 
της υποτιθέμενης αποσταθεροποίησης της 
ΠΓΔΜ.

Ο Ζάεφ ενισχύει τον «μακεδονισμό»-
αλυτρωτισμό στο πλαίσιο της εσωτερικής 
πολιτικής αντιπαράθεσης.

διαπλεκόμενα χαρακτηριστικά σε φορέα ρωσικής επιρροής 
στην Ελλάδα και στα Δυτικά Βαλκάνια, ο οποίος καταγγέλ-
λεται ανοιχτά από τον Ζάεφ και αφήνεται σκόπιμα ανυπερά-
σπιστος από τον Τσίπρα.

Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, δεν πάμε για εξευ-
ρωπαϊσμό της εξαιρετικά προβληματικής ΠΓΔΜ αλλά για 
βαλκανοποίηση της ελληνικής πολιτικής ζωής.

Επιμένει «μακεδονικά»
Το άλλο βασικό συμπέρασμα που βγαίνει από τις τελευταίες 
εξελίξεις είναι ότι ο κ. Ζάεφ κλιμακώνει τον «μακεδονισμό»-
αλυτρωτισμό με το πέρασμα του χρόνου, με στόχο να κυρι-
αρχήσει στο εσωτερικό των πολιτικών του αντιπάλων. Οι δη-
μόσιες και διεθνείς εμφανίσεις του γίνονται ολοένα προ-
κλητικότερες και μένουν ουσιαστικά αναπάντητες από την 
ελληνική πλευρά.

Για παράδειγμα, ανακοίνωσε με θριαμβευτικό τρόπο 
την είσοδο του «μακεδονικού στρατού» στο ΝΑΤΟ, ενώ ε-
πέμεινε σε συνέντευξή του στο BBC ότι αυτό που έχει ση-
μασία για τη χώρα του είναι η erga omnes αναγνώριση της 
εθνικότητας και της γλώσσας, υποβαθμίζοντας τη σημασία 
του μελλοντικού ονόματος και επιμένοντας στο σκέτο «Μα-
κεδονία».

Αποδεικνύεται στην πράξη ότι ο κ. Ζάεφ, όπως και οι 
άλλοι ηγέτες της γειτονικής χώρας, θα συνεχίσουν τη 

στρατηγική του «μακεδονισμού»-αλυτρωτισμού, γιατί 
αυτή σε τελική ανάλυση δικαιολογεί την κρατική και 
ως έναν βαθμό την πολιτική τους ύπαρξη. Επομένως 
η θεωρία σύμφωνα με την οποία ικανοποιώντας τα αι-
τήματα και τις επιδιώξεις τους κερδίζουμε σταθερούς 
φίλους και συμμάχους δεν έχει σχέση με την πραγμα-
τικότητα. Θα συνεχίσουν να λένε ακριβώς τα ίδια που 
έλεγαν αξιοποιώντας τη βελτίωση της διεθνοπολιτι-
κής τους θέσης, ιδιαίτερα σε σχέση με το ΝΑΤΟ, με υ-
πογραφή Τσίπρα.

Σε κάποια φάση ο χαμογελαστός κ. Ζάεφ, τον οποίο 
η κυβέρνηση θεωρεί πολύ διαφορετικό από τους άλ-

λους, θα δώσει τη θέση του σε έναν εκπρόσωπο του πιο 
σκληρού VMRO, ο οποίος δεν θα μείνει ικανοποιημένος 

με αυτά που ήδη έχει εξασφαλίσει η ΠΓΔΜ σε βάρος της 
Ελλάδας, αλλά θα ζητήσει κι άλλα.

Είναι εντυπωσιακή η πρακτική σύμφωνα με την οποία 
στήνονται οι πιο απίθανες θεωρίες για να δικαιολογηθούν α-
παράδεκτες εθνικές υποχωρήσεις στο «Μακεδονικό».

Η ρωσική οικονομική διείσδυση στην ΠΓΔΜ ακούγεται 
εντυπωσιακή αλλά έχει ένα σοβαρό πρόβλημα, δεν υπάρ-
χει. Εβδομήντα τοις εκατό του εξωτερικού εμπορίου της γει-
τονικής χώρας πραγματοποιείται με την Ε.Ε. των «28», ενώ 
άλλοι σημαντικοί εμπορικοί εταίροι είναι η Σερβία, η Κίνα 
και η Τουρκία, που μοιράζονται μεταξύ τους γύρω στο 14% 
του εξωτερικού εμπορίου. Η Ρωσία είναι αρκετά πιο κάτω 
στη λίστα των εμπορικών εταίρων.

Προβληματικό είναι και το σενάριο της ανάπτυξης της οι-
κονομικής συνεργασίας Ελλάδας-ΠΓΔΜ μέσω της απαράδε-
κτης για τα εθνικά μας συμφέροντα συμφωνίας Τσίπρα-Ζάεφ.

Η διμερής οικονομική συνεργασία είχε αναπτυχθεί, 
παρά τις διαφορές, όταν η Ελλάδα ήταν ισχυρή στα Βαλκά-
νια, ενώ τώρα περνάει μια περίοδο κάμψης, η οποία οφεί-
λεται σε οικονομικούς λόγους. Το τραπεζικό σύστημα της 
χώρας μας, το οποίο αφελληνίστηκε σε μεγάλο βαθμό με την 
κρίση του 2015, ενισχύει τα ίδια κεφάλαιά του πουλώντας 
τις θυγατρικές των τραπεζών στις χώρες των Βαλκανίων, επο-
μένως δεν μπορεί να υπάρξει εύκολα ανάπτυξη των διμερών 
σχέσεων όταν η κυβέρνηση έχει δεχτεί τη συρρίκνωση της 
βαλκανικής παρουσίας των τεσσάρων συστημικών τραπεζών 
της χώρας μας.

Η συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ, έτσι όπως μεθοδεύτηκε, συμ-
βάλλει σε νέα πτώση του επιπέδου της πολιτικής ζωής της 
χώρας μας με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του 
κ. Τσίπρα.

μέτρο, το οποίο η Ελλάδα απέφευγε ακόμη και την περίοδο 
του Ψυχρού Πολέμου, οπότε η αντιπαλότητα της Δύσης και 
φυσικά της Ελλάδας με τη Σοβιετική Ένωση ήταν το κυρί-
αρχο δόγμα στην πολιτική και στην εξωτερική πολιτική.

Οι ρωσικές περιπέτειες της κυβέρνησης Τσίπρα έχουν 
κωμικοτραγικές διαστάσεις σε ό,τι αφορά τον Ιβάν Σαββίδη, 
τις επενδύσεις του στη Βόρεια Ελλάδα και τις σχέσεις του 
με τον Πούτιν. Στη διάρκεια μερικών μηνών ο κ. Σαββίδης 
μετατράπηκε για το Μαξίμου από πολύτιμος σύμμαχος με 
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Το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF και το ∆ηµόσιο Γαλλικό 
Πανεπιστήµιο Paris 13 – Sorbonne Paris Cité ανα-
κοινώνουν την έναρξη από το ακαδηµαϊκό έτος 2018-
2019 του προπτυχιακού προγράµµατος «Επιστήµες 
& Τεχνικές Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού».

Σπουδές στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισµό
Το πρόγραµµα σπουδών που παρακολουθούν οι φοιτητές στην 
Αθήνα είναι το ίδιο µε το πρόγραµµα που παρακολουθούν οι συµ-
φοιτητές τους στο Παρίσι. Με αυτόν τον τρόπο το πτυχίο που απονέ-
µει το Πανεπιστήµιο στους Έλληνες φοιτητές είναι το ίδιο µε αυτό 
που απονέµεται στους Γάλλους φοιτητές και αναγνωρίζεται έτσι σε 
όλη την Ευρώπη ως πτυχίο της Σορβόννης.

Τα θεωρητικά µαθήµατα διδάσκονται στις εγκαταστάσεις του 
Γαλλικού Κολλεγίου στην Αθήνα, ενώ τα πρακτικά διενεργούνται 
2-3 φορές την εβδοµάδα σε συνεργαζόµενους αθλητικούς συλλό-
γους. Η διδασκαλία των θεωρητικών µαθηµάτων γίνεται από άρτια 
καταρτισµένο διδακτικό προσωπικό µε ακαδηµαϊκή, επαγγελµα-
τική και ερευνητική εµπειρία, ενώ τα πρακτικά µαθήµατα από κα-
ταξιωµένους επαγγελµατίες-προπονητές µε µεγάλη επαγγελµατική 
πορεία στον χώρο του αθλητισµού και της προπονητικής.

Οργάνωση και διάρθρωση του προγράµµατος
Οι σπουδές στο Τµήµα Επιστηµών & Τεχνικών Φυσικής Αγωγής 

και Αθλητισµού προσφέρουν ένα υψηλό και σύγχρονο επίπεδο 
ακαδηµαϊκής γνώσης και πρακτικής εφαρµογής για όσους επι-
θυµούν να σταδιοδροµήσουν στον τοµέα της αθλητικής αγω-
γής και εκπαίδευσης. Τα µαθήµατα διδάσκονται στα ελληνικά 
και οι φοιτητές είναι εγγεγραµµένοι στο ∆ηµόσιο Γαλλικό Πα-
νεπιστήµιο Paris 13 – Sorbonne Paris Cité και έχουν την ίδια 
φοιτητική κάρτα και την ίδια φοιτητική ιδιότητα µε τους φοι-
τητές που σπουδάζουν στη Γαλλία.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των τριών ετών φοίτησης α-
πονέµεται στους φοιτητές το πτυχίο Licence «Επιστήµες & 
Τεχνικές Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού» από το ∆ηµόσιο 
Γαλλικό Πανεπιστήµιο Paris 13 – Sorbonne Paris Cité. Οι κά-
τοχοι του τριετούς πτυχίου Licence (180 ECTS) έχουν τη δυ-
νατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο 4ο έτος και να ο-
λοκληρώσουν τον τετραετή κύκλο σπουδών (240 ECTS), όπως 
ακριβώς είναι και το πρόγραµµα σπουδών των ελληνικών πα-
νεπιστηµίων.

Οι σπουδές διαρκούν τρία ακαδηµαϊκά έτη φοίτησης και 
υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης 4ου ακαδηµαϊκού 
έτους (εφόσον το επιλέξει ο φοιτητής).

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι τα ελληνικά µε ταυτόχρονη 
εκµάθηση της αγγλικής και της γαλλικής γλώσσας.

Πιστωτικές µονάδες: 180 ECTS (τριετής φοίτηση) ή 240 
ECTS (τετραετής φοίτηση)

Αναγνώριση πτυχίων και µεταπτυχιακών τίτλων 
από το ελληνικό κράτος
Τα πτυχία και µεταπτυχιακά του ∆ηµόσιου Γαλλικού Πανεπιστη-
µίου Paris 13 – Sorbonne Paris Cité µε φοίτηση στο Κολλέγιο IdEF 
έχουν αναγνωριστεί επισήµως από το υπουργείο Παιδείας, µέσω 
του ΣΑΕΠ, ως επαγγελµατικά ισοδύναµα προς τα πτυχία των ελ-
ληνικών πανεπιστηµίων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το πτυχίο Οικονο-
µίας & ∆ιοίκησης του Paris 13 – IdEF είναι, ιστορικά, το πρώτο πτυ-
χίο αδειοδοτηµένου κολλεγίου που αναγνωρίστηκε από το ΣΑΕΠ 
το 2010, αλλά και ότι οι ελληνικοί δικηγορικοί σύλλογοι εγγράφουν 
ήδη από το 2016 τους κατόχους των ως άνω πτυχίων Νοµικής στα 
Μητρώα Ασκουµένων.

Έτσι, το Κολλέγιο IdEF είναι το µοναδικό κολλέγιο µε πτυχιού-
χους εγγεγραµµένους στους δικηγορικούς συλλόγους Ελλάδας, που 
δικηγορούν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επίσης, είναι το µονα-
δικό κολλέγιο για το οποίο το υπουργείο Παιδείας αναγνώρισε ότι 
το πτυχίο Νοµικής που απονέµεται από το ∆ηµόσιο Γαλλικό Πανε-
πιστήµιο Paris 13 – Sorbonne Paris Cité είναι επαγγελµατικά ισοδύ-
ναµο προς τα πτυχία Νοµικής των ελληνικών πανεπιστηµίων, χωρίς 
επιπρόσθετες εξετάσεις.

Επίσηµος συνεργάτης της Γαλλικής Πρεσβείας
Το Κολλέγιο IdEF είναι αναγνωρισµένος συνεργάτης της Γαλλικής 
Πρεσβείας και του Γαλλικού Ινστιτούτου στην Ελλάδα και συµµετέ-
χει ενεργά στην προετοιµασία και την πραγµατοποίηση των επίση-
µων εξετάσεων γαλλικής γλώσσας (CIEP, DELF-DALF, Sorbonne, 
CCI). Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, το IdEF γίνεται επίσηµος 
«πρεσβευτής» της γαλλοφωνίας στη χώρα και ενισχύει ακόµα πε-
ρισσότερο το δίκτυο διάχυσης της γαλλοφωνίας στην Ελλάδα.

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Υπενθυµίζεται ότι το 2017 το Κολλέγιο IdEF υπέγραψε συµφωνία 
συνεργασίας µε τη Γαλλική Λαϊκή Αποστολή και το Γαλλικό Προ-
ξενείο για την παροχή του µεταπτυχιακού προγράµµατος «∆ίκαιο 
των Επιχειρήσεων» στη Θεσσαλονίκη µε τη µέθοδο της εξ αποστά-
σεως εκπαίδευσης, συµπληρώνοντας έτσι τις δυνατότητες φοίτησης 
στα αναγνωρισµένα προπτυχιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα 
σπουδών που προσφέρονται µε µεγάλη επιτυχία από το 1995.

Καινοτόµο πρόγραµµα υποτροφιών
Μέσω του προγράµµατος υποτροφιών αριστείας «Ζω στην Αθήνα 
– ΣπουδάΖω στην Αθήνα» το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF συνεισφέρει 
στο να έχουν πρόσβαση σε ευρωπαϊκές σπουδές, επισήµως αναγνω-
ρισµένες στην Ελλάδα, όλοι οι υποψήφιοι, χωρίς να χρειάζεται να 
φεύγουν στο εξωτερικό για σπουδές.

Συγκεκριµένα, απόφοιτοι Λυκείου 2018, ανάλογα µε τον αριθµό 
των µορίων που θα συγκεντρώσουν στις Πανελλαδικές, µπορούν να 
διεκδικήσουν υποτροφία αριστείας από 25% µέχρι και 75% των δι-
δάκτρων για όλες τις ειδικότητες.

Παράλληλα, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να συµµετάσχουν στα 
προγράµµατα υποτροφιών λόγω κοινωνικών κριτηρίων και µετά την 
ανακοίνωση των αποτελεσµάτων των Πανελλαδικών να κρατήσουν 
τη µεγαλύτερη υποτροφία που δικαιούνται.

Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα 
του Κολλεγίου IdEF.

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PARIS 13 ΤΗΣ ΣΟΡΒΟΝΝΗΣ

Ο πρόεδρος του Πανεπιστηµίου Paris 13 – Sorbonne Paris Cité, κ. Jean Pierre 
Astruc, και ο γενικός διευθυντής του Γαλλικού Κολλεγίου Ελλάδας, κ. Στυλιανός 
Αµαργιανάκης, µε την πρύτανη της Σχολής Νοµικών, Πολιτικών και Κοινωνικών 
Επιστηµών, κα Anne Fauchon, και τον διευθυντή του Τµήµατος Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισµού, κ. Hugues Rolan.
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πολιτική

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

 ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

Τουλάχιστον ζούµε σε ενδιαφέροντες καιρούς. Τα πάνω 
έχουν έρθει κάτω.

EΔΑ ΘΕΣΣ 
η δύναµη 
στο Φυσικό Αέριο.
Η δύναµη να ανοίγεις δρόµους, να προχωράς µπροστά, να βελτιώνεις τη ζωή των ανθρώπων, 
να µοιράζεσαι τη γνώση, να στηρίζεις τα νοικοκυριά και την ανάπτυξη, η δύναµη να δείχνεις µε 
πράξεις τη φροντίδα σου για το περιβάλλον, η δύναµη να βρίσκεσαι πάντα δίπλα στην κοινωνία.

100%
στα τέλη σύνδεσης
για όλο το 2018

έκπτωση

Αλλά έτσι είναι αυτά, ό,τι σπέρνεις, θερίζεις, ας πρόσεχαν 
οι Ρώσοι.

Η χαρακτηριστική εικόνα της εποχής ήταν αυτή:

Τους τα είχαµε µαζεµένα λοιπόν και έκαναν το λάθος να 
δώσουν την αφορµή.

Εκνευρίστηκε και ο Ηγέτης και θυµήθηκε την επαναστατι-
κή του περίοδο.

Στη συνέχεια βέβαια, αφού έγινε πρωθυπουργός, ο Αλέ-
ξης Τσίπρας δεν διακρίθηκε λόγω της επαναστατικότητάς 
του αλλά λόγω των διαπραγµατευτικών του ικανοτήτων.

Μετά τις µηνιαίες δόσεις των 300 ευρώ για τα πρώτα δύο 
χρόνια για δάνειο 250.000 ευρώ, το µόνο που µπορούµε 
να κάνουµε είναι να θυµώνουµε για την ευκαιρία που 
χάσαµε. Ποιος Βαρουφάκης και ποιος Τσακαλώτος, τα 
αδέρφια και τον ξάδερφο Τσίπρα έπρεπε να στέλνουµε 
στα Eurogroup.
Τα επιχειρήµατά τους ήταν ατράνταχτα, η τράπεζα δεν 
µπορούσε παρά να αποδεχτεί τη ρύθµιση.

Μια άλλη επιλογή θα ήταν να πουν ότι έβαλαν άλλοι 
την υπογραφή τους για τα δάνεια, συµβαίνουν αυτά επί 
ΣΥΡΙΖΑ. Να, όπως έγινε, για παράδειγµα, µε τη λίστα των 
περισσοτέρων των 320 πολιτικών, πανεπιστηµιακών και 
καλλιτεχνών που στήριξαν µέσω υπογραφής στο σχετικό 
κείµενο τη συµφωνία των Πρεσπών και τρεις εξ αυτών 
ανακοίνωσαν ότι ουδέποτε υπέγραψαν.
Ήταν πολλές οι υπογραφές και µπερδεύτηκαν, σχολία-
σαν από την Πρωτοβουλία Συλλογής Υπογραφών για τη 
Συµφωνία των Πρεσπών.

Υπάρχουν πάντως και εύλογες ενστάσεις.



αφιέρωµα //ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ

Ο ιδιωτικός τοµέας τα τελευταία χρόνια βρέθηκε στο κρίσιµο σταυροδρόµι ανάµεσα στην κρίση και την ανάπτυξη. Και ακόµη και αν προς στιγµήν είδαµε 
«µεγάλα καράβια» να κλονίζονται, πλέον µπορεί κανείς µε βεβαιότητα να πει ότι εκείνοι οι λίγοι που άντεξαν βρίσκονται πια στο κατώφλι της ανάπτυξης.

Και αυτό γιατί αν και η Ελλάδα κινείται ακόµη στους µνηµονιακούς ρυθµούς, οι επιχειρηµατίες της φαίνεται να είναι από πολύ σκληρό µέταλλο, 
καθώς κάθε µέρα µεγαλώνει ο αριθµός εκείνων που εκπλήσσουν θετικά.

Η επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα υπήρξε βαριά ασθενής, όµως ανένηψε και ετοιµάζει εξιτήριο. Σε κάθε τοµέα, από την πρωτογενή παραγωγή, το εµπό-
ριο και τη ναυτιλία µέχρι την τεχνολογία, οι εξελίξεις µε βάση την καινοτοµία είναι καθηµερινές και οδηγούν σε ανασύνταξη και ανάπτυξη.

Στο τέλος της πρώτης δεκαετίας της Free Sunday ο απολογισµός είναι βαρύς για την επιχειρηµατικότητα και την οικονοµία, η οποία πέρασε από συµπλη-
γάδες και ακόµη χρειάζεται αναπνευστήρα, ωστόσο πλέον µπορούµε να πούµε ότι η επόµενη µέρα της ανάπτυξης βρίσκεται προ των πυλών. Για να σηµάνει, ω-
στόσο, η επιστροφή σε τροχιά δυναµικής και διατηρήσιµης µεσοπρόθεσµα ανάπτυξης, απαιτείται η µετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό υπόδειγµα, το οποίο θα 
στηρίζεται στην εξωστρέφεια και στις επενδύσεις, µέσα από τη δηµιουργία των προϋποθέσεων για δοµηµένη εξωστρέφεια και ανταγωνιστική παραγωγή, που 
θα εδραιωθεί µέσα από σοβαρές επενδύσεις σε φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο, στην καινοτοµία, στην ποιότητα, στη διαφοροποίηση και στην απαλοιφή της 
υπερφορολόγησης και της γραφειοκρατίας. 

Ο Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜΙ 
ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η εικόνα της οικονοµίας στο τέλος της πρώτης δεκαετίας της Free Sunday.

Ο Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜΙ 

αφιέρωµα //

Ο Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜΙ Ο Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜΙ 
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Η οικονομία σε περίοδο μεγάλων αντιθέσεων
Η έξοδος από το πρόγραμμα προσφέρει ευκαιρίες 
και αναδεικνύει τα άλυτα προβλήματα.

Η έξοδος της Ελλάδας από το πρό-
γραμμα είναι μια θετική εξέλιξη αν 
σκεφτούμε ότι πριν από τρία χρό-
νια κυριαρχούσε η συζήτηση για την 

έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη.
Οι άλλες χώρες που εντάχθηκαν σε πρόγραμμα 

χρειάστηκαν τρία χρόνια για να βάλουν τα οικο-
νομικά τους σε τάξη και να επιστρέψουν σε περί-
οδο σταθερής ή και δυναμικής ανάπτυξης. Εμείς 
ξεκινήσαμε την προσπάθεια το 2010 με στόχο να 
τελειώσουμε το 2013, υπήρξε σημαντική καθυ-
στέρηση που θα μας πήγαινε στο 2015 και μετά 
είχαμε τη μεγάλη πολιτική ανατροπή που οδή-
γησε στο τρίτο πρόγραμμα-μνημόνιο, μέχρι τον 
Αύγουστο του 2018. Η κατάσταση, σε επίπεδο 
μακροοικονομικών δεικτών και διεθνούς αξιο-
πιστίας, είναι σήμερα πολύ καλύτερη απ’ ό,τι το 
2015, γι’ αυτό άλλωστε και οι Ευρωπαίοι εταίροι 
εμφανίζονται ικανοποιημένοι έως ενθουσιασμέ-
νοι με το τέλος ενός προγράμματος η συνέχιση 
του οποίου τους εξέθετε στην κατηγορία ότι πε-
τούσαν λεφτά των φορολογουμένων τους στη χα-
μένη ελληνική υπόθεση.

Η ελληνική ιδιαιτερότητα
Η ελληνική ιδιαιτερότητα συνεχίζεται, παρά την 
καθυστερημένη έξοδό μας από το πρόγραμμα.

Πρώτον, με ευθύνη της ελληνικής κυβέρνη-
σης, αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία 
έκανε τους κατάλληλους χειρισμούς, ετεροχρονί-
στηκε η αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων 
για τα επόμενα χρόνια.

Έτσι, τα προαπαιτούμενα τα οποία έπρεπε να 
είχαν εφαρμοστεί για να ενισχυθούν η αποτελε-
σματικότητα και η διεθνής ανταγωνιστικότητα της 
ελληνικής οικονομίας μετατράπηκαν σε απλές υ-
πογραφές, οι οποίες πρέπει να μετατραπούν σε συ-
γκεκριμένες πολιτικές. Είναι άλλο να υπογράφεις 
την πώληση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ και 
τη σταδιακή απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας 
στην Ελλάδα και άλλο να τις εφαρμόσεις. Είναι 
άλλο να υπογράφεις την αξιολόγηση στο Δημό-
σιο, τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης 
και τη βελτίωση των επιδόσεων της Δικαιοσύνης 
και άλλο να το έχεις ήδη κάνει πράξη.

Το χειρότερο είναι ότι έχουμε μπροστά μας 
μνημονιακού τύπου μέτρα που θα εφαρμοστούν 
μετά την επίσημη λήξη του προγράμματος-μνη-
μονίου. Χαρακτηριστική η προγραμματισμένη για 
τον Ιανουάριο του 2019 μείωση των συντάξεων. 
Ο κ. Τσίπρας συμφώνησε με τους Ευρωπαίους ε-
ταίρους και τους πιστωτές και οι βουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ την ψήφισαν στη Βουλή 
δύο φορές. Πολλά κυβερνητικά στελέχη επιμέ-
νουν ότι δεν θα εφαρμοστεί, ενώ ήδη ο αρμόδιος 
αναπληρωτής υπουργός κ. Χαρίτσης έστειλε την 
εγκύκλιο για τη μείωση της συνταξιοδοτικής δα-
πάνης κατά 3,4 δισ. ευρώ –περίπου 12% του συ-
νόλου– το 2019.

Αυτό το μείγμα σκόπιμου ετεροχρονισμού μέ-
τρων, κοινωνικής σκληρότητας και πολιτικής ανα-
ξιοπιστίας δεν απειλεί μόνο την κυβέρνηση Τσί-
πρα και τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ αλλά συνολικά 
την πολιτική σταθερότητα.

Κρίση χωρίς προηγούμενο
Η βελτίωση της γενικής εικόνας της οικονομίας 
είναι δύσκολο να περάσει στα επαγγελματικά και 
κοινωνικά στρώματα που έχουν χτυπηθεί από την 
κρίση και σε πολλές περιπτώσεις δεν θα φτάσει 
καν σε αυτά.

Η κρίση που εκδηλώθηκε στην Ελλάδα ήταν 
χωρίς ελληνικό και διεθνές προηγούμενο σε ό,τι 
αφορά την ένταση και τη διάρκεια. Αυτό δημιούρ-
γησε αρνητικές κοινωνικές εξελίξεις, οι οποίες 
είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν με μια 
απλή βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων από 
εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.

Τα παραδείγματα αφθονούν και προκαλούν 
δικαιολογημένο προβληματισμό.

Το brain drain, η φυγή των καλά εκπαιδευμέ-
νων νέων στο εξωτερικό, συνεχίζεται με αμείωτο 
ρυθμό. Πολλοί νέοι καταλήγουν στο συμπέρασμα 
ότι η Ελλάδα δεν τους προσφέρει ικανοποιητική 
επαγγελματική προοπτική και η διασύνδεση με 
φίλους που ήδη έχουν εγκατασταθεί και εργά-
ζονται στο εξωτερικό επιταχύνει τη φυγή τους.

Τα τελευταία χρόνια διευρύνθηκε, εξαιτίας 
της πολιτικής που εφαρμόστηκε, η φτώχεια με-
ταξύ αυτών που εργάζονται. Το 30% των απασχο-

λούμενων στον ιδιωτικό τομέα (630.000) εργά-
ζονται με καθαρές μηνιαίες απολαβές της τάξης 
των 340 ευρώ. Οι μέσες μηνιαίες αποδοχές στον 
ιδιωτικό τομέα μειώθηκαν το τελευταίο δωδεκά-
μηνο κατά 1,7%, ενώ οι πραγματικές αποδοχές –
με ετήσιο πληθωρισμό 1%– έπεσαν 2,7%. Έχει 
δημιουργηθεί μια αρρωστημένη κατάσταση στην 
αγορά εργασίας και θα πρέπει να περάσει ο ιδιω-
τικός τομέας σε φάση δυναμικής ανάπτυξης για 
να αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά.

Η κρίση οδήγησε σε οριακές καταστάσεις ή 
και αδιέξοδο το 60% των μεσαίων, μικρών και πολύ 
μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων, με αποτέ-
λεσμα να χαθούν γύρω στο 1 εκατομμύριο θέσεις 
εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Το χειρότερο είναι 
ότι δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία για τους χαμέ-
νους της κρίσης. Πρόκειται για ένα τεράστιο κενό 
στην οικονομική ζωή, την κάλυψη του οποίου έχει 
κάνει ο πρόεδρος της ΝΔ κ. Μητσοτάκης βασική 
του προτεραιότητα.

Οι περισσότεροι από αυτούς που βρέθηκαν 
σε επαγγελματικό, οικονομικό αδιέξοδο στην η-
λικία των 45, 50 ή 55 εξακολουθούν να βρίσκονται 
στην ίδια κακή κατάσταση 8 έως 10 χρόνια μετά.

Η σοβαρότητα των κυβερνήσεων και της οικο-
νομικής πολιτικής που εφαρμόζουν –χαρακτηρι-
στικά τα παραδείγματα του Ηνωμένου Βασιλείου 
και του Ισραήλ– κρίνεται από την ταχύτητα με την 
οποία επανεντάσσουν στην οικονομική δραστη-
ριότητα και στην κοινωνία αυτούς που βρέθηκαν 
σε αδιέξοδο. Στην Ελλάδα κανείς δεν έχει ασχο-
ληθεί στα σοβαρά μαζί τους, με αποτέλεσμα να 
δημιουργηθεί ένα τεράστιο οικονομικό και κοι-
νωνικό πρόβλημα.

Ο ιδιωτικός τομέας σε γκρίζα ζώνη
Η συμφωνία στο Eurogroup για μετά το τέλος 
του προγράμματος δημιουργεί καλά νέα για το 
ελληνικό Δημόσιο, εφόσον έχει ρυθμιστεί με ι-
κανοποιητικό τρόπο το χρέος μέχρι το 2032 και 
υπάρχει δέσμευση για νέα παρέμβαση των πιστω-
τών εάν κριθεί αναγκαίο. Για να βγούμε όμως από 
την κρίση χρειάζεται η θεαματική βελτίωση των 
επιδόσεων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. 
Απέχουμε πάρα πολύ από αυτήν, παρά τα τουρι-

στικά ρεκόρ τα οποία επιτυγχάνονται σε πείσμα 
της φορολογικής πολιτικής της κυβέρνησης, που 
είναι σε βάρος του κλάδου, και την ικανοποιητική 
αύξηση των εξαγωγών που παρατηρείται.

Το τραπεζικό σύστημα εξακολουθεί να βρί-
σκεται σε κρίση, με αποτέλεσμα να μην μπορεί 
να χρηματοδοτήσει επαρκώς και με ανταγωνι-
στικά επιτόκια το μεγαλύτερο μέρος του ιδιωτι-
κού τομέα της οικονομίας.

Η διαχείριση των κόκκινων δανείων ουσια-
στικά τώρα ξεκινάει και θα οδηγήσει σε μεγάλες 
οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες, επειδή θα 
γίνει σε ένα εξαιρετικά αρνητικό περιβάλλον. Οι 
Ευρωπαίοι εταίροι έδωσαν στο ελληνικό Δημόσιο 
24 δισ. ευρώ λιγότερα απ’ ό,τι προέβλεπε το τρίτο 
πρόγραμμα, ενώ, σύμφωνα με τους υπολογισμούς 
της Τράπεζας της Ελλάδος, με ένα ποσό της τάξης 
των 14 δισ. ευρώ θα μπορούσε να γίνει η διαχεί-
ριση του 70% των κόκκινων δανείων.

Η ελληνική οικονομία έχασε και όλες τις ευ-
καιρίες που πρόσφερε η ΕΚΤ με το πρόγραμμα 
ποσοτικής χαλάρωσης, το οποίο στην περίπτωση 
της Ιταλίας κράτησε την οικονομία όρθια, ενώ θα 
χάσει στο άμεσο μέλλον και το λεγόμενο waiver 
εξαιτίας της απόφασης της κυβέρνησης, με καθαρά 
πολιτικά κριτήρια, να μην υπάρξει προληπτική 
γραμμή στήριξης, με τις ανάλογες δεσμεύσεις.

Εάν προσθέσουμε στα παραπάνω και τη με-
γάλη φορολογική πίεση που ασκείται σε βάρος 
των εταιρειών και των επαγγελματιών που είναι 
φορολογικά συνεπείς και την αύξηση σε πολλές 
περιπτώσεις των ασφαλιστικών βαρών, καταλαβαί-
νουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το μεγα-
λύτερο μέρος του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Οι κυβερνητικές προτάσεις για μικρή μείωση 
ορισμένων φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών 
μετά τη μεγάλη αύξησή τους δεν λύνουν το πρό-
βλημα, γιατί στην οικονομία δεν συγκρίνεται ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ του 2018 με τον ΣΥΡΙΖΑ του 2015 αλλά η 
Ελλάδα με τον διεθνή ανταγωνισμό, από τη Βουλ-
γαρία που φορολογεί τα εταιρικά κέρδη με 10% 
μέχρι την Ιρλανδία που έχει συντελεστή 12,5% και 
έχει ειδικευτεί σε συμφωνίες μηδενισμού των φο-
ρολογικών υποχρεώσεων των πολυεθνικών που 
την προτιμούν ως ευρωπαϊκή τους έδρα.

  
ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ 
ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΚΥΡΤΣΟΥ
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Ο 
γενικός διευθυντής του Συνδέσμου 
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελ-
λάδος (ΣΦΕΕ) Μιχάλης Χειμώνας 
μιλά στη δημοσιογράφο υγείας Α-
λεξία Σβώλου για τις στρεβλώσεις 
που διαιωνίζονται στην πολιτική 

του φαρμάκου και που έχουν φέρει τις φαρμακευτικές 
εταιρείες στα όρια της αντοχής τους, για τα μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν προκειμένου να προστατευτούν οι 
ασθενείς και για τη συνεισφορά της φαρμακοβιομηχα-
νίας στην κοινωνία και στην οικονομία.

Πόσο στενά συνδέεται η φαρμακευτική καινοτο-
μία με την ευημερία ενός λαού;
Η καινοτομία στο φάρμακο παράγεται από τον ανταγω-
νισμό των εταιρειών για το επόμενο θεραπευτικό βήμα, 
για την επόμενη μικρή ή μεγάλη επανάσταση που αλ-
λάζει τα δεδομένα για χιλιάδες ανθρώπους. Είναι αυ-
τονόητο, λοιπόν, ότι πρωτίστως εκείνους αφορά, γι’ αυ-
τούς γίνεται. Συνεπώς η σύνδεση της πρόσβασης στη 
φαρμακευτική καινοτομία με την ευημερία ενός λαού 
είναι άμεση, στενή και απολύτως ανάλογη. Δεν είναι 
τυχαίο ότι την τελευταία εικοσαετία έχουν γίνει τερά-
στια άλματα στην επιβίωση και ευημερία των Ελλήνων, 
έχει αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής και πολλές ασθένειες 
είναι διαχειρίσιμες (π.χ. η ηπατίτιδα είναι ιάσιμη πλέον, 
το AIDS δεν αποτελεί πια θανατική καταδίκη, πολλές 
μορφές καρκίνου θεραπεύονται, πολλές σπάνιες πα-
θήσεις είναι διαχειρίσιμες κ.ο.κ.). Συνολικά το προσ-
δόκιμο ζωής στην Ελλάδα αυξήθηκε ακριβώς κατά δύο 
χρόνια, από τα 74,7 έτη στα 76,7, ενώ το προσδόκιμο ε-
πιβίωσης στην Ελλάδα το 2015 κυμάνθηκε στον μέσο 
όρο των χωρών της ΕΕ22, στα 81,1 έτη, που οφείλεται 
κατά 44% στην εισαγωγή καινοτόμων φαρμάκων. Πα-
ράλληλα, τα φάρμακα εξοικονομούν πόρους δημόσιας 
φαρμακευτικής δαπάνης. Τέλος, ενδεικτικά να αναφέρω 
ότι σήμερα παγκοσμίως βρίσκονται σε ανάπτυξη περί-
που 7.000 νέα μόρια. Είναι επιτακτική ανάγκη να δια-

σφαλίσουμε ότι και οι ασθενείς της χώρας μας θα έχουν 
πρόσβαση σε αυτά.

Με ποιον τρόπο μπορούμε να διασφαλίσουμε πως οι 
ασθενείς στο άμεσο και απώτερο μέλλον θα έχουν 
ισότιμη πρόσβαση στην καινοτόμο ιατρική αντιμε-
τώπιση και στις προηγμένες τεχνολογικές τεχνικές;
Η δημιουργία ενός προβλέψιμου και σταθερού περι-
βάλλοντος για το σύστημα υγείας, με την εξασφάλιση 
επαρκούς δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, υλοποί-
ηση μεταρρυθμίσεων και έξυπνη διαχείριση πόρων είναι 
κρίσιμες παράμετροι στην προσπάθεια διασφάλισης της 
πρόσβασης στα νέα καινοτόμα φάρμακα.

Τώρα, και με αφορμή την έξοδο από τα μνημόνια, 
χρειαζόμαστε ένα νέο μείγμα φαρμακευτικής πολιτι-
κής που θα περιλαμβάνει: α) επαναπροσδιορισμό της 
φαρμακευτικής δαπάνης, που να στηρίζεται σε επιδη-
μιολογικά, πραγματικά δεδομένα και όχι σε οικονομι-
κούς/λογιστικούς δείκτες, β) εφαρμογή μέτρων όπως 
η ανάπτυξη Μητρώου Ασθενειών, η πλήρης εφαρμογή 
θεραπευτικών πρωτοκόλλων, ο έλεγχος της ηλεκτρο-
νικής συνταγογράφησης, καθώς και η δημιουργία η-
λεκτρονικού φακέλου ασθενούς και γ) χώρο για την 
καινοτομία με αξιολόγηση των νέων φαρμάκων, ανα-
κατανομές με εκτίμηση κόστους-οφέλους, αύξηση της 
διείσδυσης των γενοσήμων.

Ποια μέτρα έχουν φτάσει τις φαρμακευτικές επι-
χειρήσεις στα όρια της αντοχής τους;
Τα όρια έχουν ξεπεραστεί προ πολλού. Αυτό που χθες 
περιγραφόταν ως απειλή σήμερα είναι υπαρκτός κίν-
δυνος στον φαρμακευτικό κλάδο της χώρας. Η βαριά 
φορολόγηση μέσω υποχρεωτικών και απροσδιόριστων 
επιστροφών και εκπτώσεων, που μόνο για πέρυσι ξεπέ-
ρασαν το 49% της φαρμακευτικής δαπάνης και έφτα-
σαν τα 1,2 δισ. ευρώ, σε συνδυασμό με την έλλειψη ε-
λέγχου συνταγογράφησης, που δημιουργεί σπατάλες, 
αλλά και την αργή εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, δη-

μιουργεί μια πολύ ζοφερή κατάσταση για τον κλάδο.
Σε αυτές τις παράλογες και εξοντωτικές επιβαρύν-

σεις που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στον κόσμο, 
χωρίς καμία δυνατότητα πρόβλεψης και σταθερότητας, 
η κλεψύδρα επιβίωσης εξαντλείται επικίνδυνα. Αλλά 
χωρίς βιώσιμες φαρμακευτικές εταιρείες δεν μπορεί 
να υπάρχει και βιώσιμο σύστημα υγείας.

Υπάρχει υπαρκτός κίνδυνος οι Έλληνες ασθενείς 
να στερηθούν καινοτόμα φάρμακα στα οποία οι Ευ-
ρωπαίοι συμπολίτες τους έχουν πρόσβαση; Επίσης, 
υπάρχουν σιωπηρές αποχωρήσεις φαρμάκων από 
τη χώρα; Ήδη έχουμε ενημερωθεί ότι τέσσερα και-
νοτόμα φάρμακα που έχουν εγκριθεί από τον ΕΜΑ 
δεν ήρθαν στην Ελλάδα λόγω του δυσμενούς περι-
βάλλοντος. Τι συνεπάγεται αυτό για τους ασθενείς;
Δυστυχώς, έχουμε μια καθ’ όλα στρεβλή φαρμακευτική 
πολιτική. Από τη μια –όπως και η πολιτεία συνομολο-
γεί– η φαρμακευτική δαπάνη υπολείπεται δραματικά 
των πραγματικών αναγκών των ασθενών και από την 
άλλη, αντί να αντιμετωπίζεται το υπαρκτό πρόβλημα 
της υπερσυνταγογράφησης, υιοθετείται μια τιμολογι-
ακή πολιτική που πλέον δημιουργεί μόνο προβλήματα.

Έτσι, εξαιτίας της υποτιμολόγησης έχουν αποσυρ-
θεί περισσότερα από 240 εγνωσμένης αξίας και φθηνά 
παλαιά φάρμακα, ενώ εξαιτίας της τιμωρητικής επιπρό-
σθετης επιβάρυνσης κατά 25% των καινοτόμων φαρ-
μάκων σωτήριες θεραπείες είτε καθυστερούν είτε α-
ναβάλλεται η εισαγωγή τους. Είναι ένα πισωγύρισμα 
με ολέθριες συνέπειες και για το σύστημα υγείας και 
για τους ασθενείς.

Το αποτύπωμα της φαρμακοβιομηχανίας στην Ελ-
λάδα είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Μιλήστε μας για 
την κοινωνική δράση των εταιρειών στον χώρο του 
φαρμάκου και για τη σημαντική συνεισφορά τους 
στη μετατροπή του brain drain σε brain gain.
Ο φαρμακευτικός κλάδος αποτελεί έναν από τους βα-
σικούς πυλώνες του νέου παραγωγικού μοντέλου εξω-
στρέφειας και καινοτομίας που χρειάζεται η πατρίδα 
μας για να ξαναμπεί σε οριστική πορεία προόδου. Εί-
μαστε η τρίτη εξαγωγική δύναμη της χώρας και συ-
νεισφέρουμε κατά 3,5% στο ΑΕΠ. Αναπτύσσουμε και 
παράγουμε φάρμακα σε 28 εργοστάσια. Η φαρμακο-
βιομηχανία απασχολεί άμεσα πάνω από 26.000 εργα-
ζόμενους, το 64% των οποίων είναι πανεπιστημιακής 
εκπαίδευσης, και έμμεσα περίπου 86.000 θέσεις εργα-
σίας. Η συμβολή μας στη συγκράτηση νέων επιστημό-
νων στη χώρα είναι ουσιαστική και μπορεί να μεγιστο-
ποιηθεί περαιτέρω μέσω της διασύνδεσης της απασχό-
λησης και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας με 
υποστηρικτικά φορολογικά κίνητρα, αλλά και της ου-
σιαστικής αξιοποίησης των κλινικών μελετών.

Στόχος μας είναι όχι μόνο να συγκρατήσουμε αλλά 
και να αυξήσουμε τις θέσεις εργασίας στις εταιρείες μας, 
κάτι που όμως απαιτεί τη διαμόρφωση σταθερού περι-
βάλλοντος, που να εξασφαλίζει προοπτικές βιωσιμότη-
τας και ανάπτυξης.

Παράλληλα, η κοινωνική προσφορά του ΣΦΕΕ 
και των μελών του είναι δομικό στοιχείο της φιλοσο-
φίας μας. Διαχρονικά, με σημαντικά και ουσιαστικά 
προγράμματα κοινωνικής υπευθυνότητας, ο Σύνδε-
σμος και οι εταιρείες-μέλη του στηρίζουν τη δημόσια 
υγεία, μειώνοντας τις επιπτώσεις των περικοπών, απορ-
ροφώντας τις κοινωνικές ανισότητες και καλύπτοντας 
τις ανάγκες ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Στο πλαίσιο 
αυτό, η αγκαλιά του «προΣfΕΕρουμε» έχει καταφέρει 
να δώσει ουσιαστική βοήθεια σε παιδιά, αλλά και σε 
ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες σε ακριτικές και απομα-
κρυσμένες περιοχές της Ελλάδας.

Ο φαρμακευτικός 
κλάδος αποτελεί 
έναν από τους 
βασικούς πυλώνες του 
νέου παραγωγικού 
μοντέλου 
εξωστρέφειας και 
καινοτομίας που 
χρειάζεται η πατρίδα 
μας για να ξαναμπεί 
σε οριστική πορεία 
προόδου. 

 ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΊΑ ΣΒΏΛΟΥ

Μιχάλης Χειμώνας, 
γενικός διευθυντής 
του ΣΦΕΕ

«Χωρίς βιώσιμες 
φαρμακευτικές 
εταιρείες δεν 
υπάρχει βιώσιμο 
σύστημα υγείας»



Πιστωτικές
Κάρτες

ΚΑΡΤΕΣ

Οι καλοκαιρινές διακοπές είναι ακόµα καλύτερες
όταν είναι σε 6 άτοκες δόσεις. 

Χρησιµοποίησε τις πιστωτικές κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς από 29/06 έως 10/09 και 
πλήρωσε για διαµονή, µεταφορικά ή ενοικίαση αυτοκινήτου έως και σε 6 άτοκες δόσεις,
σε τρία απλά βήµατα:

Πλήρωσε µε την πιστωτική σου κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς.

Κάλεσε την Τράπεζα Πειραιώς στο 18 28 38 εντός 15 ηµερών
για να ενεργοποιήσεις τις δόσεις. 

Επίλεξε τον αριθµό των δόσεων που επιθυµείς.

Ακόµα και εκεί που δεν υπάρχει δυνατότητα δόσεων, τώρα, µε την Τράπεζα Πειραιώς
τις έχεις εύκολα και απλά! 

Ισχύει για συναλλαγές µε ελάχιστο ποσό τα €50. 
Το προϊόν παρέχεται υπό τις ισχύουσες περιοριστικές διατάξεις στην κίνηση κεφαλαίων. 

Πληροφορίες: Τ. 18 28 38, www.piraeusbank.gr/diakopes



16 www.freesunday.grΑΦΙΕΡΩΜΑ 22.07.2018

Τ
ο αφήγηµα της α-
νάπτυξης για τη 
χώρα υποχρεω-
τικά περνά από τις 
επενδύσεις, όποια 
µορφή κι αν έχουν 
αυτές και απ’ όπου 
κι αν προέρχεται η 

χρηµατοδότησή τους. Επενδύσεις µέσω ε-
ξαγορών, επενδύσεις σε πάγια, επενδύσεις 
σε παραγωγή, αυτοχρηµατοδοτούµενες µε 
τη συµβολή funds ή της Ευρωπαϊκής Τρά-
πεζας Επενδύσεων.

Σηµασία δεν έχει ο τρόπος αλλά το ότι 
γίνονται και γίνονται σε µια προσπάθεια ε-
πανάκαµψης τόσο της οικονοµίας όσο και 
του ηθικού αναστήµατος του ελληνικού ε-
πιχειρείν κόντρα στους δύσκολους καιρούς.

Η εικόνα από το α΄ εξάµηνο του έτους 
δείχνει µια σαφή κινητικότητα σε επίπεδο 
εξαγορών και συγχωνεύσεων, που ούτε λίγο 
ούτε πολύ ξεπερνά σε αξία τα 2 δισ. ευρώ. 
Χρήµατα που επενδύθηκαν σε 32 διαφο-
ρετικές συµφωνίες, στις οποίες, όπως ήταν 
αναµενόµενο, τον πρώτο λόγο είχαν οι α-
ποκρατικοποιήσεις, αλλά και οι αποεπεν-
δύσεις των τραπεζών ως µέρος των υποχρε-
ώσεών τους.

Οι αποκρατικοποιήσεις των ΟΛΘ, ΟΤΕ, 
∆ΕΣΦΑ κ.λπ., αλλά και οι πωλήσεις θυγα-
τρικών των τραπεζών, είτε αυτές βρίσκονται 
σε άλλες χώρες (NBG Albania, Piraeus Bank 
Romania κ.λπ.) είτε έχουν δραστηριότητες 
που δεν ανήκουν στον πυρήνα των τραπε-
ζικών υπηρεσιών (AVIS, Bancopost κ.λπ.), 
έχουν τη µερίδα του λέοντος. Ειδικότερα, 
οι αποκρατικοποιήσεις περιουσιακών στοι-
χείων, µε προεξάρχουσα εκείνη του ∆ΕΣΦΑ 
(535 εκατ. ευρώ), αντιστοιχούν σε περισ-
σότερο από το 50% των συναλλαγών. Αν σε 
αυτές προστεθούν και οι υποχρεωτικές α-

ποεπενδύσεις των τραπεζών, τότε τα 3 στα 4 
ευρώ που άλλαξαν ή έχουν δροµολογηθεί να 
αλλάξουν χέρια αποτελούν αποεπενδύσεις.

Οι συµφωνηθείσες συναλλαγές έχουν και 
δεύτερο ανάγνωσµα, που τις ανεβάζει στα 
3,3 δισ. ευρώ, αν σε αυτές προστεθεί η συµ-
φωνία για τον ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών 
και την εικοσαετή παράταση του δικαιώµα-
τος λειτουργίας του, για την οποία, αν και 
έκλεισε τον Οκτώβριο του 2017, τον περα-
σµένο µήνα, µε την παρέµβαση της Κοµι-
σιόν, είχαµε µια νέα συµφωνία. Η νέα συµ-
φωνία προβλέπει αυξηµένο τίµηµα, στα 1,3 
δισ. ευρώ, που αν συνυπολογιστεί ανεβάζει 
το ύψος των ολοκληρωµένων και συµφωνη-
µένων συναλλαγών για το α΄ εξάµηνο του 
2018 πάνω από τα 3,3 δισ. ευρώ.

Οι υπόλοιπες συναλλαγές είναι µικρές, 
καθώς η ανάκτηση της εµπιστοσύνης στην 
ελληνική οικονοµία έχει ακόµη να περάσει 
συµπληγάδες και οι ξένοι αυτή τη στιγµή 
ακτινογραφούν την αγορά, είτε πρόκειται 
για distress funds είτε για στρατηγικούς ε-
πενδυτές. Επενδυτές που είναι διστακτικοί 
αλλά και θέλουν να αγοράσουν και φθηνά.

Βέβαια δεν έλειψαν και τα ευτράπελα 
αυτό το εξάµηνο, καθώς στην Εθνική Ασφα-
λιστική ο προτιµητέος επενδυτής (Exin) δεν 
κατάφερε να συγκεντρώσει τα απαραίτητα 
κεφάλαια, ενώ στην περίπτωση της Banca 
Romanesca η κεντρική τράπεζα της Ρου-
µανίας απέρριψε τη συµφωνία Εθνικής και 
Bank Romania. Υπάρχουν και συµφωνίες 
που κλείνουν άµεσα. Μια τέτοια συµφωνία 
ήταν εκείνη των Vodafone και Cyta για τη 
θυγατρική της δεύτερης στην Ελλάδα. Και 
αυτή όµως είχε αµυντικό χαρακτήρα, αφού 
η Cyta έχανε συνεχώς λεφτά στη χώρα µας.

Όσον αφορά τις κινήσεις επέκτασης, 
σε αυτές προσµετρώνται η επέκταση της 
ElvalHalcor στην αγορά του Βελγίου µε την 

απόκτηση της Netznik, της Προµηθευτικής 
από τη «Μασούτης» στη χώρα µας, του Οµί-
λου Σαράντη σε Ουκρανία και Τσεχία, της 
«Ικτίνος» σε Κύπρο κ.λπ. Ωστόσο, αυτές οι 
συναλλαγές δεν ξεπερνούν σε ύψος τα 100 
εκατ. ευρώ, δηλαδή το 5% των συµφωνηµέ-
νων και ολοκληρωµένων συναλλαγών του α΄ 
εξαµήνου του 2018.

Τις τάσεις για την εικόνα της χώρας ως 
επενδυτικού προορισµού αλλά και τα εµπό-
δια που αντιµετωπίζουν οι επενδυτικές προ-
σπάθειες στην Ελλάδα έδειξε η έρευνα της 
Metron Analysis, στην οποία συµµετείχαν 
30 επικεφαλής πολυεθνικών επιχειρήσεων 
(CEO) που δραστηριοποιούνται στην Ελ-
λάδα, οι οποίοι κλήθηκαν να τοποθετηθούν 
για το πώς βλέπουν την κατάσταση στη χώρα 
στον τοµέα των επενδύσεων. Έτσι, δύο στους 
τρεις (67%) CEOs πιστεύουν ότι η εικόνα 
της χώρας ως επενδυτικού προορισµού θα 
βελτιωθεί στο άµεσο µέλλον. Ένα ποσοστό 
33% εκτιµά ότι θα παραµείνει στάσιµη, ενώ 
κανείς δεν θεωρεί ότι θα χειροτερέψει. Την 
ίδια στιγµή, σύµφωνα µε τα στοιχεία της έ-
ρευνας, οκτώ στις δέκα εταιρείες είναι πι-
θανό να προχωρήσουν σε µελλοντικές επεν-
δύσεις στην Ελλάδα (53% πολύ πιθανό, 30% 
αρκετά πιθανό), ενώ έξι στις δέκα εταιρείες 
από αυτές σχεδιάζουν επενδύσεις στην Ελ-
λάδα µέσα στον επόµενο χρόνο.

Να σηµειώσουµε ότι ενθαρρυντικά είναι 
και τα στοιχεία που προκύπτουν από την ε-
πιτάχυνση της ανάπτυξης στην Ευρώπη το 
2017, που κυµάνθηκε στο υψηλότερο επί-
πεδο της τελευταίας δεκαετίας και οδήγησε 
σε νέα άνοδο των άµεσων ξένων επενδύ-
σεων, που έφτασαν συνολικά τα 6.653 έργα, 
τα οποία δηµιούργησαν περισσότερες από 
350.000 θέσεις εργασίας, σύµφωνα µε την 
ετήσια έκθεση της ΕΥ.

Στην Ελλάδα οι άµεσες ξένες επενδύσεις 

Επενδύσεις 
για την ανάπτυξη



ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Οι συµφωνηθείσες συναλλαγές έχουν και 
δεύτερο ανάγνωσµα, που τις ανεβάζει στα 3,3 δισ. 
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σχεδόν διπλασιάστηκαν το 2017, προσφέ-
ροντας 1.194 θέσεις εργασίας. Ο Παναγιώ-
της Παπάζογλου, διευθύνων σύµβουλος 
της ΕΥ Ελλάδας, σχολιάζει ότι αν εξακο-
λουθήσει η χώρα να εφαρµόζει διαρθρω-
τικές µεταρρυθµίσεις και αν δηµιουργή-
σει ένα πραγµατικά φιλικό επενδυτικό 
περιβάλλον, τότε θα µπορούσε να διεκδι-
κήσει µία από τις θέσεις µεταξύ των ελ-
κυστικότερων ευρωπαϊκών οικονοµιών. 
Με το ευρωπαϊκό περιβάλλον να είναι 
το 2017 ευνοϊκότερο απ’ ό,τι τα προη-
γούµενα χρόνια, ο αριθµός των άµεσων 
ξένων επενδύσεων που πραγµατοποιή-
θηκαν στην Ελλάδα αυξήθηκε στις 24 
(από 13 το 2016), δηµιουργώντας 1.194 
νέες θέσεις εργασίας. Επιβεβαιώνοντας 
τις καλές προοπτικές της ελληνικής γε-
ωργίας και της εστίασης, οι περισσότε-
ρες άµεσες ξένες επενδύσεις το 2017, δη-
λαδή επτά, έγιναν στον τοµέα της γεωρ-
γίας και των τροφίµων, ενώ ακολούθησαν 
οι επαγγελµατικές υπηρεσίες (4), οι µε-
ταφορές (3) και η ψηφιακή τεχνολογία 
(3). Κατά τον κ. Παπάζογλου, «µε την ο-
λοκλήρωση των προγραµµάτων στήρι-
ξης και την έξοδο από την εποχή της α-
βεβαιότητας, η Ελλάδα έχει τη δυνατό-

τητα να τοποθετηθεί σε µια καλή θέση 
µεταξύ των ελκυστικότερων επενδυτι-
κών προορισµών στην Ευρώπη, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα παραµείνει προση-
λωµένη στις διαρθρωτικές µεταρρυθµί-
σεις και θα δηµιουργήσει ένα πραγµα-
τικά επενδυτικό περιβάλλον».

Τέλος, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 
πρώτη θέση ως προς τις επενδύσεις που 
ενεργοποιήθηκαν σε σχέση µε το ΑΕΠ, 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου 
Στρατηγικών Επενδύσεων. Όπως σηµει-
ώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η συνολική 
χρηµατοδότηση που έλαβε η χώρα µας 
από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων 
ανέρχεται σε 2,7 δισ. ευρώ και αναµένε-
ται να ενεργοποιήσει συνολικές επεν-
δύσεις ύψους 10,6 δισ. ευρώ. Ως παρα-
δείγµατα έργων που στηρίζει το σχέδιο 
Γιούνκερ αναφέρονται η δανειοδότηση 
εταιρείας κινητής τηλεφωνίας για την ε-
πέκταση του δικτύου ευρυζωνικών επι-
κοινωνιών, ιδίως σε αγροτικές και απο-
µακρυσµένες περιοχές της Ελλάδας, η 
χρηµατοδότηση συνεργατικής εταιρείας 
γεωργικών βιώσιµων προϊόντων και ελ-
ληνικού οµίλου για την κατασκευή και 
λειτουργία αιολικών πάρκων.
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Ε
ίδαν τις εργασίες τους 
να μεγαλώνουν, αξιολο-
γήθηκαν με βάση σκλη-
ρούς οικονομικούς δεί-
κτες και κριτήρια, μεταξύ 
των οποίων η κερδοφο-
ρία, η δανειακή επιβά-
ρυνση, η ρευστότητα, η 

σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια, αλλά και τα 
επενδυόμενα κεφάλαιά τους, την πολιτική τους 
στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού αλλά 
και στις δράσεις ΕΚΕ που πραγματοποιούν. 
Και διακρίθηκαν ως τα «Διαμάντια της Ελλη-
νικής Οικονομίας».

Ο λόγος για τις 33 ελληνικές επιχειρήσεις 
που διακρίθηκαν στη φετινή απονομή των βρα-
βείων επιχειρηματικής αριστείας «Diamonds 
of the Greek Economy 2018», που πραγματο-
ποιήθηκε υπό την αιγίδα του ΣΕΒ.

Σε μια συγκυρία που η χώρα βρίσκεται μπρο-
στά στο ορόσημο του Αυγούστου, όταν και τυ-
πικά θα έχουν ολοκληρωθεί τα μνημονιακά προ-
γράμματα, μετά από οκτώ υφεσιακά χρόνια, 
τέτοιες εταιρείες διαμορφώνουν κλίμα αισι-
οδοξίας, το οποίο εκφράστηκε από κορυφαία 
στελέχη της κυβέρνησης, της αντιπολίτευσης 
και του επιχειρηματικού κόσμου.

Τις θυσίες του ελληνικού λαού και των επι-
χειρήσεων όλα τα προηγούμενα χρόνια, χάρη 
στις οποίες βγαίνει σήμερα η χώρα από τα μνη-
μόνια, ανέδειξε ο επίτροπος Μετανάστευσης 
Δημήτρης Αβραμόπουλος σε βιντεοσκοπημένο 
μήνυμά του που προβλήθηκε στην εκδήλωση. 
Ο κ. Αβραμόπουλος τόνισε τη συμβολή της Κο-
μισιόν, συγκεκριμένα στο πεδίο των επιχειρή-
σεων, με το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη, 
στην αξιοποίηση του οποίου η Ελλάδα κατέ-
χει την πρωτιά. «Μέσα από την κρίση οι ελλη-
νικές επιχειρήσεις έγιναν πιο ανταγωνιστικές 
και πιο εξωστρεφείς» ανέφερε και πρόσθεσε 
ότι η χώρα πρέπει να συνεχίσει στο μονοπάτι 
των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

«Πυκνώνουν τα καλά νέα για την Ελλάδα» 
τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τη-

λεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Νίκος Παππάς 
κατά τον σύντομο χαιρετισμό του. «Κλείνει α-
μετάκλητα ο κύκλος των αξιολογήσεων και των 
μνημονίων, η συζήτηση για τη βιωσιμότητα του 
χρέους, και ανοίγει ο δρόμος της υγιούς ανά-
πτυξης. Στην καρδιά της νέας αυτής ανάπτυξης 
βρίσκεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οι-
κονομίας και της κοινωνίας» σημείωσε ο υπουρ-
γός, φέρνοντας ως παράδειγμα το ηλεκτρονικό 
ΓΕΜΗ, τη δωρεάν παροχή 130.000 ψηφιακών 
υπογραφών στις επιχειρήσεις που υποβάλλουν 
ισολογισμούς ηλεκτρονικά κ.λπ.

Στο σχέδιο αντιμετώπισης του brain drain 
αλλά και στην ανάγκη ανάπτυξης μιας κουλτού-
ρας αριστείας αναφέρθηκε ο γ.γ. Στρατηγικών 
και Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης Λόης Λαμπριανίδης.

Θετικό ορόσημο, αλλά όχι επαρκές, χαρα-
κτήρισε την επίσημη έξοδο της χώρας από τα 
μνημόνια τον Αύγουστο ο εκτελεστικός αντι-
πρόεδρος του ΣΕΒ Κωνσταντίνος Μπίτσιος. Ο 
κ. Μπίτσιος εκτίμησε ότι το πλαίσιο μεταμνη-
μονιακής εποπτείας είναι πολύ αυστηρό και τα 
υψηλά πλεονάσματα ενέχουν υφεσιακό κίνδυνο 
για τη χώρα μας. Δηλαδή θα εξυπηρετείται το 
χρέος, όμως με χαμηλή ανάπτυξη της οικονο-
μίας και υψηλή ανεργία. Συνέπεια θα είναι να 
μην αυξάνεται η αποταμίευση, η ρευστότητα 
να είναι χαμηλότερη από αυτήν που θα απαι-
τείται, όπως μικρότερο θα είναι και το μέγεθος 
των επενδύσεων.

Από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης, ο αντιπρόεδρος της ΝΔ Κωστής Χατζη-
δάκης τόνισε: «Υποσχόμαστε στροφή στις καλές 
διεθνείς πρακτικές, στροφή στην Ευρώπη, στην 
κοινή λογική, στον ιδιωτικό τομέα και στις ιδι-
ωτικές επενδύσεις. Γι’ αυτό μιλάμε για σταθερό 
φορολογικό πλαίσιο και μείωση φορολογικών 
συντελεστών, επίλυση με κίνητρα και κυρώσεις 
στο θέμα των κόκκινων δανείων, απλούστευση 
αδειοδοτήσεων, δραστικές παρεμβάσεις σε δη-
μόσια διοίκηση, δικαιοσύνη, εκπαίδευση, για 
να περάσει η Ελλάδα σε μια επόμενη σελίδα 
κανονικότητας και προοπτικής».

Οι εται-
ρείες που βρα-
βεύτηκαν είναι 
οι Pharmathen, 
Sarantis, Lelos Group, Eurocert, Intercomm 
Foods, GAP, Janssen, WIND, Σκλαβενίτης, 
ZANCOU Κουρουνιώτης, Cretan Mill, ΜΕ-
ΒΓΑΛ, SARMED, ACS Courier, Megaplast, 
ΔΕΗ, Αττική Οδός, ΔΕΣΦΑ και AFFIDEA, 
Intracom Defense, Elin Οil, Spanos BMW, 
Amvyx, Aenorasis, Plaisio, Νηρεύς, Barilla, Pet 
City, ΜΕΓΑ, ΑΒ Βασιλόπουλος, Ιαπωνική, ΕΨΑ, 
Loux, DOW, Ελληνικά Κελλάρια Οίνου, Α. Μι-
χόπουλος, Κρίνος, Βαρβαγιάννης, SKAG, Αυγά 
Βλαχάκη, Eurimac, LeasePlan, Rolex Hellas, 
Celestial Cruises, Adidas Hellas, Αφοί Χριστο-
δούλου, Ζυθοποιία Μακεδονίας-Θράκης, Αλε-
ξίδη-Φυλακτίδη ΑΕ, MSD, BIC ΒΙΟΛΕΞ ΑΕ, 
Sanofi Aventis, ELVIAL AE, Αφοί Αδαμάκου, 
ΚΑΛΤΕΚ Medical, Ενδοσκοπική ΑΕ, Viotyr, 
HouseMarket SA (Fourlis), NEF NEF, Nuntius 
και SynEmporio.

Τι δείχνει η έρευνα της New Times για 
τις εταιρείες στο διάστημα 2010-2016 – 
Οι επιχειρήσεις που δεν άγγιξε η κρίση
Η κρίση και η παρατεταμένη ύφεση της ελλη-
νικής οικονομίας οδήγησαν σε καταστροφή 
σημαντικών παραγωγικών δυνάμεων, κλείσιμο 
χιλιάδων επιχειρήσεων και έκρηξη της ανερ-
γίας. Την ίδια στιγμή όμως ένας ισχυρός επι-
χειρηματικός πυρήνας παρέμεινε άθικτος και 
μέσα στην κρίση κατόρθωσε να αναπτυχθεί και 
να ενισχύσει τη θέση του στην οικονομική ζωή 
της χώρας. Ο πυρήνας αυτός απλώνει τα δίχτυα 
του σε όλο το επιχειρηματικό φάσμα –βιομη-
χανία, εμπόριο, υπηρεσίες–, κατορθώνοντας 
όχι απλώς να συντηρεί τις δυνάμεις του αλλά 
και να αυξάνει την κερδοφορία του ανοίγο-
ντας νέες αγορές.

Αυτό προκύπτει από έρευνα που πραγμα-
τοποίησε η New Times σε ένα δείγμα 3.123 
μεγάλων επιχειρήσεων με συγκρίσιμα στοι-
χεία το 2010 και την τελευταία δημοσιευμένη 

Τα Διαμάντια που κρύβει 
η στάχτη της κρίσης
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Ο λόγος για τις 
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των βραβείων 
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χρήση του 2016.
Ας επιχειρήσουµε όµως να στρέψουµε 

τους προβολείς σε ορισµένες από τις επι-
χειρήσεις και κλάδους που βγήκαν κερδι-
σµένοι την περίοδο της κρίσης, ειδικά συ-
γκρίνοντας τα έτη 2010 και 2016. Προτού, 
ωστόσο, προχωρήσουµε στην παρουσίαση 
των συµπερασµάτων της έρευνας, οφείλουµε 
να σηµειώσουµε ότι σε αυτήν αποτυπώνο-
νται τα οικονοµικά αποτελέσµατα εταιρειών 
που παρουσίασαν βελτίωση της κερδοφο-
ρίας τους τις δύο αυτές χρονιές. Πρακτικά, 
λοιπόν, απουσιάζουν επιχειρήσεις οι οποίες 
κατά την τελευταία χρήση τους είχαν µειω-
µένη κερδοφορία ή ζηµιές.

Στη φωτεινή πλευρά του φεγγαριού βρέ-
θηκαν: α) σηµαντικά βιοµηχανικά συγκρο-
τήµατα της χώρας µε εξωστρεφή προσανα-
τολισµό, β) θυγατρικές πολυεθνικών οίκων 
µε εµπορική δραστηριότητα στη χώρα και 
γ) µεµονωµένες ελληνικές αλυσίδες λια-
νεµπορίου.

Αν επίσης επιχειρούσε κανείς µια σύ-
γκριση των διαθέσιµων στοιχείων της έρευ-
νας, θα οδηγούνταν στο συµπέρασµα ότι από 
τις περίπου 3.123 επιχειρήσεις του δείγµα-
τος οι 2.080 (περίπου 67%) είναι κερδοφό-
ρες και το 33% ζηµιογόνες.

Σύµφωνα µε την έρευνα της New Times, 
στους κερδισµένους βρέθηκαν οι δύο διυ-
λιστικές εταιρείες καυσίµων της χώρας, τα 
Ελληνικά Πετρέλαια και η Μότορ Όιλ, οι 
οποίες όχι µόνο κατέκτησαν τις δύο πρώ-
τες θέσεις στον κατάλογο της κερδοφορίας 
αλλά αύξησαν και τα κέρδη τους κατά 88% 
και 210% αντίστοιχα. Τα δύο πετρελαϊκά 
συγκροτήµατα της χώρας από 374,3 εκατ. 
ευρώ κέρδη το 2010 εµφάνισαν συνολικά 
κέρδη 859 εκατ. ευρώ το 2016!

Βιοµηχανικά συγκροτήµατα, όπως αυτά 
της ΕΛΒΑΛ, των Σωληνουργείων Κορίνθου 
(και τα δύο µέλη του Οµίλου Βιοχάλκο), 
καθώς και του Μυτιληναίου, σηµείωσαν ση-
µαντική αύξηση κερδοφορίας. Το συγκεκρι-

µένο αποτέλεσµα οφείλεται κυρίως στην 
έντονη εξωστρέφειά τους και στο γεγονός 
ότι δραστηριοποιούνται µε επιτυχία στις 
ξένες αγορές. Αποκαλυπτικό της εξωστρέ-
φειας αυτών των οµίλων είναι το παρακάτω 
γεγονός: το 92% των πωλήσεων της ενιαίας 
πλέον εταιρείας ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ πραγµα-
τοποιείται εκτός Ελλάδας και µόνο το 8% α-
ντιπροσωπεύει την εσωτερική αγορά.

Παράλληλα, ορισµένες εταιρείες µε 
δηµόσιο χαρακτήρα ή µε δηµόσια συµµε-
τοχή εµφανίζουν επίσης θεαµατική αύξηση 
κερδών. Μεταξύ αυτών ο ΟΤΕ, η ∆ΕΠΑ, η 
ΕΥ∆ΑΠ, η ΕΥΑΠ Θεσσαλονίκης, ο Οργα-
νισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης (µέχρι πρό-
σφατα), η Εταιρεία ∆ιανοµής Αερίου Αττι-
κής, ο ∆Ε∆ΗΕ και άλλες αύξησαν αισθητά 
την κερδοφορία τους το 2016 σε σχέση µε 
το 2010.

Αντίστοιχα, ελληνικές φαρµακοβιοµη-
χανίες, µεταξύ των οποίων η Pharmathen, 
η DEMO και η ΕΛΠΕΝ, εµφάνισαν αυξη-
µένα κέρδη τα έτη 2010-2016, κυρίως εξαι-
τίας της τεράστιας εξαγωγικής τους προσπά-
θειας. Οι ελληνικές φαρµακοβιοµηχανίες ε-
πένδυσαν τα χρόνια της κρίσης σηµαντικά 
κεφάλαια στον παραγωγικό εκσυγχρονισµό 
τους, γεγονός που τους επέτρεψε να ανοί-
ξουν νέες αγορές και να προσελκύσουν το 
ενδιαφέρον ξένων κεφαλαίων. Χαρακτηρι-
στική είναι η συµµετοχή ξένου fund στην 
επιχείρηση Pharmathen. Η βασική πηγή 
αύξησης της κερδοφορίας των ελληνικών 
φαρµακοβιοµηχανιών ήταν οι ξένες αγορές.

Μεταξύ των βιοµηχανιών τροφίµων και 
ποτών που επέδειξαν αξιοσηµείωτες επι-
δόσεις ήταν και η Ηπειρωτική Βιοµηχανία 
Εµφιαλώσεων ΒΙΚΟΣ, η Σελόντα, η βιοµη-
χανία γάλακτος Κρι-Κρι, η εταιρεία που-
λερικών Νιτσιάκος, η εταιρεία ζυµαρικών 
Eurimac, οι ιχθυοκαλλιέργειες Νηρέας, η 
Παλίρροια Σουλιώτης, η ∆ωδώνη, η Γιώ-
της Α.Ε., η ΙΟΝ Α.Ε. Βιοµηχανία Κακάο και 
Σοκολάτας, η εταιρεία Μύλοι Παπαφίλη, η 
Αρτοποιία Τσατσαρωνάκη «Μάννα», η βιο-
µηχανία «Μπάρµπα Στάθης» και η ΑΛΦΑ 
Κουκουτάρης.

Τέλος, στο λιανεµπόριο, τέσσερις αλυσί-
δες σούπερ µάρκετ –µία θυγατρική πολυε-
θνικού οίκου και τρεις ελληνικές– συνέχι-
σαν την ανοδική πορεία κερδών µέσα στην 
κρίση. Πρόκειται για τον Α-Β Βασιλόπουλο, 
τον Σκλαβενίτη, τον Μασούτη και την εται-
ρεία Πέντε. Αποκαλυπτικό της πορείας των 
τριών λιανεµπορικών επιχειρήσεων είναι το 
γεγονός ότι τα συνολικά κέρδη τους από 105 
εκατ. ευρώ το 2010 αυξήθηκαν σε 220 εκατ. 
ευρώ το 2016. Και αυτό σε µια χρονική πε-
ρίοδο κατά την οποία ο πόλεµος των προ-
σφορών στα ράφια άφησε θύµατα πίσω του 
και η κατανάλωση σηµείωσε πτώση.

Από τις άλλες λιανεµπορικές επιχειρή-
σεις χρυσοτόκες όρνιθες αποδείχθηκαν οι 
επιχειρήσεις Jumbo (µε κέρδη, από 102, 
117 εκατ. ευρώ), Dixons (Κωτσόβολος), 
που από ζηµιά 1,7 εκατ. ευρώ πέρασε σε 
κέρδη 9,7 εκατ. ευρώ, Intersport Athletics 
και Praktiker, χωρίς να γνωρίζουµε την πο-
ρεία των Lidl που έχουν σπάσει τα µεγέθη 
τους σε µικρές Ο.Ε.
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Σ
ταθερή και υγιής μέσα 
στην κρίσιμη δεκαετία 
2009-2018 εμφανίζεται 
η φαρμακοβιομηχανία 
ELPEN, μία από τις με-
γαλύτερες εταιρείες του 
κλάδου που δραστηριο-
ποιείται στην παραγωγή 

και εμπορία πρωτότυπων και γενόσημων φαρ-
μάκων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Κατά 
την περίοδο αυτή η εταιρεία αύξησε σημαντικά 
την ερευνητική της δραστηριότητα, «θωράκισε» 
το ανθρώπινο δυναμικό της σε επίπεδο τεχνο-
γνωσίας και διεύρυνε την κοινωνική της δράση, 
προσφέροντας ιατρικό εξοπλισμό στις μακρινές 
περιοχές της Ελλάδας, ιατρικές εξετάσεις σε ευ-
αίσθητους πληθυσμούς και έμπρακτη υποστή-
ριξη σε ιδρύματα κοινωφελούς χαρακτήρα μαζί 
με τους εργαζομένους της. Σήμερα η ELPEN 
σχεδιάζει την επόμενη μέρα με έμφαση στην 
έρευνα, στην ανάπτυξη των ανθρώπων της και 
στην προσφορά στην ελληνική οικονομία και 
κοινωνία.

Η έρευνα υψηλή προτεραιότητα 
για την ELPEN
Στον τομέα της έρευνας, η εταιρεία επικεντρώ-
νει τις προσπάθειές της στην ανάπτυξη φαρμά-
κων προστιθέμενης αξίας που θα βελτιώσουν 
την ποιότητα ζωής των ασθενών. Στο πλαίσιο 
αυτό, επενδύει περισσότερο από το 8% του ε-
τήσιου κύκλου εργασιών της σε ερευνητικά 
προγράμματα, στοχεύοντας στην ανάπτυξη θε-
ραπειών Αυξητικής Καινοτομίας ή, αλλιώς, σε 
Φάρμακα Προστιθέμενης Αξίας. Η έννοια της 
αυξητικής καινοτομίας στα φάρμακα αυτά, τα 
οποία βασίζονται σε γνωστά μόρια που καλύ-
πτουν συγκεκριμένες ιατρικές ανάγκες, προ-
κύπτει ως αποτέλεσμα νέων δοσολογικών σχη-
μάτων, διαφοροποίησης της σχετικής τεχνολο-
γίας, επαναστόχευσης των θεραπειών για νέες 
ενδείξεις και ανασύνθεσής τους με νέα συστή-
ματα χορήγησης.

Τα φάρμακα προστιθέμενης αξίας δημιουρ-

γούν προστιθέμενη αξία με σημαντικά οφέλη 
για τους ασθενείς, που βρίσκονται στο επίκε-
ντρο όλων των προσπαθειών, τους επαγγελμα-
τίες υγείας και φυσικά το ίδιο το κράτος. Σε ό,τι 
αφορά τους ασθενείς, συμβάλλουν στη βελτί-
ωση της συμμόρφωσής τους στη θεραπεία και 
κατ’ επέκταση στην αναβάθμιση της ποιότητας 
ζωής τους. Από τη σκοπιά των επαγγελματιών 
υγείας, τα φάρμακα προστιθέμενης αξίας δι-
ευρύνουν τις θεραπευτικές τους επιλογές και 
αντιπροσωπεύουν βελτιωμένες φαρμακευτι-
κές λύσεις. Επίσης, στα ασφαλιστικά ταμεία, 
η προσιτή τιμή τους συμβάλλει στην αποδο-
τική χρήση των προϋπολογισθέντων οικονομι-
κών πόρων. Τέλος, ωφελείται και η ερευνητική 
κοινότητα, ενθαρρύνοντας τη δημιουργία και-
νοτομίας εντός του κύκλου ζωής ενός μορίου.

Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει και στην 
ανάπτυξη γενόσημων φαρμάκων καταξιωμένων 
πρωτότυπων προϊόντων, ενώ μακροχρόνια είναι 
η ερευνητική της πορεία και στο πεδίο των ει-
σπνεόμενων συσκευών ξηρών κόνεων που α-
ξιοποιούνται για τη χορήγηση δραστικών ου-
σιών και συνδυασμών αυτών. Η πρωτότυπη ει-
σπνευστική συσκευή Elpenhaler®, εφεύρεση 
του προέδρου και ιδρυτή της ELPEN Δημήτρη 
Πενταφράγκα, αναπτύχθηκε στο πλαίσιο αυτό. 
Πρόκειται για ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό 
θεραπευτικό μέσο για την αντιμετώπιση πα-
θήσεων του αναπνευστικού συστήματος, όπως 
είναι το άσθμα και η χρόνια αποφρακτική πνευ-
μονοπάθεια, το οποίο έχει εγκριθεί σε 27 ευ-
ρωπαϊκές χώρες και φέρει διεθνή διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας σε περισσότερα από 100 κράτη.

Τέλος, η ELPEN επενδύει στην έρευνα μέσω 
της έμπρακτης στήριξης που παρέχει εδώ και 
22 χρόνια στην επιστημονική κοινότητα της 
χώρας. Από το 1996 διατηρεί το Πρότυπο Ε-
ρευνητικό και Πειραματικό της Κέντρο, συμ-
βάλλοντας αποφασιστικά στη δημιουργία ε-
πιστημονικής γνώσης και στη συνεχιζόμενη 
εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας. Πρό-
κειται για το μεγαλύτερο ιδιωτικό Εργαστήριο 
Πειραματικής-Μεταφραστικής Βιοϊατρικής Έ-

ρευνας και Εκπαίδευσης που υπάρχει σήμερα 
στην Ελλάδα, με περισσότερα από 350 ερευ-
νητικά προγράμματα, 130 υποτροφίες και 800 
εκπαιδευτικά σεμινάρια (με πρακτική άσκηση) 
στο ενεργητικό του.

53 χρόνια ζωής μετρά 
η μεγάλη οικογένεια της ELPEN
Παρά τα 53 χρόνια ζωής της και τη σταθερά αυ-
ξητική πορεία που αυτό ακολουθεί, η εταιρεία 
συνεχίζει να θεωρεί το σύνολο του προσωπι-
κού της, που σήμερα ανέρχεται σε 760 άτομα, 
οικογένεια. Τα τελευταία οκτώ χρόνια η εται-
ρεία ενίσχυσε το ανθρώπινο δυναμικό της με 
υψηλής εξειδίκευσης επιστημονικά στελέχη, 
συμβάλλοντας στον περιορισμό του δραματι-
κού brain drain που συνέβη στη χώρα μας. Α-
κολουθώντας ανθρωποκεντρικό τρόπο λειτουρ-
γίας, η ELPEN αποδίδει μεγάλη σημασία στην 
ανάπτυξη του προσωπικού της, επενδύοντας 
περισσότερες από 30.000 ώρες ετησίως στην 
εκπαίδευση και στην αναβάθμιση των δεξιο-
τήτων των ανθρώπων της σύμφωνα με τις σύγ-
χρονες βέλτιστες πρακτικές.

Το ισχυρό της αποτύπωμα 
στην ελληνική κοινωνία
Το ανθρώπινο πρόσωπο της ELPEN εκφράζε-
ται επίσης από τον μεγάλο αριθμό των κοινω-
νικών προγραμμάτων που έχει στηρίξει μέχρι 
σήμερα. Ως Υπεύθυνος Εταιρικός Πολίτης, η 
εταιρεία οργανώνει προγράμματα, συχνά πα-
νελλαδικής εμβέλειας, όπως η «Κίνηση “μαστ” 
για τον καρκίνο του μαστού», η «Αποστολή Δια-
βήτης. Είσαι μέρος της λύσης. Γίνε μέλος της 
Ομάδας!» ή η κάλυψη υγειονομικών αναγκών 
σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας ή η 
πραγματοποίηση εξετάσεων για νόσους όπως 
η ηπατίτιδα Β. Τέλος, τον Μάιο του 2018 η ε-
ταιρεία πραγματοποίησε την πρώτη Ημέρα Ε-
θελοντισμού για τους εργαζομένους της, οι ο-
ποίοι πρόσφεραν προσωπική εργασία για την 
ανάπλαση των εγκαταστάσεων του Λυρείου Παι-
δικού Ιδρύματος.

Προτεραιότητα στην 
έρευνα, προσφορά 
εργασίας στους 
λαμπρούς Έλληνες 
επιστήμονες ώστε 
να μη φεύγουν στο 
εξωτερικό και ένα 
ισχυρό αποτύπωμα 
στην εθνική οικονομία 
και στην ελληνική 
κοινωνία είναι τα 
κομμάτια του παζλ 
που συνθέτουν το 
σύγχρονο πρόσωπο της 
κορυφαίας ελληνικής 
φαρμακοβιομηχανίας.

 ΑΛΕΞΊΑ ΣΒΏΛΟΥ

Για ένα 
καλύτερο 
αύριο, η ELPEN 
επενδύει στην 
έρευνα και  
στο ανθρώπινο 
δυναμικό
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Ανάπτυξη χωρίς 
μεταποίηση και 
επιχειρήσεις όλων 
των μεγεθών δεν 
γίνεται!

Ό
λα τα τελευταία στοι-
χεία που αφορούν στη 
βιομηχανία κινούνται 
σε θετικό έδαφος. Συ-
γκεκριμένα, η παραγωγή 
στη μεταποίηση –πλην 
πετρελαιοειδών– παρέ-

μεινε θετική τον Μάιο του 2018, ενώ μέχρι και 
τον Ιούνιο του 2018 οι προσδοκίες στη μετα-
ποίηση αναφορικά με την παραγωγή, τις νέες 
παραγγελίες –ιδίως από το εξωτερικό– και την 
απασχόληση εξακολουθούν να είναι θετικές, 
σύμφωνα με τα στοιχεία του Δείκτη Υπευθύ-
νων Προμηθειών στη μεταποίηση (PMI), ο ο-
ποίος διαμορφώθηκε στις 53,5 μονάδες, παρα-
μένοντας για 13ο συνεχόμενο μήνα σε επίπεδο 
πάνω από τις 50 μονάδες (όριο μηδενικής ανά-
πτυξης). Ωστόσο, η υποχώρηση του κλίματος στη 
βιομηχανία που σημειώνεται από την αρχή του 
έτους σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο, σε 
συνδυασμό με τις αναταράξεις στο παγκόσμιο 
εμπόριο, λόγω των τάσεων προστατευτισμού 
που αναπτύσσονται, ενδέχεται να επηρεάσουν 
αρνητικά την παραγωγή και τις εξαγωγές το ε-
πόμενο διάστημα. Το στοίχημα, λοιπόν, είναι η 
παρατηρούμενη «άνοιξη» στα μεγέθη της βιο-
μηχανίας να αποκτήσει διάρκεια και η εγχώρια 
μεταποίηση να εξοπλιστεί καταλλήλως ώστε να 
απορροφήσει ομαλά τις όποιες μεταβολές της 
συγκυρίας. Αυτό σημαίνει ότι οφείλουμε να εκ-
μεταλλευτούμε άμεσα το παράθυρο ευκαιρίας 
που φαίνεται σήμερα να δημιουργείται και που 
συνάδει με τη σταθεροποίηση της ελληνικής οι-
κονομίας, καθώς η απόσταση που έχει να δια-
νύσει η χώρα μέχρι να πετύχει την αναγέννηση 
της βιομηχανίας –με όρους 4ης βιομηχανικής 
επανάστασης, πλέον– παραμένει μεγάλη.

Η βιομηχανία δημιουργεί ανθεκτικά 
επιχειρηματικά οικοσυστήματα, 
υψηλής εξειδίκευσης
Το στοίχημα δεν είναι τόσο ποσοτικό όσο, κυ-
ρίως, ποιοτικό. Ένας λόγος που η παρατηρού-
μενη «βιομηχανική αναγέννηση» χρειάζεται να 
αποκτήσει βάθος είναι γιατί –όπως γνωρίζουμε 
εμπειρικά– μια οργανωμένη βιομηχανική μο-

νάδα αποτελεί το κέντρο ενός οικοσυστήματος 
ευκαιριών και ανάπτυξης για πολλές μικρότε-
ρες επιχειρήσεις, που συνεργαζόμενες μαζί της 
αποκτούν τεχνογνωσία, αναπτύσσονται τεχνο-
λογικά και εξειδικεύονται παραγωγικά, δημι-
ουργώντας θέσεις απασχόλησης υψηλής εξει-
δίκευσης και δεξιοτήτων, έτσι ώστε στη συνέ-
χεια να μπορούν να ενταχθούν και σε διεθνείς 
παραγωγικές αλυσίδες αξίας, μετασχηματίζο-
ντας στην πράξη το παραγωγικό πρότυπο της 
χώρας προς μια οικονομία που θα στηρίζει τη 
μεγέθυνσή της στους κλάδους παραγωγής διε-
θνών εμπορεύσιμων προϊόντων.

Πώς μπορεί να αναπτυχθεί 
η παραγωγική βάση: 
Οι 3+1 βασικές προϋποθέσεις
Στο πλαίσιο αυτό, γνωρίζουμε ότι η παραγωγική 
βάση για να αναπτυχθεί και για να ευημερήσει 
σήμερα και κυρίως για να προσαρμοστεί με τα-
χύτητα και ευελιξία στις απαιτήσεις της νέας ε-
ποχής χρειάζεται ορισμένες βασικές προϋποθέ-
σεις- προτεραιότητες, όπως είναι:
• Η φορολογική πολιτική, το γενικότερο φο-

 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΈΡΓΑΔΟΥ, ΔΙΈΥΘΥΝΤΗ 
ΤΟΜΈΑ ΈΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΈΒ

Η επανεκκίνηση 
της βιομηχανίας 
προϋπόθεση 
για βιώσιμη 
ανάκαμψη

ρολογικό πλαίσιο και η πολιτική ασφαλιστι-
κών εισφορών πρέπει να εξασφαλίζει ανταπο-
δοτικότητα και δεν πρέπει να αποθαρρύνει την 
ανάπτυξη σύνθετων αλυσίδων αξίας, τη χρήση 
μισθωτής εργασίας και την ανταμοιβή του τα-
λέντου και της εργασίας.
• Η ποιότητα των νόμων και η επάρκεια των δι-
οικητικών υπηρεσιών που υποστηρίζουν την ε-
φαρμογή τους δεν πρέπει να ορθώνει εμπόδια, 
ή να αναπαράγει αβεβαιότητες και ασάφειες που 
λειτουργούν σαν τέτοια εμπόδια, στην ανάπτυξη 
πιο σύνθετων αλυσίδων αξίας.
• Ο σχεδιασμός της πολιτικής ενέργειας σε μια 
χώρα πρέπει να είναι ρεαλιστικός και να οδηγεί 
στην αποτελεσματική χρήση των πλεονεκτημά-
των που έχει η κάθε χώρα, ώστε νοικοκυριά και 
κυρίως επιχειρήσεις που παράγουν διεθνώς ε-
μπορεύσιμα αγαθά να έχουν πρόσβαση σε ε-
νέργεια με ανταγωνιστικούς όρους.
• Πρέπει να υπάρχει ένα αναπτυγμένο χρημα-
τοπιστωτικό σύστημα, το οποίο να μπορεί να 
χρηματοδοτεί παραδοσιακές δραστηριότητες, 
μικρές και μεγάλες, αλλά και να υποστηρίζει την 
καινοτομία και το νέο, πάλι σε κάθε κλίμακα.

Όλα τα παραπάνω είναι οι ελάχιστες προδι-
αγραφές για να επιτευχθεί και ο εθνικός στόχος 
του 12% μεριδίου της βιομηχανίας στο ΑΕΠ, 
μέχρι το 2020, που ο ΣΕΒ και οι βιομηχανι-
κοί φορείς στη χώρα έχουν από κοινού θέσει 
προς την πολιτεία. Η διεθνής πρακτική δείχνει 
ότι η ικανοποίησή τους προϋποθέτει μια δομή 
διακυβέρνησης που αποφεύγει την παραγωγή 
ρυθμίσεων που έχουν έντονα περιπτωσιολογικά 
χαρακτηριστικά και που υπονομεύουν την α-
νάπτυξη σε ένα περιβάλλον ταχειών αλλαγών, 
αλλά που, αντίθετα, οδηγεί σε ρυθμίσεις που 
προκύπτουν ως αποτέλεσμα μιας υψηλής ποι-
ότητας και στενής συνεργασίας κράτους και ι-
διωτικού τομέα.

Η ανάκαμψη της παραγωγικής βάσης ως στοί-
χημα επιβίωσης της χώρας μας είναι δική μας 
ευθύνη. Σήμερα μπορούμε έμπρακτα να απο-
δείξουμε ότι από την κρίση βγαίνουμε πιο α-
ποφασισμένοι να μην επαναλάβουμε τα λάθη 
του παρελθόντος και να κινηθούμε γρήγορα, σε 
έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς και διεκδικεί 
το μέλλον του με όχημα την ικανότητά του να 
παράγει και να δημιουργεί αξία.
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Μ
ε στόχο τη στή-
ριξη της ελλη-
νικής οικονο-
μίας στη βάση 
της με έμφαση 
στην παρα-
γωγή, αλλά και 
πυξίδα τον οι-

κονομικό πατριωτισμό, η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-
ΔΙΚΑ ΜΑΣ κερδίζει όλο και περισσότερο έδα-
φος. Έχοντας ξεκινήσει με μόλις 16 επιχειρή-
σεις, σήμερα η πρωτοβουλία μετρά 44 μέλη, 
μεταξύ των οποίων ορισμένες από τις πιο δυ-
ναμικά αναπτυσσόμενες ελληνικές επιχειρή-
σεις. Οι επιχειρήσεις εκπροσωπούν ποικίλους 
τομείς της ελληνικής οικονομίας, από τα τρό-
φιμα και ποτά έως τα φαρμακευτικά προϊόντα.

Όπως δε σημειώνει στην FS ο κ. Άγις Πι-
στιόλας, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβου-
λίου του ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, σύντομα τα μέλη 
θα ξεπεράσουν τα 50, καθώς προχωρούν οι πι-
στοποιήσεις κι άλλων εταιρειών, ενώ ήδη το 
σήμα της πρωτοβουλίας βρίσκεται σε περισ-
σότερα από 2 εκατομμύρια προϊόντα.

«Έχουμε ενώσει δυνάμεις με αρκετές από 
τις πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες ελληνικές ε-
πιχειρήσεις της χώρας για να κάνουμε τη φωνή 
μας πιο δυνατή και να στηρίξουμε, μέσα από ου-
σιαστικές δράσεις, την επανεκκίνηση της ελλη-
νικής οικονομίας μέσα από τη δημιουργία ενός 
βιώσιμου παραγωγικού μοντέλου που μπορεί 
να προσδώσει προστιθέμενη αξία στο ελληνικό 
προϊόν στη συνείδηση του καταναλωτή εντός 
και εκτός συνόρων, αλλά και να δημιουργήσει 
νέες θέσεις εργασίας» συμπληρώνει ο ίδιος.

Άλλωστε, βασική στόχευση αυτής της πρω-
τοβουλίας είναι η ανάδειξη και προώθηση του 
σύγχρονου παραγωγικού και επιχειρηματικού 
πολιτισμού της Ελλάδας, από εταιρείες που στη 
δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα αποφάσι-
σαν να μείνουν στην Ελλάδα και να παλέψουν 
με μοναδική επιλογή να νικήσουν το στοίχημα 
της κατανάλωσης ελληνικών προϊόντων.

Βέβαια τα πράγματα δεν είναι καθόλου απλά 
και η δουλειά που καλούνται να κάνουν είναι να 

εκπαιδεύσουν τον κόσμο στο τι σημαίνει ελλη-
νικό προϊόν αλλά και να γείρουν την πλάστιγγα 
της κατανάλωσης υπέρ αυτών. Και αυτό όταν το 
60% της κατανάλωσης στα τρόφιμα είναι εισα-
γόμενο και τα ελληνικά προϊόντα δεν ξεπερ-
νούν το 20%, ενώ σε πολλούς επιμέρους κλά-
δους η εγχώρια παραγωγή κατέχει ελάχιστο 
ποσοστό του συνολικού τζίρου πωλήσεων, τη 
στιγμή που το συντριπτικό ποσοστό πηγαίνει 
σε δύο ή τρεις πολυεθνικούς παίκτες.

Για παράδειγμα, στα αναψυκτικά δύο πο-
λυεθνικές μοιράζονται το 80% των συνολικών 
πωλήσεων, στην μπίρα οι πωλήσεις των δύο 
πολυεθνικών μαζί με τις εισαγόμενες μπίρες 
αντιστοιχούν σχεδόν στο 90% των συνολικών 
πωλήσεων, στις μαργαρίνες δύο διεθνείς εται-
ρείες κατέχουν το 98%, στο τσάι δύο εταιρείες 
κατέχουν το 94%, στο γάλα εβαπορέ τρεις ε-
ταιρείες κατέχουν το 93%. Επιπλέον, στα ξυρι-
στικά είδη δύο εταιρείες κατέχουν το 92% και 
στον ελληνικό καφέ δύο πολυεθνικές κατέχουν 
το 83% της συνολικής αγοράς.

Εξάγεται, λοιπόν, το συμπέρασμα ότι το πρό-
βλημα της ελληνικής οικονομίας είναι η χαμηλή 
προστιθέμενη αξία των προϊόντων και οι δρά-
σεις της πρωτοβουλίας στοχεύουν να βοηθή-
σουν στην κατεύθυνση της αύξησης της αντα-
γωνιστικότητας των παραγωγικών επιχειρήσεων 
ελληνικής ιδιοκτησίας, αναδεικνύοντας παράλ-
ληλα τη σημασία των προϊόντων που δημιουρ-
γούνται, παράγονται και ανήκουν σε αυτές, ως 
πηγές εθνικού πλούτου, αγαθά σύγχρονου πο-
λιτισμού και πρεσβευτές της σημερινής παρα-
γωγικής Ελλάδας ανά την υφήλιο.

Η αξιοπιστία της πιστοποίησης της αυθεντι-
κής ελληνικότητας των επιχειρήσεων σφραγί-
ζεται από τη EUROCERT, έναν σημαντικό, α-
μιγώς ελληνικό φορέα πιστοποίησης.

Στην πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ συμ-
μετέχουν οι Agrino, ΕΨΑ, Λουξ, Νιτσιάκος, Ζα-
γόρι, Καλαμάτα Παπαδημητρίου, ΜΕΓΑ, ΗΛΙΟΣ, 
ΝΗΣΟΣ, ΑΓΑΝ, Βίκος, Φλώρινας Δινάκη, Brava, 
EZA, Ευβοϊκή Ζύμη, Ποτοποιία Βαρβαγιάννη, 
SKAG, KΥΚΝΟΣ, Hellas Frost, Petrou Nuts, 
ΠΑΚΟ, Captain’s, Βιολάντα, Κτήμα Γεροβα-

σιλείου, Endless-Ευρωχαρτική, The Writing 
Fields, Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια, Aβγά Βλα-
χάκη, Χαρτέλ, Galenica, Camper-Gaz, Μαν-
δρέκας, Cretan Mill, Χρυσά Αυγά, Απ. Παπα-
δόπουλος - Meat Company, Αφοί Χαΐτογλου, 
Tottis Pack, Regina, Draculi Coffee, Αποστα-
κτήρια Καλλικούνη, Ποτοποιία Πλωμαρίου Ι-
σίδωρος Αρβανίτης, Sativa, Αμπελώνες Ναβα-
ρίνο, Κτήμα Βιβλία Χώρα.

Στην πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ συμ-
μετέχουν αποκλειστικά εταιρείες που έχουν 
παραγωγική ή μεταποιητική δραστηριότητα 
και διατηρούν το τρίπτυχο έδρα-παραγωγή-ι-
διοκτησία στην Ελλάδα, συνεισφέροντας έτσι 
στην προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής οι-
κονομίας. Επιπλέον προϋποθέσεις για τη συμ-
μετοχή μιας εταιρείας στην ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ 
είναι να εφαρμόζει πλήρως την ελληνική εργα-
τική νομοθεσία, να διαθέτει άδεια λειτουργίας, 
να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της προς το 
ελληνικό Δημόσιο και να υλοποιεί ολοκληρω-
μένες πολιτικές υγείας και ασφάλειας, καθώς 
και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Με κοινή παρουσία σε μεγάλες εκθέσεις, 
συνέδρια και κανάλια επικοινωνίας, η ένωση 
ενισχύει την προβολή των ελληνικών προϊό-
ντων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενθαρ-
ρύνει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και διευ-
κολύνει την κοινή αντιμετώπιση προκλήσεων 
και την αναζήτηση ευκαιριών.

Άλλωστε, με την περαιτέρω εδραίωση των 
προϊόντων στην ελληνική αγορά και την όλο 
και μεγαλύτερη αποδοχή από τους καταναλω-
τές ανοίγει ο δρόμος και για σημαντικές αγο-
ρές του εξωτερικού.

Σε αυτό το σημείο ο κ. Πιστιόλας σημειώ-
νει ότι η επιτυχία στις διεθνείς αγορές είναι 
συνιστώσα πολλών πραγμάτων και τονίζει ότι 
από μόνη της η ελληνικότητα δεν είναι αρκετή: 
«Το προϊόν πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες 
του καταναλωτή και να εξέχει στην κατηγορία 
του για λόγους ποιότητας, καινοτομίας, σωστής 
παρουσίας και συσκευασίας, ενώ η σχέση ποι-
ότητας και τιμής είναι ο πλέον σημαντικός πα-
ράγοντας προτίμησης».

Βασική στόχευση 
αυτής της 
πρωτοβουλίας 
είναι η ανάδειξη 
και προώθηση 
του σύγχρονου 
παραγωγικού και 
επιχειρηματικού 
πολιτισμού της 
Ελλάδας.

Επιμένουν 
ελληνικά 
και κερδίζουν 
στα σημεία



Τ
α τρία Κέντρα Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων και 
συγκεκριμένα τα ΚΕΛ Ψυττάλειας, ΚΕΛ Μεταμόρ-
φωσης και το ΚΕΛ Θριασίου, με τους κεντρικούς 
συλλεκτήρες, τα εκτεταμένα δίκτυα αποχετευτικών 
αγωγών και τα αντλιοστάσια που τα εξυπηρετούν, 

αποτελούν βασικές περιβαλλοντικές υποδομές  για τη συλλο-
γή και επεξεργασία των αστικών λυμάτων και την προστασία 
της υγείας και των υδάτινων αποδεκτών.

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΕΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
Μέσω της προχωρημένης επεξεργασίας των αστικών λυμά-
των στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της ΕΥΔΑΠ 
(ΚΕΛ), το υδατικό μέρος καθαρίζεται και επιστρέφει στα υδάτι-
να οικοσυστήματα-αποδέκτες, ενώ ένα μέρος του επαναχρη-
σιμοποιείται σε χρήσεις εντός των εγκαταστάσεων. Το στερεό 
υπόλειμμα της επεξεργασίας των αστικών λυμάτων είναι η 
ιλύς, η οποία αφυδατώνεται, ξηραίνεται και αξιοποιείται ως 
καύσιμο κυρίως στην τσιμεντοβιομηχανία.
Η λειτουργία των ΚΕΛ της ΕΥΔΑΠ είναι αναπόσπαστο τμήμα 
της ολοκληρωμένης και υπεύθυνης διαχείρισης του νερού για 
την εξυπηρέτηση του πληθυσμού της ευρύτερης περιοχής της 
Αθήνας, της Αττικής, καθώς και άλλων περιοχών. 
Η καλή λειτουργία, η αποτελεσματική επεξεργασία στα Κέντρα 
Επεξεργασίας Λυμάτων και η συμμόρφωση με τους Περιβαλ-
λοντικούς Όρους τεκμηριώνεται με συνεχείς και συστηματι-
κές δειγματοληψίες στις εκροές τους (σύμφωνα με τις οδηγί-
ες ΕΕ 91/271 κλπ. και τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς 
όρους).
Οι βασικοί ποιοτικοί στόχοι για τη διατήρηση της καλής κατά-
στασης του οικοσυστήματος είναι η τήρηση των ορίων εκρο-
ών των ΚΕΛ, όπως αυτοί ορίζονται από τη Μελέτη Περιβαλλο-
ντικών Επιπτώσεων και την Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντι-
κών όρων των εγκαταστάσεων.
Η κατανόηση του βαθμού επίτευξης των στόχων επιτυγχά-
νεται μέσω της συνεχούς παρακολούθησης (monitoring) της 
ποιότητας των εκροών των ΚΕΛ και της συνολικής παρακο-
λούθησης του αποδέκτη σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο 
Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)
Η βελτίωση τόσο των συστηματικά εξεταζόμενων χαρακτηριστι-

κών του θαλάσσιου οικοσυστήματος του Εσωτερικού Σαρωνικού 
Κόλπου αλλά και η κοινωνική αποδοχή και χρήση των ακτών του 
Σαρωνικού από πλευράς των κατοίκων της Αττικής, επιβεβαιώ-
νουν τον καταλυτικό ρόλο της επεξεργασίας των λυμάτων και την 
αποτελεσματική λειτουργία των ΚΕΛ και ιδιαίτερα του ΚΕΛ Ψυτ-
τάλειας, δεδομένου ότι είναι η μεγαλύτερη εγκατάσταση από τις 
τρεις, με άμεση επίδραση στο Σαρωνικό Κόλπο.
Σήμερα οι παραλίες του Σαρωνικού κόλπου γύρω από την 
Ψυττάλεια έχουν ποιοτικά χαρακτηριστικά που πληρούν την 
υψηλή απαιτούμενη ποιότητα υδάτων κολύμβησης – που 
αποδεικνύεται από την περιβαλλοντική παρακολούθηση, με 
συχνές μετρήσεις που πραγματοποιούνται από αρμόδιους 
κρατικούς φορείς, όπως η Ειδική Γραμματεία Υδάτων, το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Περιφέρεια Αττι-
κής και το πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες.
Στο πλαίσιο των αρχών της πρόληψης και της προφύλαξης, 
τηρείται η διαδικασία εκτίμησης των δυνητικών επιπτώσεων 
στο περιβάλλον, από την υλοποίηση έργων και δραστηριοτή-
των της Εταιρείας. Με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων 
(μέσω υπουργικών αποφάσεων) θεσπίζονται τα αναγκαία μέ-
τρα, οι όροι και οι περιορισμοί, μέσω των οποίων εξασφαλίζε-
ται ότι το έργο/δραστηριότητα ή η εγκατάσταση της Εταιρείας 
θα υλοποιηθεί και θα λειτουργεί με βάση τις αρχές της Βιώσι-
μης Ανάπτυξης.
Η διαδικασία αυτή, που αποσκοπεί στο να αξιολογούνται όσο 
το δυνατόν πιο έγκαιρα οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο 
σχεδιασμό των έργων της Εταιρείας, περιλαμβάνει την Εκπό-
νηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), τη δια-
βούλευση με αρμόδιους φορείς και τα ενδιαφερόμενα μέρη 
και την ενσωμάτωση τήρησης των όρων στην κατασκευή και 
λειτουργία των έργων.
Κατά την κατασκευή και λειτουργία των έργων γίνεται συνε-
χής έλεγχος και παρακολούθηση της τήρησης των εγκεκριμέ-
νων Περιβαλλοντικών Όρων.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
H Διεύθυνση Έργων Ανατολικής Αττικής της ΕΥΔΑΠ προ-
γραμματίζει και εργάζεται για την υλοποίηση των έργων απο-
χέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής, 

τα οποία  πρόκειται να δώσουν οριστική λύση στο πρόβλημα 
διαχείρισης των αστικών λυμάτων στις εν λόγω περιοχές. 
Το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) των Δήμων Ραφή-
νας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος και το ΚΕΛ του Δήμου 
Μαραθώνα, έχουν σχεδιασθεί για να λειτουργήσουν με τεχνο-
λογία αιχμής διασφαλίζοντας την περιβαλλοντικά βέλτιστη μέ-
θοδο διαχείρισης λυμάτων. Ο σχεδιασμός των ΚΕΛ, καθιστά 
εφικτή την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων εκρο-
ών για τις αρδευτικές ανάγκες των  περιοχών  των παραπάνω 
Δήμων κατά τη θερινή περίοδο, καθώς και για αστική-περια-
στική χρήση, κατά τη χειμερινή περίοδο (στους Δήμους Ραφή-
νας – Πικερμίου  και Σπάτων – Αρτέμιδος), σύμφωνα πάντα 
με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο επαναχρησιμοποίησης (ΚΥΑ 
142116/2011 & ΥΑ οικ. 191002/2013).
Στις εγκαταστάσεις του ΚΕΛ των Δήμων Ραφήνας-Πικερμί-
ου και Σπάτων-Αρτέμιδος, περιλαμβάνεται και Κέντρο Περι-
βαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης στο οποίο 
θα υλοποιούνται προγράμματα πιλοτικών εφαρμογών για 
την βέλτιστη αξιοποίηση του ανακτημένου νερού, καθώς και 
δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης περιβαλλοντικού χα-
ρακτήρα.  Για την πλήρη ένταξη του έργου στο φυσικό περι-
βάλλον, θα δημιουργηθούν χώροι αναψυχής και ανάπτυξης 
δραστηριοτήτων, ενώ προβλέπονται εκτεταμένες φυτεύσεις 
πρασίνου και ποικίλα βιοκλιματικά στοιχεία, όπως φυτεμένο 
δώμα στα κτήρια, φωτοβολταϊκό στέγαστρο, βιοκλιματικά στέ-
γαστρα κατά μήκος διαδρομών διαδραστικού περιπάτου  και 
ποδηλατοδρόμων, γεωεναλλάκτες κα.
Με την ολοκλήρωση και λειτουργία των έργων αποχέτευσης 
στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής θα επιτευχθεί η συμμόρ-
φωση με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, θα διασφαλι-
στεί η προστασία του περιβάλλοντος και των ακτών κολύμβη-
σης, ενώ οι δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και 
ενημέρωσης, θα αποτελέσουν πόλο έλξης του κοινού, ενισχύ-
οντας την αναπτυξιακή προοπτική στην ευρύτερη περιοχή. 
Η ΕΥΔΑΠ βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες 
Δημοτικές Αρχές, τόσο για την ενημέρωσή τους, όσο και για 
την εξασφάλιση της ενεργούς συμβολής τους στην εξέλιξη και 
ολοκλήρωση των έργων αποχέτευσης, προς όφελος των κα-
τοίκων και των επισκεπτών της περιοχής.

Υπεύθυνη Διαχείριση Λυμάτων
Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, μέσω της υπεύθυνης διαχείρισης των λυμάτων αποτελεί διαχρονικά προτεραιότητα για την ΕΥΔΑΠ. 
Η προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων αποτελεί ζήτημα υψηλού ενδιαφέροντος και για τη διεθνή κοινότητα, ενώ αποτελεί και σημαντική 

απαίτηση στην περιοχή δραστηριότητας της ΕΥΔΑΠ και ειδικότερα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. Η ΕΥΔΑΠ, επιδεικνύοντας συναίσθηση του 
δυνητικού αντίκτυπου των δραστηριοτήτων της στην υγεία των πολιτών και στο περιβάλλον, συλλέγει και επεξεργάζεται τα λύματα με στόχο 
την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον πληρώντας τις απαιτούμενες ποιοτικές προδιαγραφές, επενδύει στην αναβάθμιση των 

διαθέσιμων τεχνολογιών επεξεργασίας λυμάτων και προχωρά στην εφαρμογή πρακτικών κυκλικής οικονομίας.
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Το 2008 οι συνολικές δαπάνες των 
Ελλήνων για τουρισμό στην Ελλάδα 
ήταν στα 3,87 δισ. ευρώ, ενώ το 2017 
περιορίστηκαν στα 1,32 δισ. ευρώ.

ΔΙΑΚΟΠΈΣ ΓΙΑ ΛΙΓΟ 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΛΙΓΟΥΣ

  ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Μακρινό όνειρο θα είναι και το φετινό καλο-
καίρι οι πολυήμερες διακοπές για τους Έλλη-
νες, με τους περισσότερους να τις περιορίζουν 
στις τέσσερις με πέντε μέρες. Ανεργία, μείωση 
των εισοδημάτων και φορολογικές υποχρεώ-

σεις είναι γι’ ακόμη μία χρονιά οι βασικοί λόγοι που θα κρατήσουν 
τον Έλληνα στο σπίτι του.

Στο 1/3 ο εσωτερικός τουρισμός
Τα παραπάνω έρχεται να επιβεβαιώσει η Eurostat με την τελευταία 
της ανάλυση για τις διακοπές των Ευρωπαίων πολιτών. Σύμφωνα με 
αυτήν, οι Έλληνες κατατάσσονται στην τρίτη θέση στην Ε.Ε., μετά 
τους Ρουμάνους και τους Πορτογάλους, που δεν έκαναν ούτε ένα 
ταξίδι, με το 75% να δηλώνει ότι οι λόγοι είναι οικονομικοί. Τα ίδια 
στοιχεία δείχνουν ότι ο εσωτερικός τουρισμός μειώθηκε στο 1/3.

Τον περασμένο μήνα στοιχεία του SETE Intelligence (Σύνδε-
σμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων) έδειξαν ότι το 2008 
οι συνολικές δαπάνες των Ελλήνων για τουρισμό στην Ελλάδα ήταν 
στα 3,87 δισ. ευρώ, ενώ το 2017 περιορίστηκαν στα 1,32 δισ. ευρώ.

Το κόστος των διακοπών
Το χέρι βαθιά στην τσέπη καλείται να βάλει ο Έλληνας εάν αποφα-
σίσει τελικά να αποδράσει έστω και για λίγες ημέρες. Ειδικά εάν ε-
πιλέξει κάποιο νησί, θα πρέπει να λάβει υπόψη του τα ακτοπλοϊκά 
εισιτήρια, τον περιορισμένο αριθμό κλινών σε κάποια νησιά που 
αυτομάτως εκτοξεύει τις τιμές, αλλά και… ορισμένους ιδιοκτήτες ε-
νοικιαζόμενων που προσπαθούν να βγάλουν τα σπασμένα της χρο-
νιάς σε διάστημα λίγων ημερών υπερχρεώνοντας τα δωμάτιά τους.

Ενδεικτικά, μια τετραμελής οικογένεια για να ταξιδέψει από 
τον Πειραιά στο Ηράκλειο θα πληρώσει για ακτοπλοϊκά εισιτήρια, 
συμπεριλαμβανομένου και οχήματος, γύρω στα 400 ευρώ, ενώ για 
τη διαμονή της σε ξενοδοχείο τριών αστέρων 800 ευρώ για επτά νύ-
χτες. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται το φαγητό. Αντίστοιχα, εάν επι-
λέξει ένα «all inclusive» ξενοδοχείο πέντε αστέρων, η τιμή θα αγγί-
ξει τα 6.000 ευρώ για επτά βράδια.

Στη Ρόδο οι τιμές για διαμονή μίας εβδομάδας ξεκινούν από 
600 ευρώ, εάν πρόκειται για διαμέρισμα, και φτάνουν ακόμα και 
τα 5.000 ευρώ. Τα ακτοπλοϊκά για το νησί των ιπποτών ξεπερνούν 
τα 500 ευρώ.

Τσουχτερές όμως είναι οι τιμές και για τις Κυκλάδες. Ένα ζευ-
γάρι για να ταξιδέψει στη Νάξο, που τα τελευταία χρόνια ανήκει 
στους δημοφιλείς προορισμούς, θα πληρώσει 300 ευρώ για ακτο-
πλοϊκά εάν πάρει μαζί και το αυτοκίνητο, ενώ για τη διαμονή του σε 
απλό δωμάτιο οι τιμές αυτή την περίοδο αρχίζουν από τα 70 ευρώ.

Στη Χαλκιδική οι τιμές για την τελευταία εβδομάδα του Ιου-
λίου κυμαίνονται από 500 ευρώ έως 5.000 ευρώ, ανάλογα με τις πα-
ροχές του καταλύματος.

Σε κάθε περίπτωση, οι ξένοι τουρίστες που έχουν φροντίσει 
την κράτησή τους από τις αρχές της άνοιξης πετυχαίνουν καλύτερες 
τιμές, κυρίως στο κομμάτι της διαμονής.

Τα δικαιώματά μας στις παραλίες
Πριν από λίγες ημέρες η ΕΚΠΟΙΖΩ εξέδωσε ανακοίνωση τόσο με 
τα δικαιώματα των τουριστών στις παραλίες όσο και με κάποιες εν-
δεικτικές τιμές σε κυλικεία. Αυτό που επισημαίνει η Ένωση Κατα-
ναλωτών είναι ότι «όλες οι παραλίες είναι κοινόχρηστου χαρακτήρα 
και επιτρέπεται η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών. Στις οργανω-
μένες παραλίες θα πρέπει να προβλέπεται ελεύθερος χώρος και για 
τους υπόλοιπους λουόμενους. Η χρέωση για τη χρήση ομπρέλας 
και ξαπλώστρας θα πρέπει να είναι αναρτημένη σε τιμοκατάλογο σε 
εμφανές σημείο, ενώ θα πρέπει να εκδίδεται απόδειξη παροχής υ-
πηρεσιών».

Επιπλέον, «όσες παραλίες έχουν αντίτιμο εισόδου είναι υπο-
χρεωμένες να έχουν ικανό αριθμό ναυαγοσωστών κατά τους μήνες 
Ιούνιο-Αύγουστο και τις ώρες 10:30-17:30. Στις οργανωμένες εγκα-
ταστάσεις πρέπει να υπάρχει επισήμανση με ευδιάκριτους πλωτούς 
σημαντήρες των ορίων που μπορούν να φτάνουν οι λουόμενοι. Στις 
παραλίες με εγκαταστάσεις θαλάσσιων μέσων αναψυχής είναι υπο-
χρεωτικό να υπάρχει διάδρομος μέσα στη θάλασσα, πλάτους 7 έως 
15 μέτρων και μήκους σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες κάθε περιο-
χής, ενώ απαγορεύονται τα θαλάσσια μέσα αναψυχής (σκι, αλεξί-
πτωτο, έλκηθρο κ.λπ.) και τα θαλάσσια μοτοποδήλατα ( jet ski, surf 
jet, sea beetle, sea bike) σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων 
από τους σημαντήρες. Η κυκλοφορία των παραπάνω θαλάσσιων 
μέσων απαγορεύεται τους μήνες Ιούνιο με Σεπτέμβριο μεταξύ των 
ωρών 14:00 και 17:00. Τα wind surfs πρέπει να κινούνται έξω από 
τους σημαντήρες ή 200 μέτρα από το σύνηθες σημείο των κολυμ-
βητών».

Σύμφωνα με την ΕΚΠΟΙΖΩ, από έρευνα που πραγματοποιή-
θηκε σχετικά με το κόστος των οργανωμένων παραλιών στην Ατ-
τική, αυτό για πολλές οικογένειες είναι απαγορευτικό. «Μια τετρα-
μελής οικογένεια πρέπει να διαθέσει ένα υπέρογκο ποσό για την 
είσοδό της σε μια οργανωμένη παραλία, καθώς και για να πάρει 
έναν καφέ ή αναψυκτικό, νερό και τοστ. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ε-
πιβεβλημένο και στις οργανωμένες παραλίες να ισχύσουν οι τιμές 
των βασικών ειδών (νερό, καφές, τοστ-σάντουιτς) που προβλέπο-
νται στα κυλικεία των πλοίων, αεροδρομίων, αρχαιολογικών χώρων 
κ.λπ., ώστε ο καταναλωτής με μικρό κόστος να προμηθεύεται τα 
είδη πρώτης ανάγκης» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι τιμές στα κυλικεία
Στα κυλικεία που λειτουργούν σε εξειδικευμένους χώρους ισχύουν 
καθορισμένες ανώτατες τιμές σε ορισμένα προϊόντα. Οι χώροι όπου 
ισχύουν οι καθορισμένες τιμές είναι, μεταξύ άλλων, τα αεροδρόμια, 
οι σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων, τα επιβατικά πλοία, οι αρχαι-
ολογικοί χώροι και τα μουσεία, αλλά και οι οργανωμένες παραλίες 
με εισιτήριο.

Τα προϊόντα για τα οποία ισχύουν οι ανώτατες τιμές είναι το 
εμφιαλωμένο νερό 0.50 ml (εγχώριο ή μη, εντός ή εκτός ψυγείου) 
€0,50, τοστ με ζαμπόν και τυρί ή σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί (ψη-
μένο ή άψητο) €1,45, τοστ με τυρί ή σάντουιτς με τυρί (ψημένο ή 
άψητο) €1,25, καφές ελληνικός μονός €1,20, καφές γαλλικός φίλ-
τρου μονός €1,30, καφές εσπρέσο μονός (ζεστός ή κρύος) - Freddo 
€1,45, καφές στιγμιαίος μονός - τύπου φραπέ κ.λπ. (ζεστός ή κρύος) 
€1,30, τσάι (ζεστό ή κρύο) €1,30.

Διευκρινίζεται πως οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ, 
δεν ισχύουν για το κυλικείο των επιβατών Α΄ θέσης, ενώ η τιμή του 
καφέ δεν διαφέρει αν προστεθεί γάλα.

Οι υποχρεώσεις των εστιατορίων
Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση της ΕΚΠΟΙΖΩ, όλα τα εστιατόρια 
είναι υποχρεωμένα να έχουν αναρτημένο ενημερωμένο τιμοκατά-
λογο στην είσοδο του καταστήματος, να έχουν έναν τιμοκατάλογο 
ανά δύο τραπέζια και να τον διαθέτουν σε κάθε πελάτη πριν από την 
παραγγελία. Ο τιμοκατάλογος πρέπει να είναι γραμμένος υποχρεω-
τικά στα ελληνικά και προαιρετικά σε κάποια άλλη γλώσσα. Πάντα 
πρέπει να αναγράφονται οι τελικές τιμές, καθώς και η ένδειξη «Ο 
καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το 
νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη-τιμολόγιο)».

Επίσης, εάν διαθέτουν κατεψυγμένα ψάρια, κρέατα ή λαχανικά, 
πρέπει να αναγράφονται στον κατάλογο με την ένδειξη «κατεψυγ-
μένο», καθώς και «προμαγειρεμένο» ή «προτηγανισμένο» για φα-
γητό. Επιπλέον, πρέπει να αναγράφεται το είδος των ελαίων που 
χρησιμοποιείται σε ωμή μορφή στα φαγητά. Σχετικά με το κουβέρ, 
δεν επιτρέπεται η χρέωσή του, ενώ κανένα προϊόν (π.χ. εμφιαλω-
μένο νερό και ψωμί) δεν προσφέρεται και χρεώνεται χωρίς τη συ-
ναίνεση του πελάτη.

Τα εστιατόρια υποχρεούνται να τηρούν «δελτίο παραπόνων» 
σε ειδική θήκη, σε εμφανές σημείο στην έξοδο του καταστήματος 
εις τριπλούν, ώστε να συμπληρώνεται από τον καταναλωτή εφόσον 
έχει παράπονο και να αποστέλλεται στο αρμόδιο Τμήμα Εμπορίου 
κάθε περιφέρειας.
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Ο∆ΗΓΟΥΜΕ ΤΑ ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ

ΜΗ ΣΤΑΘΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ!

FORD FOCUS HONDA CR-V VW TOUAREG

NISSAN LEAF
ΤΟ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ) ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ Ε∆Ω!

ΝΕΟ 



ΙΟΥΛΙΟΣ 201802CIGARETTE RACING 515 PROJECT ONE 
ΑΓΓΙΖΕΙ ΤΑ 225 ΧΛΜ./ ΩΡΑ!

4 ΤΟ NISSAN LEAF, ΤΟ ΠΙΟ 
ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, 
ΠΕΡΑΣΕ ΣΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΑ 
ΤΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΥΨΗΛΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΤΕΤΟΙΑ 
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ 
ΣΧΕ∆ΟΝ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ
6 Ο ΣΤΟΛΟΣ ΤΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 
ΓΗΡΑΣΜΕΝΟΣ. ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΚΑΝΕΙ ΟΜΩΣ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ 

ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΠΑΛΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 
ΩΡΙΜΟ Η ΣΧΕ∆ΟΝ ΩΡΙΜΟ ΓΙΑ 
ΑΠΟΣΥΡΣΗ;
10 TO HONDA CR-V ΕΦΤΑΣΕ 
ΑΙΣΙΩΣ ΣΤΗΝ 5Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ 
ΘΑ ΕΧΕΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΚ∆ΟΣΗ 
ΜΕ 7 ΘΕΣΕΙΣ, ΕΝΩ ∆ΕΝ ΘΑ 
ΕΧΕΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
12 ΤΟ ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΙΟ FORD 
FOCUS ΕΧΕΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕΙ 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΑΠΟΤΕΛΩΝΤΑΣ ΜΙΑ 
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ, ΕΝΩ ΕΙΝΑΙ 
ΜΕ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΙΟ 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ Ο∆ΗΓΙΚΑ 
ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΤΟΥ
14 H MERCEDES ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ 
ΤΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ, ΕΝΩ ΤΟ 
SCULPTURE AESTHETICS 
PROGRESSIVE LUXURY ΘΑ 
ΕΞΕΛΙΧΘΕΙ ΣΕ SHOW CAR ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΑΡΚΑ EQ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΤΟ NISSAN GT-R50 
ΑΠΟ ΤΗΝ ITALDESIGN 
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΕ 
ΣΤΟ GOODWOOD

Οι εργοστασιακοί οδηγοί της Nissan στο GT3 Lucas Ordonez και Alex Buncombe 
βρέθηκαν στο Φεστιβάλ Ταχύτητας του Goodwood οδηγώντας το εκπληκτικό 
Nissan GT-R50 από την Italdesign σε έναν από τους πιο διάσηµους λόφους του 

µηχανοκίνητου αθλητισµού. Οι Ordonez και Buncombe οδήγησαν το πρωτότυπο για 1,86 
χλµ. στον δρόµο του Goodwood House στο ∆υτικό Σάσεξ της Αγγλίας.

Το πρωτότυπο GT-R50 που παρουσιάστηκε στο Goodwood, πρ οϊόν της πρώτης συνερ-
γασίας µεταξύ της Nissan και της Italdesign, θα µπορούσε να αποτελέσει το προσχέδιο 
για µία εξαιρετικά περιορισµένη σειρά χειροποίητων αυτοκινήτων παραγωγής. Το συ-
γκεκριµένο πρωτότυπο των 720 ίππων δηµιουργήθηκε µε αφορµή την 50ή επέτειο τόσο 
του GT-R για το 2019 όσο και της Italdesign για το 2018.
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Το πιο ολοκληρωµένο 
και προσιτό 
οικονοµικά ηλεκτρικό 
αυτοκίνητο που έχει 
κατασκευαστεί έως 
τώρα προσφέρει όλες 
τις τεχνολογίες αιχµής 
µε το ελάχιστο κόστος 
χρήσης. Μαζί µας µε 
τα πρωτοβρόχια!

ΝΕΟ NISSAN LEAF
O ηγέτης της ηλεκτροκίνησης
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T
o LEAF ήταν το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκί-
νητο ευρείας παραγωγής και αυτό που 
ουσιαστικά εισήγαγε την ηλεκτροκίνηση 
στη σύγχρονη πορεία της αυτοκινητοβιο-
μηχανίας. Είχε παρουσιαστεί το 2010 και 
πλέον έχουμε περάσει στη 2η γενιά του 
μοντέλου,  που έχει  καθιερώσει  τη 
Nissan ως έναν από τους πρωτεργάτες 

στα προσιτά και πρακτικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μάλι-
στα το LEAF είναι ένα από τα δημοφιλέστερα EV (Electric 
Vehicle ή Ηλεκτρικό Όχημα) στον κόσμο, με τη 2η γενιά 
ήδη να σημειώνει νέα ρεκόρ πωλήσεων και να διακρί-
νεται με πολλές βραβεύσεις.

Ενδεικτικά το νέο Nissan LEAF είναι το πρώτο αμι-
γώς ηλεκτροκίνητο όχημα που έχει αποσπάσει το πα-
γκόσμιο βραβείο του Πράσινου Αυτοκινήτου από τότε 
που ιδρύθηκε ο εν λόγω θεσμός (το 2016). Κορυφαία ή-
ταν και η προηγούμενη διάκρισή του, το 2011, ως «Πα-
γκόσμιου Αυτοκινήτου της Χρονιάς», παραμένοντας το 
μόνο αμιγώς ηλεκτροκίνητο όχημα που έχει κερδίσει 
αυτό το βραβείο στη 14χρονη ιστορία του θεσμού. Το νέο 
LEAF έρχεται με σημαντικές αναβαθμίσεις σε σχέση με 
το προηγούμενο μοντέλο, με νέο, δυναμικό στιλ, προηγ-
μένες τεχνολογίες και σύστημα μετάδοσης κίνησης υψη-
λότερης απόδοσης, το οποίο έχει αυξήσει σημαντικά τό-
σο την εμβέλεια όσο και την ισχύ.

Συγκεκριμένα, ο νέος σχεδιασμός του Nissan LEAF 
περιλαμβάνει ένα προφίλ που του δίνει μια τολμηρή και 
συνάμα δυναμική εμφάνιση. Μαζί με την εξαιρετική αε-
ροδυναμική, το κομψό στιλ και τη μοναδική «εκφραστι-
κότητα» του αυτοκινήτου, προκαλεί τον ενθουσιασμό ο-
δηγού και επιβατών. Υιοθετώντας πλήρως τη νέα σχεδι-
αστική φιλοσοφία της Nissan, διαθέτει τα γνώριμα φώτα 
σχήματος μπούμερανγκ με τη χαρακτηριστική μάσκα 
τύπου V-motion μπροστά. Η γυαλιστερή μάσκα με το κα-
θαρό μπλε χρώμα και οι μπλε λεπτομέρειες του πίσω 
προφυλακτήρα καθιστούν αναγνωρίσιμο το νέο LEAF 
ως ένα Nissan EV. Επιπλέον, οι Ιάπωνες σχεδιαστές έ-
χουν δουλέψει αρκετά με την αεροδυναμική του, επιτυγ-

χάνοντας έναν χαμηλό συντελεστή (Cd: 0,28) που βελτι-
ώνει περαιτέρω την κατανάλωση. Εξελίξεις, ωστόσο, υ-
πάρχουν και στην ηχομόνωση της καμπίνας, που υπό-
σχεται ένα περιβάλλον τουλάχιστον 30% πιο ήσυχο από 
των υπόλοιπων μικρομεσαίων μοντέλων της αγοράς.

Ο εσωτερικός σχεδιασμός δημιουργεί μια χαλαρή α-
τμόσφαιρα και μια αίσθηση υψηλής ποιότητας χάρη στα 
προσεγμένα υλικά. Η «ζωντανή» μπλε ραφή στα καθί-
σματα, στο ταμπλό και στο τιμόνι έχει ενσωματωθεί για 
να αποτελέσει το σήμα κατατεθέν των ηλεκτροκίνητων 
οχημάτων της Nissan. Η οθόνη 7 ιντσών πλήρους χρώ-
ματος (TFT) έχει επανασχεδιαστεί για να απεικονίζει βα-
σικά χαρακτηριστικά, όπως τον μετρητή ισχύος, την τε-
χνολογία Safety Shield, καθώς και τις πληροφορίες του 
συστήματος ήχου και πλοήγησης. Επιπλέον, στην οθόνη 
έχει ενσωματωθεί το σύστημα Apple CarPlay.

Το σύστημα πρόωσης του νέου Nissan LEAF περι-
λαμβάνει έναν ισχυρότερο ηλεκτροκινητήρα που αποδί-
δει 110 kW (από 80) και 310 Nm (από 254), με τη διαδι-
κασία των 0-100 χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε 7,9 
δευτερόλεπτα και την τελική να περιορίζεται στα 140 
χλμ./ώρα. Η τελική είναι περιορισμένη, ώστε να μην ε-
ξαντλείται πρόωρα το φορτίο των μπαταριών λιθίου ιό-
ντων με χωρητικότητα 40 kWh (από 30). H αυτονομία, 
σύμφωνα με τον νέο κύκλο WLTP που περιλαμβάνει και 
πραγματικές μετρήσεις, αρκεί για 270 χιλιόμετρα. Σχετι-
κά με τη φόρτιση, σε κοινό οικιακό δίκτυο των 10 Α για 
μια πλήρη φόρτιση (από το 0% έως το 100% της μπαταρί-
ας) απαιτούνται 21 ώρες. Στην περίπτωση που υπάρχει 
ενισχυμένο σύστημα φόρτισης Wallbox, των 32 Α, ο χρό-
νος αυτός μειώνεται στις 7,5 ώρες. Με ταχυφορτιστή 
CHAdeMO, των 50 A, το 80% των μπαταριών φορτίζει σε 
μόλις 40 λεπτά της ώρας.

Σχετικά με το σασί, η Nissan κάνει λόγο για ένα απο-
λαυστικό οδηγικά αυτοκίνητο χάρη στη βελτίωση και ε-
νίσχυση διαφόρων σημείων. Το νέο LEAF, λοιπόν, είναι 
κατά 15% πιο άκαμπτο από το απερχόμενο μοντέλο. Αντί-
στοιχα, έχει επέμβει και στις αναρτήσεις, σκληραίνοντας 
τις αντιστρεπτικές κατά 8% και ρυθμίζοντας έτσι αμορτι-

σέρ και ελατήρια ώστε να προσδώσει καλύτερη οδική 
συμπεριφορά και ποιότητα κύλισης. Επιπροσθέτως, έκα-
νε πιο γρήγορο και το σύστημα διεύθυνσης, που, από 3,2 
στροφές, τώρα έχει μόλις 2,6 στροφές απ’ άκρη σ’ άκρη.

Το νέο LEAF υιοθετεί την ημιαυτόνομη τεχνολογία ο-
δήγησης ProPILOT, που χρησιμοποιείται κατά τη διάρ-
κεια της οδήγησης σε μία λωρίδα κυκλοφορίας, στον 
αυτοκινητόδρομο. Προσφέρει επίσης την τεχνολογία 
ProPILOT Park, που χρησιμοποιεί δεδομένα από 4 κά-
μερες και 12 ραντάρ. Το σύστημα αυτό ελέγχει το τιμόνι, 
την επιτάχυνση, την πέδηση, την αλλαγή ταχυτήτων και 
το χειρόφρενο, σταθμεύοντας αυτόματα το όχημα στην 
προεπιλεγμένη θέση στάθμευσης, συμπεριλαμβανομέ-
νου του παράλληλου παρκαρίσματος, με ασφάλεια και 
απλότητα.

Επιπλέον, η επαναστατική τεχνολογία του e-Pedal ε-
πιτρέπει στους οδηγούς να ξεκινήσουν, να επιταχύνουν, 
να επιβραδύνουν και να σταματήσουν, αυξάνοντας ή 
μειώνοντας την πίεση που ασκείται στο γκάζι. Ουσιαστι-
κά, μετατρέπει το γκάζι σε ένα ποτενσιόμετρο που έχει 
τη νεκρά σε ένα βύθισμα 3-4 εκατοστών και επιταχύνει 
το όχημα με περισσότερη πίεση. Όταν το πεντάλ του γκα-
ζιού έχει απελευθερωθεί πλήρως, τα φρένα αναγέννη-
σης και τριβής εφαρμόζονται αυτόματα, φέρνοντας το 
αυτοκίνητο σε πλήρη στάση. Πρακτικά στο άφημα του 
γκαζιού αναγκάζει τον ηλεκτροκινητήρα να λειτουργεί 
σαν γεννήτρια, επιβραδύνοντας αισθητά το αυτοκίνητο. 
Αυτό στην πράξη περιορίζει την ανάγκη χρήσης του 
φρένου κατά 80% περίπου, στις καθημερινές συνθήκες, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα την επαναφόρτιση της μπα-
ταρίας και τη μείωση της καταπόνησης των φρένων. Το 
αυτοκίνητο διατηρεί τη θέση του, ακόμη και σε ανηφορι-
κές πλαγιές, μέχρι να πιεστεί πάλι το πεντάλ του γκαζιού. 
O βαθμός αντίδρασης του e-Pedal μεγιστοποιεί την οδη-
γική απόλαυση του EV.

Στην Ελλάδα το νέο Nissan LEAF ξεκινά από τα 
32.990 ευρώ, προσφέρεται σε τρεις εκδόσεις εξοπλι-
σμού (Acenta, Ν Connecta και Techna) και θα είναι δια-
θέσιμο από τον Σεπτέμβριο.
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Τ
ο έχετε διαπιστώσει κι εσείς κα-
θώς κινείστε στους ελληνικούς 
δρόµους, το επιβεβαιώνουν, µε 
εµφατικό µάλιστα τρόπο, τα επίση-
µα νούµερα και στοιχεία: ο στόλος 
των αυτοκινήτων στη χώρα µας, 
τα αυτοκίνητα µε τα οποία κυκλο-
φορούν οι Έλληνες πολίτες και οι 

µόνιµοι κάτοικοι της Ελλάδας είναι εξαιρετικά γη-
ρασµένα. Τόσο πολύ, που η χώρα µας κατατάσσε-
ται στην 4η θέση. Φυσικά από το τέλος της πανευ-
ρωπαϊκής κατάταξης, αφού το 69% του συνόλου 
των 5,1 εκατοµµυρίων αυτοκινήτων που είναι ταξι-
νοµηµένα έχουν ηλικία µεγαλύτερη των 10 ετών 
και ένα πολύ σηµαντικό ποσοστό πάνω και από τα 
15 έτη.

Αν αναλογιστεί κανείς όλα όσα έχουν συµβεί 
στην αυτοκινητοβιοµηχανία τα τελευταία 15 χρόνια, 
δεν µπορεί παρά να καταλήξει στο συµπέρασµα 
πως στους Έλληνες, οι οποίοι, παρά τις προκαταλή-
ψεις και τα στερεότυπα και µε βάση τα επίσηµα 
νούµερα, είναι από τους πλέον σκληρά εργαζόµε-
νους Ευρωπαίους, αξίζει σίγουρα ένα καινούργιο 
αυτοκίνητο. Κατά συνέπεια, ένα πιο ασφαλές, πιο 

οικονοµικό, πιο καθαρό, πιο άνετο και πιο καλά ε-
ξοπλισµένο αυτοκίνητο σε σχέση µε αυτά που οδη-
γούν.

Αρνητικός παράγοντας στη σκέψη αντικατάστα-
σης ενός παλιού αυτοκινήτου είναι φυσικά η πολύ 
χαµηλή ή ακόµα και µηδενική αξία του, που δεν 
µειώνει ουσιαστικά το χρηµατικό ποσό που απαι-
τείται συνολικά για την απόκτηση ενός καινούργιου.

Κατά καιρούς το κράτος έδινε κίνητρα για την 
ανανέωση του στόλου των αυτοκινήτων. Κίνητρα 
µε τη µορφή της απόσυρσης, στην τελευταία εκδο-
χή της οποίας επέφερε αρχικά κάποιο σεβαστό ό-
φελος, το οποίο στην πορεία µειώθηκε στο µισό, 
οπότε και εκφυλίστηκε, για να καταργηθεί αµέσως 
µετά πλήρως.

Όσοι δεν πρόλαβαν να δώσουν τα παλιά αυτοκί-
νητά τους ή όσοι τα είδαν στο διάστηµα που µεσο-
λάβησε να γίνονται ώριµα προς απόσυρση είναι 
πλέον εγκλωβισµένοι, καθώς από την πλευρά του 
κράτους δεν προβλέπεται, τουλάχιστον για το άµε-
σο µέλλον, η επαναφορά του συγκεκριµένου µέ-
τρου.

Αυτό το υπαρκτό κενό έρχεται να καλύψει η 
πρωτοβουλία εισαγωγικών εταιρειών αυτοκινήτων, 

όπως αυτή της Peugeot, η οποία δίνει τη δυνατότη-
τα της απόσυρσης ενός παλιού οχήµατος σε συνδυ-
ασµό µε την απόκτηση ενός από τα σύγχρονα µο-
ντέλα της γκάµας της, που καλύπτουν κάθε απαίτη-
ση και κάθε ανάγκη. Μάλιστα, για όσα παλιά αυτο-
κίνητα έχουν ουσιαστικά µηδενική αξία η Peugeot 
αναλαµβάνει να ολοκληρώσει και τη διαδικασία α-
πόσυρσης και οριστικής διαγραφής, απαλλάσσο-
ντας τους ιδιοκτήτες από µια ακόµη ταλαιπωρία.

Φυσικά η απόκτηση ενός καινούργιου αυτοκι-
νήτου επηρεάζει θετικά και τον καθηµερινό οικογε-
νειακό προϋπολογισµό σε ό,τι αφορά το κόστος 
χρήσης. Κ αι αυτό όχι µόνο γιατί τα σύγχρονα µοντέ-
λα της Peugeot είναι ιδιαίτερα οικονοµικά –αυτός 
είναι µεταξύ άλλων και ο λόγος που οι κινητήρες 
τους έχουν βραβευτεί πολλές φορές µε τον επίζηλο 
τίτλο του «Κινητήρα της Χρονιάς» (Engine of the 
Year)–, έχουν σχεδόν µηδενικά έξοδα συντήρησης 
για τα πρώτα χρόνια, πολλά από αυτά δεν πληρώ-
νουν τέλη κυκλοφορίας και φυσικά κυκλοφορούν 
ελεύθερα στον δακτύλιο, κάτι που λύνει κυριολε-
κτικά τα χέρια κάποιου που το έχει ανάγκη.
Περισσότερες πληροφορίες 
στο www.peugeot.gr.
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ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ;

Ο στόλος των αυτοκινήτων στην Ελλάδα είναι υπερβολικά 
γηρασµένος. Λύση η ιδιωτική πρωτοβουλία στην απόσυρση.





ΒΡΑΒΕΙΑ
∆ΙΕΘΝΗ 

ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ…
Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ!



ΒΡΑΒΕΙΑ
∆ΙΕΘΝΗ 

ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ…
Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ!
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ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ

ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Για πρώτη φορά το SUV της Honda διαθέτει επταθέσια διάταξη, υβριδική 
έκδοση (µε δίλιτρο µοτέρ βενζίνης κύκλου Atkinson και ενσωµατωµένο 

ηλεκτροκινητήρα) και turbo βενζινοκινητήρα.

Ι
διαίτερες συστάσεις για το CR-V της Honda προφανώς και 
δεν χρειάζονται. Από το 1995, που πρωτοκυκλοφόρησε, έ-
δειξε τον δρόµο για το πώς µπορεί ένα SUV να συνδυάζει 
εξαιρετικά δυναµικά χαρακτηριστικά µε οικογενειακούς χώ-
ρους και πρακτικότητα. Συνυπολογίζοντας αρκετά άλλα αβα-
ντάζ, το CR-V έχει καταφέρει να είναι ένα από τα δηµοφιλέ-
στερα µοντέλα της κατηγορίας του (µε παγκόσµιες πωλήσεις 

πάνω από 9,7 εκατοµµύρια αυτοκίνητα) και αισίως να περνά στην 
5η γενιά, µε τους ανθρώπους της Honda να διατείνονται πως αυτό 
είναι το πιο εξελιγµένο CR-V.

Ξετυλίγοντας το κουβάρι από τον τοµέα της σχεδίασης, οι Ιά-
πωνες διατήρησαν τη βασική φόρµα του απερχόµενου µοντέλου 
και την εξέλιξαν σε ένα πιο δυναµικό σχήµα, από το οποίο ξεχωρί-
ζουν τα φωτιστικά σώµατα (τα πίσω αγκαλιάζουν τις κολόνες) και 
η χαρακτηριστική µάσκα. Το νέο CR-V είναι ελαφρώς µακρύτερο 
(µόλις κατά 15 χλστ., συνολικό µήκος 4,6 µέτρα), ενώ το µεταξόνιο 
έχει αυξηθεί κατά 30 χλστ. (2,662 µέτρα το FWD, 2,663 το AWD). 
Σηµαντική είναι η αύξηση της απόστασης κατά 35 χλστ. του αµα-
ξώµατος από το έδαφος, φτάνοντας στην τετρακίνητη AWD έκδοση 
τα 20,8 εκ. (19,1 εκ. στην FWD).

Περνώντας στο εσωτερικό, πραγµατικά αυτή τη φορά οι Ιάπω-
νες τα έχουν καταφέρει περίφηµα, έχοντας στον νου τους την κα-
ταπληκτική δουλειά που έχουν κάνει και στο νέο Civic. Η θέση ο-
δήγησης είναι εξαιρετική και προσωπικά βρήκα πολύ βολική την 
ελαφρώς οριζοντιωµένη touch screen, µε τον επιλογέα κίνησης 
να είναι µαζεµένος ψηλά και σε εργονοµική θέση. H προαιρετική 

ΝΕΟ HONDA CR-V
ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟΥΡΜΠΑΤΟ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ!
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οθόνη αφής (μία και μόνο) 7 ιντσών δεν έχει καμία σχέση με την 
προηγούμενη και είναι πολύ καλύτερη σε απόκριση και γραφικά. 
Φυσικά υπάρχει υποστήριξη σε Android Auto και Apple CarPlay 
με φωνητικές εντολές. Ευανάγνωστος όσο και ξεχωριστός είναι ο 
ψηφιακός πίνακας οργάνων (Driver Information Interface– DII με 
επίσης οθόνη TFT-LCD 7 ιντσών) με το ξαπλωτό στροφόμετρο και 
το ταχύμετρο στο μέσο, όταν από κάτω εμφανίζονται διάφορες 
πληροφορίες (μέχρι και η κατανομή της τετρακίνησης στις AWD 
εκδόσεις). Ο έλεγχος και οι ρυθμίσεις πραγματοποιούνται από 
τους διακόπτες αφής στο τιμόνι.

Πολύ προσεγμένη είναι η ποιότητα των πλαστικών και το φινί-
ρισμά τους, που στις top εκδόσεις που οδηγήσαμε δεν επιδέχονται 
κριτική. Από πλευράς χώρων, το CR-V εξακολουθεί να είναι ένα 
από τα πιο άνετα SUV της κατηγορίας του. Όλοι οι επιβάτες βολεύ-
ονται με άνεση και οι πίσω έχουν περίσσεια χώρου. Μάλιστα, 
προαιρετικά υπάρχουν και δύο αναδιπλούμενα κρυφά καθίσματα, 
διαμορφώνοντας, όπως προείπαμε, για πρώτη φορά ένα επταθέ-
σιο CR-V. Μη φανταστείτε κάτι τρομερό, αλλά σε περιπτώσεις ανά-
γκης μεταφοράς δύο παιδιών η συγκεκριμένη επιλογή δίνει λύ-
σεις. Επίσης, τα κανονικά πίσω καθίσματα είναι συρόμενα κατά 15 
εκ., με τον χώρο αποσκευών να ξεκινά από τα 561 λίτρα (150 στην 
επταθέσια διάταξη) και να έχει πιο βολικό σχήμα χάρη στην αύξη-
ση κατά 160 χλστ. σε πλάτος και κατά 250 χλστ. σε μήκος.

Ιδιαίτερα πλούσιος είναι ο εξοπλισμός σε συστήματα άνεσης 
και υποβοήθησης του οδηγού, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνο-
νται τα Lane Keeping Assist, Adaptive Cruise Control, Forward 

Collision με προειδοποίηση για πεζό κ.ά. Μεταξύ άλλων, η πίσω 
πόρτα έχει ένα ειδικό σύστημα ρύθμισης ύψους ανοίγματος, έτσι 
ώστε στην ηλεκτρικά υποβοηθούμενη έκδοση να μη «βρίσκει» σε 
γκαράζ που έχουν χαμηλό ταβάνι.

Σχετικά με την γκάμα των κινητήρων, θα υπάρχουν δύο επι-
λογές, ενώ η κίνηση θα μεταφέρεται στους μπροστινούς τροχούς 
με τη δυνατότητα τετρακίνησης ως έξτρα. Συγκεκριμένα, το νέο 
CR-V θα διατίθεται στην έκδοση 1.5 VTEC Turbo (αναμένονται τα 
ακριβή τεχνικά χαρακτηριστικά), καθώς και σε μία hybrid έκδοση 
με δίλιτρο κινητήρα i-VTEC που συνδυάζεται με δύο ηλεκτροκινη-
τήρες. Στην πρώτη περίπτωση υπάρχουν διαθέσιμα τόσο το μηχα-
νικό όσο και CVT κιβώτιο. Στο υβριδικό CR-V θα υπάρχει μόνο η 
επιλογή σε αυτόματο CVT. Οι πωλήσεις του θα ξεκινήσουν σε επι-
λεγμένες αγορές το φθινόπωρο του 2018, ενώ το υβριδικό θα έρ-
θει μερικούς μήνες αργότερα.

Και περνάμε στο σασί του νέου CR-V, που βασίζεται σε μια ε-
ξελιγμένη πλατφόρμα με μεγαλύτερη στρεπτική δυσκαμψία κατά 
25% και μεγάλη έμφαση στη μείωση του απόβαρου (από 1.501 κι-
λά) και των χαρακτηριστικών NVH. Όπως και στην περίπτωση του 
νέου Civic, οι μηχανικοί έχουν δημιουργήσει ένα πολύ ποιοτικό 
SUV, με κορυφαία ποιότητα κύλισης και την ανάρτηση (γόνατα 
MacPherson μπροστά, πολλαπλοί σύνδεσμοι πίσω) να πετυχαίνει 
τη χρυσή τομή ανάμεσα στο κράτημα και στην άνεση, λειτουργώ-
ντας υποδειγματικά. Το ηλεκτρομηχανικά υποβοηθούμενο τιμόνι 
έχει δύο πινιόν (όπως και στο Civic) και προσφέρει εξαιρετική 
πληροφόρηση, γεμάτη ακρίβεια. Το σύστημα τετρακίνησης «Real 

Time AWD» βασίζεται σε έναν ηλεκτρονικά ελεγχόμενο πολύδι-
σκο συμπλέκτη που σφίγγει υδραυλικά για να μεταφέρει τη ροπή 
έως 60% στους πίσω τροχούς (+10% και 550 Nm σε απαιτητικές 
συνθήκες).

Για το τέλος αφήσαμε το κερασάκι στην τούρτα, που δεν είναι 
άλλο από τον turbo VTEC κινητήρα (από το Civic) των 1.498 κ.εκ. με 
ισχύ στα 173 άλογα και ροπή στα 220 Nm (CO2 από 143 γρ./χλμ. 
κατά NEDC). Συνδυάζεται με μηχανικό 6άρι μηχανικό κιβώτιο και 
προαιρετικά με αυτόματο CVT (εδώ τα άλογα αβγαταίνουν σε 193 
και η ροπή στα 243 «νιουτόμηλα»). Τετρακίνηση υπάρχει και με τα 
δύο κιβώτια, με τη διαφορά πως στο πολύ καλό στη λειτουργία του 
CVT είναι στάνταρ (δηλαδή δεν έχει έκδοση FWD).

Για το μοτέρ τα σχόλια περιττεύουν. Ακόμη και στο βαρύτερο 
CR-V όχι μόνο κινεί αγόγγυστα το αμάξωμα αλλά προσφέρει και 
πολύ καλές επιδόσεις (0-100 χλμ./ώρα: 9,3 δλ., τελική: 211 χλμ./
ώρα, CVT: 10,0 και 200, αντίστοιχα). Με το μηχανικό σασμάν το τε-
τρακύλινδρο μοτέρ ανεβάζει γραμμικά στροφές, ενώ μόνο στην 
επιτάχυνση η χροιά του κινητήρα διαπερνά λίγο περισσότερο απ’ 
ό,τι θα περίμενα την ηχομόνωση της καμπίνας. Προσωπικά βρί-
σκω το CVΤ πιο ταιριαστό στον χαρακτήρα του νέου CR-V, με πολύ 
καλύτερη λειτουργία και με περιορισμένο το «CVT πατινάρισμα» 
(με τέρμα γκάζι). Φυσικά στην Αυστρία με τα πολύ χαμηλά και αυ-
στηρά όρια ταχύτητας (πολύ συχνά υπάρχουν ραντάρ) δεν μπορεί 
κανείς να βγάλει παρά μερικά πρώτα συμπεράσματα. Περισσότε-
ρα θα έχουμε να πούμε τον Οκτώβριο στην πανελλαδική παρουσί-
αση του αυτοκινήτου…
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ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

 ΓΙΆΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ

Ο
ι μηχανικοί και οι σχεδιαστές της Ford που ασχο-
λήθηκαν με τη νέα, την 4η κατά σειρά γενιά του 
Focus φαίνεται πως είχαν το αρχέτυπο του 1998 
ως πρότυπο, το οποίο είχε κατορθώσει να ανα-
βαθμίσει την κατηγορία του. Έτσι, υπερθεμάτισαν 
σε όλους σχεδόν τους τομείς, από την πληθώρα 
των αμαξωμάτων και των επιλογών, τα νέα στοι-

χεία στον εσωτερικό διάκοσμο, όπως είναι ο περιστροφικός επι-
λογέας του αυτόματου κιβωτίου, μέχρι τα δυναμικά του χαρακτη-
ριστικά, τα οποία, πιστά στη φιλοσοφία της Ford αλλά και στην 
παράδοση του ίδιου του Focus, είναι κορυφαία για την κατηγορία.

Αισθητικά το νέο Focus είναι δυναμικό και πιο επιθετικό, χω-
ρίς να φτάνει σε καμία περίπτωση στην υπερβολή, ενώ η κατάρ-
γηση του τρίτου παράθυρου έχει κάνει το προφίλ του πιο καθαρό 
και πιο μοντέρνο. Ταυτόχρονα, υπάρχουν πολλές επιλογές που 
διαφοροποιούνται μεταξύ τους και αισθητικά και εκτείνονται από 
την πιο κλασική Titanium μέχρι τη σπορτίφ ST Line και την πολυ-
τελή Vignale.

Φυσικά θα υπάρξει και συνέχεια με το σπορ ST και το κορυ-
φαίο RS, που θα ακολουθήσουν σε εύθετο χρόνο, ενώ από πλευ-
ράς αμαξωμάτων πέρα από το πεντάθυρο και το στέισον υπάρχει 

NEO FORD FOCUS

H 4η γενιά του Ford Focus είναι ιδιαίτερα φιλόδοξη και δικαίως, μια και είναι δυνατή 
σε όλους τους τομείς. Φυσικά και σε ό,τι αφορά τα δυναμικά της χαρακτηριστικά.

Τo νέο Ford Focus είναι κορυφαία πρόταση 
στην κατηγορία του
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και το Active. Αυτό, όπως λέει και η επωνυμία του, έχει έναν πιο 
διαδραστικό χαρακτήρα, άρα και στοιχεία SUV ή, αν προτιμάτε, 
crossover, όπως τονισμένα προστατευτικά φτερών, ράγες οροφής 
και αυξημένη κατά 30 χιλιοστά απόσταση από το έδαφος, που τον 
τονίζουν.

Οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των εκδόσεων συνεχίζονται και 
στο εσωτερικό τους, με κοινά σημεία αναφοράς τη στάνταρ οθόνη 
των 8 ιντσών που είναι αναπόσπαστο στοιχείο τόσο του design ό-
σο και του πολύ καλού συστήματος infotainment, τη σύγχρονη 
σχεδίαση, την πολύ καλή εργονομία και ορατότητα, καθώς και τη 
συνολικά upper-class αίσθηση.

Αυτή γίνεται ακόμα πιο έντονη στις εκδόσεις με το (πολύ καλό) 
αυτόματο κιβώτιο (των 8 σχέσεων) με τον περιστροφικό επιλογέα. 
Στοιχείο ασυνήθιστο όχι μόνο σε αυτή την κατηγορία, που κατορ-
θώνει να ενισχύσει την premium αίσθηση, μαζί με τις καλόγου-
στες επιλογές στον διάκοσμο αλλά και διάφορες σχεδιαστικές επι-
λογές, όπως η πιο λεπτή κεντρική κονσόλα. Εδώ το ηλεκτρικό 
χειρόφρενο που απελευθερώνει χώρο είναι στάνταρ στις πιο 
πλούσιες εκδόσεις.

Γενικά, πάντως, στη Ford έχουν προσέξει τις λεπτομέρειες 
προκειμένου το νέο Focus να δείχνει εμφανώς πιο premium σε 
σχέση με το παρελθόν –προσέξτε πώς αναγράφεται το όνομα του 
μοντέλου στην 5η πόρτα–, ενώ έχουν εκμεταλλευτεί πολύ καλά 
τους χώρους στο εσωτερικό και για τους επιβάτες και για τις απο-
σκευές (πορτμπαγκάζ από 375 έως 1.374 λίτρα).

Από κει και πέρα, υπάρχουν διαθέσιμα όλα τα συστήματα υ-
ποβοήθησης, μεταξύ αυτών και σύστημα ημιαυτόνομης οδήγησης 
δεύτερου επιπέδου, καθώς και αυτόματης στάθμευσης, το πρώτο 
HUD (Head Up Display) σε ευρωπαϊκό μοντέλο της Ford και βέ-
βαια όλες οι δυνατότητες διασύνδεσης smartphones αλλά και α-
σύρματης φόρτισής τους. Ενδιαφέρον είναι το Ford Pass Connect, 
με δυνατότητα WiFi hot spot για σύνδεση μέχρι και 10 συσκευών 
καθώς και με μια εφαρμογή για smartphones που παρέχει πλη-
ροφόρηση για το αυτοκίνητο αλλά επιτρέπει και την ενεργοποίηση 
εξ αποστάσεως κάποιων λειτουργιών.

Στάνταρ είναι και η δυνατότητα επιλογής μεταξύ τριών προ-
γραμμάτων οδήγησης, στοιχείο επίσης σπάνιο για την κλάση, που 
δείχνει κι αυτό τον οδηγοκεντρικό χαρακτήρα του Focus. Προαι-
ρετικά διαθέσιμα είναι και ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ.

Γενικά ο οδηγός του Focus είναι ο πιο τυχερός από τους μέχρι 
και πέντε επιβαίνοντες. Και αυτό γιατί το νέο μικρό-μεσαίο Ford, 
που βασίζεται στο νέο πλαίσιο με την επωνυμία C2, χαίρεσαι 
πραγματικά να το οδηγείς, ανεξάρτητα από τον τύπο της πίσω α-
νάρτησής του – με τον 1.0 EcoBoost και τον 1.5 EcoBlue υπάρχει 
ημιάκαμπτος άξονας με ειδικά εξελιγμένα ελατήρια που περιορί-
ζουν σημαντικά τις ελαστικές μετατοπίσεις των τροχών, για όλους 
τους άλλους κινητήρες αλλά και στάνταρ στα ST Line και Active 
υπάρχει άξονας πολλαπλών συνδέσμων.

Έτσι, είναι πάντα άμεσο και ακριβές, εμπνέοντας πάντα εμπι-
στοσύνη, αφενός δείχνοντας πως τα όριά του είναι ιδιαίτερα υψη-
λά και αφετέρου έχοντας ως backup όλα τα συστήματα ασφάλειας 
και υποβοήθησης. Είτε σε δρόμους με διαδοχικές στροφές είτε 
στις εθνικές οδούς, το νέο Focus αποδεικνύει τόσο τα εξαιρετικά 
δυναμικά του χαρακτηριστικά όσο και την παράδοσή του. Ταυτό-
χρονα, υπάρχουν κι εδώ διακριτές διαφορές μεταξύ των εκδόσε-
ών του.

Κορυφαίος από πλευράς απόδοσης κινητήρας ο ολοκαίνου-
ριος 1.5 EcoBoost των 182 ίππων, ενώ υπάρχει και η έκδοσή του 
των 150 ίππων. Ο πολυβραβευμένος 1.0 EcoBoost, που πλέον ως 
πρώτος τρικύλινδρος της αυτοκινητοβιομηχανίας έχει και σύστη-
μα απομόνωσης του ενός κυλίνδρου, είναι διαθέσιμος με 85, 100 
και 125 ίππους, ενώ ο επίσης καινούργιος diesel 1.5 EcoBlue με 
95 και 120 ίππους. Κορυφαίος πετρελαιοκινητήρας ο 2.0 EcoBlue 
με 150 ίππους. Η στάνταρ επιλογή κιβωτίου είναι χειροκίνητο 6 
σχέσεων με εξαιρετικό επιλογέα, ενώ με το αυτόματο των 8 σχέ-
σεων συνδυάζονται οι EcoBoost 1.0 και 1.6 των 125 και 150 ίππων 
αντίστοιχα, καθώς και οι EcoBlue 1.5 των 120 ίππων και βέβαια ο 
top των 2.000 κυβικών.

Συνολικά αναβαθμισμένο, λοιπόν, το νέο Focus και εξαιρετικά 
ευχάριστο στον δρόμο, με αποτέλεσμα να στοχεύει με αξιώσεις 
την κορυφή της κατηγορίας του. Λογικά και αναμενόμενα ανα-
βαθμισμένη θα είναι και η απόλυτη τιμή του, αλλά αυτό που μετρά 
πιο πολύ είναι η σχέση τιμής-απόδοσης, που αναμένεται να είναι 
πολύ καλή. Το σίγουρο είναι πως σύμφωνα με την πρακτική που 
ακολουθεί τελευταία η αντιπροσωπεία της Ford οι τιμές του Focus 
στο λανσάρισμά του και για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 
θα είναι σαφώς πιο ελκυστικές σε σχέση με τη συνέχεια…



ΙΟΥΛΙΟΣ 201814

Σ
την περσινή εκδήλωση των Design Essentials της 
Mercedes ο επικεφαλής του design του Οµίλου 
της Daimler, Gordon Wagoner, µας είχε είπε πως 
τα τελευταία χρόνια η Mercedes έχει µετατραπεί 
από παραδοσιακή µάρκα πολυτελείας σε σύγχρο-
νη µάρκα πολυτελείας. Μια µάρκα που εκφράζε-

ται µέσα από τον (αγγλικό) όρο «modern luxury».
Φέτος επανέλαβε τα παραπάνω και πρόσθεσε πως θέλει 

µε την εικόνα των µοντέλων της να δηµιουργήσει οπαδούς και 
followers, ενώ η καινούργια προσέγγιση της Daimler στον το-

MERCEDES DESIGN 
ESSENTIALS

Κάτω από την οµπρέλα της Mercedes αναπτύσσονται και εξελίσσονται
συνολικά τέσσερις µάρκες πολυτελείας, η καθεµιά µε διαφορετικό χαρακτήρα.

 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤH ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Luxury). Τα στάνταρ µοντέλα, αυτά που χαρακτηρίζονται ως 
Mercedes και µόνο, αποτυπώνουν, όπως προαναφέραµε, τη 
σύγχρονη πολυτέλεια (modern luxury).

Όλα ακολουθούν την ίδια σχεδιαστική φιλοσοφία και λογι-
κή, από κει και πέρα όµως υπάρχουν διαφοροποιήσεις µετα-
ξύ τους, οι οποίες τονίζουν τον προσανατολισµό της κάθε υπο-
µάρκας – το κύριο σηµείο αναγνώρισής της είναι η µάσκα της. 
∆ιαφορετική όλων αυτή της EQ, µια και πρόκειται για µια και-
νούργια µάσκα που επιτρέπει ελευθερίες, καθώς δεν έχουν 
δεσµεύσεις αναφορικά µε την ψύξη των µηχανικών µερών.

Η σηµασία πάντως που δίνεται στην EQ φαίνεται και από 
τη φετινή έκπληξη των Design Essentials (πέρυσι ήταν το 
γλυπτό της A-Class sedan), που ήταν το γλυπτό µε την ονοµα-
σία Sculpture  Aesthetics Progressive Luxury. Αυτό είναι ε-
µπνευσµένο από τα Ασηµένια Βέλη της δεκαετίας του ’30 και 
πιο ειδικά από το αυτοκίνητο µε το οποίο ο Rudolf Caracciola 
πέτυχε το 1938 το ρεκόρ ταχύτητας σε δηµόσιο δρόµο µε 432,7 
χλµ./ώρα.

Στην πορεία το Sculpture Aesthetics Progressive Luxury 
θα εξελιχθεί σε κανονικό πρωτότυπο, που στο πλαίσιο προβο-
λής και ανάδειξης της EQ θα δώσει το «παρών» στο Concours 
d’ Elegance στο Pebble Beach. Μάλιστα, το πρωτότυπο αυτό 
µπορεί να είναι και πλήρως λειτουργικό – και πάλι για λόγους 
προβολής. Αν τελικά αυτό ισχύσει, το εντυπωσιακό concept 
car αναµένεται να είναι πιο ισχυρό από το τελευταίο ηλεκτρικό 
όχηµα επίδειξης της Mercedes, που ήταν η SLS AMG Electric 
Drive των 740 ίππων.

µέα αυτόν είναι ο σαφής διαχωρισµός των µαρκών της µετα-
ξύ τους.

O Wagoner αναφέρθηκε µεν σε µάρκες, αλλά στην ουσία 
είναι υπο-µάρκες κάτω από την οµπρέλα της Mercedes. Υπο-
µάρκες σαν την AMG, τη Maybach και µε τελευταία προσθήκη 
την EQ των αµιγώς ηλεκτρικών µοντέλων. Τα µοντέλα της 
Mercedes-AMG εκφράζουν την πολυτέλεια των επιδόσεων 
(Performance Luxury), αυτά της Mercedes-Maybach την από-
λυτη πολυτέλεια (Ultimate Luxury) και αυτά της «ηλεκτρικής» 
Mercedes EQ την προοδευτική πολυτέλεια (Progressive 

H Mercedes θεωρεί πως η πολυτέλεια 
έχει διάφορες εκφάνσεις



NISSAN QASHQAI
ΤΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ

ΤΩΡΑ ΑΠΟ
 

17.970€
 

 1° ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ*
Με τεχνολογίες Nissan Intelligent Mobility, το νέο 
Nissan Qashqai σε γεµίζει µε αυτοπεποίθηση, σε 
κάθε κατάσταση. Γιατί η Τεχνολογία δεν έχει αξία, 

όταν δεν σου δίνει το πάνω χέρι.

*ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΑΑ 2017, C SEGMENT
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άρθρο

Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΥ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ

  ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ*

Π
ώς θα µπορούσε να περιγράψει κανείς τη 
Θεσσαλονίκη που ονειρεύεται χωρίς να α-
κουστεί σαν έκθεση ιδεών της Α΄ Γυµνασίου; 
Πώς θα µπορούσε να την περιγράψει χωρίς 
να κινδυνεύει να χαρακτηριστεί ροµαντικός 
και αιθεροβάµων, αλλά συνδυάζοντας το ό-

νειρο µε την τέχνη του εφικτού;
∆ύσκολα ερωτήµατα κι ακόµη πιο δύσκολες οι απαντήσεις.
Η πρώτη και πιο απλή απάντηση είναι ότι θα πρέπει κανείς να 

την αγαπάει. Και µη σας φαίνεται απλοϊκό και ανούσιο. Είναι ίσως 
το πιο δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο να µη χρησιµοποιήσει κάποιος 
την πόλη ως σκαλί για ν’ ανέβει. Να βάλει στην άκρη προσωπικές 
φιλοδοξίες και οφέλη, συσχετισµούς και συµβιβασµούς, ρουσφέ-
τια και χτυπήµατα πλάτης, και να λειτουργήσει µε µοναδικό κίνη-
τρο την αγάπη του γι’ αυτήν και φυσικά τους πολίτες της.

Το δεύτερο είναι ότι η πόλη που ονειρεύοµαι δεν είναι µόνο ό,τι 
φαίνεται. Είναι κυρίως ό,τι δεν φαίνεται, τα παρασκήνια. Είναι η δι-
αφθορά, τα συµφέροντα, η χρηστή και συνετή διαχείριση των οικο-
νοµικών ενός δήµου. Το κεφαλαιώδες για την καλή πορεία µιας δη-
µοτικής διοίκησης είναι η εξυγίανση των οικονοµικών. Μειώνω τα 
έξοδα (χωρίς να µειώσω τις παροχές, αλλά µειώνοντας τη σπατάλη 
και κυνηγώντας ανελέητα τις µίζες και τους αποδέκτες της) και αυ-
ξάνω τα έσοδα (µε συµµετοχή σε προγράµµατα, εφαρµόζοντας αυ-
στηρά τον νόµο και εισπράττοντας ό,τι µου αναλογεί). ∆εν είναι α-
νέφικτο. Χρειάζεται θέληση και συνέπεια. Και κυρίως γνώση. Να 
εντρυφήσεις στις δηµοτικές διαδικασίες, να µελετήσεις προϋπολο-
γισµούς και δαπάνες, τη νοµοθεσία και τις εισηγήσεις προς το ∆η-
µοτικό Συµβούλιο. Να µη σου ξεφεύγει τίποτε. Προϋπόθεση για 

όλα αυτά οι σωστοί συνεργάτες.
Το τρίτο είναι η εργατικότητα. Ο δήµαρχος πρέπει να σηκώνει 

τα µανίκια και να δουλεύει. Να περπατάει στην πόλη και να εντοπί-
ζει τα προβλήµατα, να καταγράφει ό,τι βλέπει και να ενηµερώνει τις 
υπηρεσίες και τους συνεργάτες του. Ακόµη κι όταν ταξιδεύει στο ε-
ξωτερικό, να έχει τον νου του να φέρει νέες ιδέες. Όλα αυτά δεν είναι 
κενές λέξεις. Αν είχα τον «χώρο», θα σας ανέφερα πόσες προτάσεις, 
που εφαρµόστηκαν, έφερε ο πατέρας µου από ταξίδια στο εξωτερικό. 
Γιατί αυτό θα πει εξωστρέφεια. Τα ταξίδια και οι επαφές να φέρνουν 
ιδέες και αποτελέσµατα. 

∆ύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο.
Τα έργα δεν χρειάζεται να είναι πάντα µεγάλα και δαπανηρά. 

Επεµβάσεις µικρής κλίµακας (πεζοδροµήσεις, αλλαγή φωτιστικών, 
ανθισµένα παρτέρια) είναι δυνατό να αναµορφώσουν την εικόνα 
της πόλης και να της δώσουν χρώµα και φως. Θα αναφέρω µόνο ένα 
µικρό παράδειγµα, τα «πάρκα τσέπης». Μικροί χώροι πρασίνου που 
µετατρέπουν κενά, «ξεχασµένα» τµήµατα του πυκνοδοµηµένου α-
στικού ιστού σε ζωτικούς χώρους µε ελεύθερη πρόσβαση στο κοινό. 
Κάτι σαν τα κουκλίστικα παρκάκια µε τα παγκάκια που βλέπουµε 
στους ακάλυπτους ευρωπαϊκών αλλά και αµερικανικών πόλεων στις 
ταινίες. Και δεν επέλεξα αυτό το παράδειγµα τυχαία. ∆ιπλωµατική 
εργασία που κατατέθηκε σε τµήµα του Πολυτεχνείου του ΑΠΘ 
προτείνει 10 ιδανικά σηµεία για χωροθέτηση τέτοιων πάρκων στη 
Θεσσαλονίκη. Με απλές κινήσεις, χαµηλό κόστος, αλλά µε διάθεση, 
µεράκι και φαντασία, δίνεις ανάσα στην πόλη, που ανοίγει ταυτό-
χρονα τις «πόρτες» της στο πανεπιστήµιο, στις ιδέες και τους ανθρώ-
πους του.

Ένα άλλο κοµµάτι είναι η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. 

Εδώ αρκεί να αναφέρουµε το παράδειγµα του δηµάρχου Τρικκαίων 
∆ηµήτρη Παπαστεργίου και να το µιµηθούµε: e-ΚΕΠ, όπου µε ει-
δικά µηχανήµατα τύπου ΑΤΜ παρέχονται νυχθηµερόν πιστοποιη-
τικά στους πολίτες, ασύρµατη κάλυψη όλου του εµπορικού κέντρου, 
σύστηµα έξυπνου φωτισµού, σύστηµα έξυπνης διαχείρισης στάθµευ-
σης, σύστηµα παρακολούθησης λειτουργίας φωτεινών σηµατοδοτών 
κι ένα σωρό ακόµη, µε συγχρηµατοδότηση από ευρωπαϊκά προ-
γράµµατα. Έργο ενός ανδρός µε φρέσκο µυαλό και νοοτροπία, άξιου 
και δηµιουργικού, γιου του πρώην δηµάρχου Κώστα Παπαστεργίου, 
που διέψευσε πλήρως την αντίληψη ότι οι γόνοι είναι φελλοί.

Τι να πρωτοπώ… Καθαριότητα, ανακύκλωση, κοινωνική πολι-
τική, πολιτισµός… Η λίστα δεν έχει τέλος.

Έργο δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Αρκεί ο δήµαρχος, εκτός 
από τα παραπάνω χαρακτηριστικά της αγάπης για την πόλη, της ε-
ντιµότητας και της εργατικότητας, να είναι κι ένα πρόσωπο που θα 
κρατάει τα µπόσικα. Να ενώνει και όχι να διχάζει, να συν-θέτει και 
όχι να δια-χωρίζει ή να αντι-πολιτεύεται. Χρειαζόµαστε φωνές του 
συν- και όχι του αντι-. Σύνθεση απόψεων, συµµαχίες, συνεργασίες, 
συναίνεση, συζήτηση, συµµετοχή. Αυτές είναι οι λέξεις που σε στέλ-
νουν µπροστά.

Αλλά κι όταν χρειαστεί, ο δήµαρχος να χτυπάει το χέρι στο τρα-
πέζι για την πόλη του. Να είναι ο ηγέτης της. Όπως ο πατέρας στην 
οικογένεια. Και για να µη θυµώσουν οι φίλες µου και σκεφτούν ότι 
προωθώ το πρότυπο της πατριαρχικής οικογένειας, γιατί όχι, όπως 
και η µητέρα. Ο γονιός εν πάση περιπτώσει.

*Η Ιωάννα Κοσµοπούλου είναι βιοχηµικός , τ. επίκουρη καθηγήτρια Ι-
ατρικής Σχολής ΑΠΘ.
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τεχνολογία

Ένα νέο tablet-απάντηση στα πλέον απαιτητικά «θέλω» 
του κάθε χρήστη για δουλειά και για ψυχαγωγία φέρ-
νει στην αγορά η Huawei δηµιουργώντας τη σειρά 
MediaPad M5. Ένα tablet ως απόλυτος σύντροφος ενός 

χρήστη, που καλύπτει κάθε είδους ανάγκη που προκύπτει, που α-
ποδεικνύει ότι ο κατασκευαστής αντιλαµβάνεται πλήρως τις ανά-
γκες των καταναλωτών του σήµερα.

Το αποτέλεσµα που δίνει η Huawei είναι µια οικογένεια συ-
σκευών η οποία κατ’ αρχήν χαρακτηρίζεται από υψηλή αισθητική, 
αλλά και λειτουργίες αντάξιες των προσδοκιών.

Η φράση «δουλέψτε εξυπνότερα, όχι σκληρότερα» έχει απόλυτο 
νόηµα για τους changemakers του σήµερα, ορίζοντας τον τρόπο που 
αντιλαµβάνονται την εργασία, την ψυχαγωγία, την έµπνευση. Το 
HUAWEI MediaPad M5 είναι σήµερα για τους changemakers ό,τι 
ήταν το Moleskine για τον Χέµινγουεϊ κάποτε, ένα πραγµατικό ερ-
γαλείο στην πολυάσχολη καθηµερινότητα ενός δηµιουργού.

Η διάθεση του tablet HUAWEI MediaPad M5 στην ελληνική 
αγορά ξεκίνησε από τα τέλη Ιουνίου από τη Huawei Consumer 
Business Group, αφού πρώτα παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια 
του Mobile World Congress στη Βαρκελώνη, όπου απέσπασε ε-
ξαιρετικά σχόλια από τους εκπροσώπους του Τύπου που έδωσαν 

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ CHANGEMAKERS 

ΑΠΟ ΤΗ HUAWEI
το «παρών» και εκθείασαν τον προσεγµένο του σχεδιασµό και τα 
άρτια τεχνικά του χαρακτηριστικά.

Με εργονοµικό και συµπαγές design για άνετο κράτηµα και αυ-
ξηµένη αντοχή στον χρόνο και τη χρήση, το HUAWEI MediaPad 
M5 διαθέτει οθόνη µε κυρτό γυαλί 2,5D µε ανάλυση 2560x1600 
στις 10,8 ίντσες, που είναι σε θέση να απεικονίσει πιστά κάθε α-
πόχρωση και λεπτοµέρεια. Η τεχνολογία HUAWEI ClariVu ενι-
σχύει ακόµα περισσότερο την εµπειρία θέασης, προσαρµόζοντας 
τις θολές εικόνες και τη µειωµένη αναλογία αντίθεσης κατά την α-
ναπαραγωγή ταινιών, κάνοντας χρήση ευφυών αλγορίθµων. ∆ιατί-
θεται στο premium χρώµα Space Grey, που επισφραγίζει το απα-
ράµιλλο στιλ του.

Επιβεβαιώνοντας πλήρως το όνοµά του, το HUAWEI 
MediaPad M5 διαθέτει ηχεία που έχει επιµεληθεί η Harman 
Kardon και ενσωµατώνει τεχνολογία HUAWEI Histen, προσφέ-
ροντας έτσι βαθύ, τρισδιάστατο ήχο, υψηλής ανάλυσης (Hi-Res) 
και κορυφαίας ποιότητας.

Το HUAWEI MediaPad M5 κρύβει µέσα του έναν επεξεργα-
στή Kirin 960 ο οποίος συνδυάζει τις σταθερά υψηλές επιδόσεις 
σε απαιτητικές εφαρµογές και παιχνίδια µε την ενεργειακή απο-
δοτικότητα. Σε συνδυασµό, δε, µε τις µεγάλης χωρητικότητας µπα-

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν

ταρίες της συσκευής (7500 mAh) και την τεχνολογία HUAWEI 
QuickCharge, επιτρέπει στον χρήστη να απολαύσει την εµπειρία 
χρήσης που προσφέρει χωρίς το άγχος της φόρτισης.

Η Huawei έχει τροποποιήσει το Android 8.0 Oreo, στο οποίο 
βασίζεται το HUAWEI MediaPad M5, για την περαιτέρω ενίσχυση 
της παραγωγικότητας του χρήστη, προσθέτοντας µία λειτουργία 
Desktop για ευκολότερη πρόσβαση, διαµοιρασµό και επεξεργασία 
αρχείων. Το tablet διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης πληκτρολογίου 
για ευκολότερη εισαγωγή κειµένου. Επιπρόσθετα, το HUAWEI 
MediaPad M5 ενσωµατώνει το περιβάλλον χρήστη EMUI 8.0 της 
Huawei, προσφέροντας έτσι µια φιλικότερη, απλούστερη και απο-
λαυστικότερη εµπειρία χρήσης.

Το HUAWEI MediaPad M5 είναι σχεδιασµένο για να καλύψει 
τις ανάγκες του µοντέρνου χρήστη, για τον οποίο η άµεση πρό-
σβαση στην πληροφορία –όπου κι αν βρίσκεται– και η καλύτερη 
δυνατή ποιοτικά ψυχαγωγία είναι µείζονος σηµασίας.

Το tablet είναι ιδανικό για τους χρήστες που καταναλώνουν ο-
λοένα και περισσότερο βίντεο, όπως ταινίες και σειρές, και χρειά-
ζονται µια αξιόπιστη συσκευή για να χρησιµοποιήσουν εν κινήσει, 
ακόµη και για ατελείωτο gaming. Παράλληλα, η συσκευή ανταπο-
κρίνεται αξιόπιστα στην καθηµερινή χρήση.
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υγεία

Ακόμη ένα λιθαράκι για την ισότιμη πρόσβαση 
των νησιωτών στην περίθαλψη βάζει η ELPEN, 
συνεχίζοντας τη 18ετή συνεργασία της με την 
Ομάδα Αιγαίου, μέσα από την οποία έχουν 
υποστηριχθεί εννέα νησιά.

 ΑΛΕΞΊΑ ΣΒΏΛΟΥ

ΑΠΟΒΑΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΣΤΗ ΓΡΑΦΊΚΗ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ

Η 
ίαση των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη ισοδυναμού-
σε για χρόνια με την αναζήτηση του αγίου δισκοπότη-
ρου της ιατρικής. Ο στόχος αυτός πλέον επιτεύχθηκε για 
τους παχύσαρκους διαβητικούς ασθενείς, που μπορούν 

να ιαθούν και να σταματήσουν τα φάρμακα με τη βοήθεια των 
επεμβάσεων της βαριατρικής χειρουργικής. Ο χειρουργός Χάρης 
Παππής, διευθυντής της Γ΄ Χειρουργικής Κλινικής στο Νοσοκομείο 
Υγεία, υπεύθυνος του Τμήματος Βαριατρικής Χειρουργικής και 
πρόεδρος της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Παχυσαρκίας, 
μας ενημερώνει για τις καταιγιστικές εξελίξεις στη χειρουργική 
ίαση του διαβήτη: «Το 2007 ένα διεθνές πάνελ ειδικών έκανε την 
πρώτη επίσημη αναφορά στον όρο “μεταβολική χειρουργική” ως 
ένα πιθανό εργαλείο στην αντιμετώπιση των παχύσαρκων διαβη-
τικών ασθενών. Το γεγονός αυτό λειτούργησε ως έναυσμα για τη 
συσσώρευση δεδομένων μέσα από πληθώρα μελετών, οι οποίες 
έδειξαν ότι η χειρουργική θεραπεία του διαβήτη είναι περισσότερο 
αποτελεσματική από τη φαρμακευτική. Έτσι, οδηγηθήκαμε το 2016 
στο 2ο Diabetes Surgery Summit και στην επίσημη πλέον ένταξη 
της χειρουργικής θεραπείας στον αλγόριθμο της αντιμετώπισης του 
διαβήτη. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, που έχουν υιο-
θετηθεί από 53 κορυφαίες επιστημονικές εταιρείες παγκοσμίως, η 
μεταβολική χειρουργική πρέπει να προτείνεται σε όλους τους πα-
χύσαρκους διαβητικούς ασθενείς με δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ, 

βάρος/ύψος2) μεγαλύτερο από 35 kg/m2, αλλά και στους λιγότερο 
παχύσαρκους διαβητικούς ασθενείς, με ΒΜΙ 30-35 kg/m2, στους 
οποίους η ρύθμιση του σακχάρου με φάρμακα είναι ανεπαρκής. Η 
ευνοϊκή επίδραση της βαριατρικής χειρουργικής στον σακχαρώδη 
διαβήτη γίνεται εμφανής μέσα στις πρώτες δέκα μετεγχειρητικές 
ημέρες. Το ποσοστό ίασης ή βελτίωσης του διαβήτη φτάνει το 83% 
για την κλασική γαστρική παράκαμψη και το 55% για την επιμήκη 
γαστρεκτομή. Εξίσου καλά αποτελέσματα ως προς τη ρύθμιση του 
σακχάρου έχουν ανακοινωθεί για τη νεότερη αλλά πολλά υπο-
σχόμενη τεχνική της γαστρικής παράκαμψης μίας αναστόμωσης 
(ή mini γαστρικό bypass). Για τη μακροπρόθεσμη διατήρηση του 
αποτελέσματος είναι απαραίτητη η μη-επανάκτηση βάρους. Σε 
κάθε περίπτωση, όμως, με ή χωρίς υποτροπή, η πλειονότητα των 
ασθενών που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση διατηρεί 
βελτίωση του διαβήτη για 5 έως 15 χρόνια. Επιπλέον της ίασης του 
διαβήτη, οι παχύσαρκοι διαβητικοί ασθενείς που υποβάλλονται σε 
χειρουργική θεραπεία έχουν μειωμένη θνητότητα, καθώς μειώνο-
νται οι καρδιαγγειακοί θάνατοι κατά 56%, με τα εμφράγματα και 
τα εγκεφαλικά επεισόδια να ελαττώνονται κατά 50%-60%. Φυσικά 
η εκτέλεση αυτών των επεμβάσεων πρέπει να γίνεται σε εξειδι-
κευμένα κέντρα από έμπειρους λαπαροσκόπους χειρουργούς και 
ο ασθενής να παρακολουθείται μακροπρόθεσμα από βαριατρική 
ομάδα με τη συμμετοχή διαιτολόγου και ψυχολόγου».

Στην ακριτική Ελλάδα για μία ακόμη φορά ταξίδεψε η 
ELPEN, στηρίζοντας τον 24ο Διάπλου της Ομάδας Αι-
γαίου, που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάιο. 
Ειδικότερα, πρόσφερε έναν καρδιογράφο, μια μεταφε-
ρόμενη φιάλη οξυγόνου, έναν μετρητή σακχάρου και 

ένα μηχάνημα αναρρόφησης για την κάλυψη των υγειονομικών ανα-
γκών του περιφερειακού ιατρείου Φολεγάνδρου. Η συνεργασία της 
ELPEN με την Ομάδα Αιγαίου μετρά 18 χρόνια σταθερής προσφοράς 
στους κατοίκους των μικρών απομακρυσμένων νησιών. Στη διάρκεια 
της μακροχρόνιας αυτής σύμπραξης η εταιρεία έχει στηρίξει δράσεις 
όπως η δημιουργία της παιδικής χαράς στην Ανάφη, η χρηματοδό-
τηση εργασιών για την εγκατάσταση φίλτρου αντίστροφης ώσμωσης 
νερού στη Θύμαινα και η υδροδότηση της Κεραμειδούς, επίσης στη 
Θύμαινα. Επιπλέον, έχει προσφέρει εξοπλισμό για το αγροτικό ια-
τρείο του Κουφονησίου, της Ηρακλειάς και της Αστυπάλαιας, καθώς 
και εκπαιδευτικό υλικό για τα σχολεία των μικρών νησιών του Αιγαί-
ου. Την περσινή χρονιά κάλυψε εξολοκλήρου το κόστος των 485 ερ-
γαστηριακών εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκαν οι κάτοικοι επτά 
μικρών ακριτικών νησιών (Θύμαινα, Φούρνοι, Δονούσα, Αμοργός, 
Αστυπάλαια, Ίος, Κουφονήσι). Τα εγκαίνια του περιφερειακού ια-
τρείου Φολεγάνδρου πραγματοποιήθηκαν στις 17 Μαΐου, παρουσία 
του κ. Θεόδωρου Τρύφωνος, αντιπροέδρου της ELPEN, ο οποίος 
τόνισε πως το σύγχρονο μοντέλο της επιχειρηματικότητας απαιτεί 
τέτοιες συνέργειες και εταιρική υπευθυνότητα και πρόσθεσε: «Η σύ-
μπραξή μας με την Ομάδα Αιγαίου προστίθεται σε μια σειρά ενερ-
γειών που αναπτύσσουμε σταθερά τα τελευταία χρόνια, στοχεύοντας 
στη διασφάλιση της πρόσβασης των απομακρυσμένων περιοχών σε 
απαραίτητες ιατρικές υπηρεσίες. Μοιραζόμαστε σήμερα με τους 
ακρίτες της Φολεγάνδρου το ισότιμο δικαίωμά τους στην υγεία».

Α
πόλυτα εξατομικευμένη (à la carte) θα είναι στο 
μέλλον η θεραπεία των ασθενών με αιματολογικούς 
καρκίνους, με τη βοήθεια των CAR-T θεραπειών, 
που αποτελούν τη νέα επιστημονική εξέλιξη στην 
ογκολογία. Όπως εξηγεί η Μαριαλένα Κωνσταντινί-

δου, επικεφαλής του Ιατρικού Τμήματος Ογκολογίας της Novartis 
Hellas, στις CAR-T θεραπείες που ήδη έχουν αναπτυχθεί για την 
οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (των παιδιών και των νεαρών 
ενηλίκων, έως 25 ετών) και για το non Hodgkin λέμφωμα των 
διάχυτων B κυττάρων (στους ενήλικες) λαμβάνεται αίμα από 
τους ασθενείς και στη συνέχεια, αφού απομονωθούν τα λευ-
κά αιμοσφαίρια, υφίστανται τροποποίηση στο εργαστήριο. Έτσι, 
δημιουργείται ένα εξατομικευμένο έγχυμα που χορηγείται ενδο-
φλέβια άπαξ στον ασθενή, εξασφαλίζοντας ίαση με μία και μόνη 
θεραπεία. Πρόκειται για μια καταιγιστική εξέλιξη που εξασφαλίζει 
θεραπεία σε μικρές ομάδες ασθενών. Παράλληλη πορεία ακο-
λουθεί η ανοσοθεραπεία στους συμπαγείς όγκους, που σήμε-

ρα γίνεται με ανοσοθεραπευτικούς παράγοντες (μονοκλωνικά 
αντισώματα), οι οποίοι ενεργοποιούν το ανοσοποιητικό σύστημα 
του ασθενή για να σκοτώσει τον καρκίνο. Μελλοντικά, όμως, θα 
λαμβάνονται κύτταρα-φονείς του ασθενή και θα υφίστανται τρο-
ποποίηση στο εργαστήριο, ώστε να σκοτώνουν επιλεκτικά τους 
δικούς του όγκους.

Πέρα από αυτή την επιστημονική εξέλιξη, ο Γρηγόρης Ρο-
μπόπουλος, επικεφαλής του Ιατρικού Τμήματος της Novartis 
Hellas, τόνισε στην παρουσίαση της έκθεσης εταιρικής υπευθυ-
νότητας της φαρμακοβιομηχανίας πως ήδη επτά νέα φάρμακα 
αναμένουν να λάβουν έγκριση την προσεχή τριετία για σοβαρά 
νοσήματα, ενώ η πιο άμεση αναμενόμενη άφιξη στην εγχώρια 
φαρέτρα αφορά την επαναστατική θεραπεία της σοβαρής ημικρα-
νίας με δύο ενέσεις τον μήνα. Για τη διετία 2016-2017 η Novartis 
Hellas στήριξε 34 ενώσεις ασθενών, πρόσφερε 20.000 δωρεάν 
διαγνωστικές εξετάσεις στους Έλληνες και επέστρεψε το 35% του 
κύκλου εργασιών της στην κοινωνία και στην εθνική οικονομία.

ΊΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΊΜΑΤΟΛΟΓΊΚΟΥΣ 
ΚΑΡΚΊΝΟΥΣ ΜΕ «A LA CAR-T» ΘΕΡΑΠΕΊΑ

ΜΕΣΑ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ 
ΥΠΟΧΏΡΕΊ Ο ΔΊΑΒΗΤΗΣ 
ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΗ 
ΒΑΡΊΑΤΡΊΚΗΣ
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«ΙΩΝ» ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙ∆Η
Ο «Ίων» του Ευριπίδη –η παράσταση της Ιόλης Ανδρεάδη µε τους 
Κωνσταντίνο Μπιµπή, ∆ήµητρα Χατούπη και Νίκο Τουλιάτο, που άνοιξε 
το 1ο ∆ιεθνές Εργαστήρι Αρχαίου ∆ράµατος στις Κρηνίδες σε παραγωγή 
του ∆ΗΠΕΘΕ Καβάλας και του Φεστιβάλ Φιλίππων το 2017 και έγινε 
δεκτή να ενταχθεί στο ρεπερτόριο του «THE TANK» στο Μανχάταν 
της Νέας Υόρκης µε σκοπό να παρουσιαστεί εκεί την άνοιξη του 2019 µε 
αγγλικούς υπέρτιτλους– πραγµατοποιεί φέτος το καλοκαίρι περιοδεία 
ανά την Ελλάδα. Αθήνα: Τρίτη 24 Ιουλίου, Θέατρο Πέτρας, Πετρούπολη / 
Τετάρτη 25 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Βύρωνας.

Ο ΜΑΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΣΤΟ ΒΕΑΚΕΙΟ 
ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Με µουσικές του Μάριου Φραγκούλη, τραγούδια των Lucio Dalla, Astor 
Piazzola, Nino Rota, Nicola Piovani, José Maria Cano, Μάνου Χατζιδάκι, 
Σταύρου Ξαρχάκου, αλλά και νέες δηµιουργίες της Λίνας Νικολ ακοπούλου 
και του Άρη ∆αβαράκη. Μαζί µε τον Μάριο Φραγκούλη η εξαιρετική νέα 
τραγουδίστρια ∆ήµητρα Σελεµίδου. Την Τρίτη 24 Ιουλίου.

η σπαρταριστή κωμωδία του 

ΑΛΕΚΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
η σπαρταριστή κωμωδία του 

ΑΛΕΚΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

Παίζουν (με σειρά εμφάνισης):

Μάνος Παπαγιάννης - Αγγελική Δαλιάνη - Δήμητρα Σιγάλα 
Τζένη Διαγούπη - Μάνος Ιωάννου - Περικλής Λιανός

Γιάννης Ρούσσος
ΠΑΡΑΓΩΓΉ: ΧΥΤΉΡΙΟ ΣΉΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΣΚΉΝΉ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ - ΒΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

διασκευή & σκηνοθεσία 
ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΕΠΠΑΣ

διασκευή & σκηνοθεσία 
ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΕΠΠΑΣ

ΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΟ: ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: 

ΧΟΡΗΓΟΣ:

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ

Ταμείο: Πανεπιστημίου 39 (Στοά Πεσμαζόγλου)
Εισιτήρια Online: www.ticketservices.gr
Τηλεφωνική αγορά: 210 7234567 

ΛΟΥΤΡΑΚΙ
ΙΣΘΜΙΑΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ

ΚΟΡΙνΘΟΣ

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 15

Πλατεία 25ης Μαρτίου

ταβέρναΜαϊστράλι

χΟΡΗγΟΙ ΕΠΙκΟΙνΩνΙΑΣ

ΜΕ τΗν υΠΟΣτΗΡΙξΗ χΡυΣΟΣ χΟΡΗγΟΣ  ΜΕγΑΣ χΟΡΗγΟΣ

χΟΡΗγΟΙ

ταβέρνα 

Φίλιππας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
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ΖΩτΙκΟΣ χΩΡΟΣ
Lebensraum 
ΤΟΥ ΘΑνΑΣη ΤΡΙΑΡΙΔη
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ΘΑνΑΣΗΣ 
ΠΑΠΑκΩνΣτΑντΙνΟυ 
«ΜΕ ΣΤΟΜΑ πΟΥ ΓΕΛΑ»

φΙΛΑΡΜΟνΙΚη 
ΟΡχηΣΤΡΑ   
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 
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χΡΗΣτΟΣ 
ΘΗβΑΙΟΣ 
χΡηΣΤΟΣ νΙνΙΟΣ
ΟΡχηΣΤΡΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 

Classical music festival
2018
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8-10/8
ΔΙΕΘνΕΣ 

ΦΕΣτΙβΑΛ 
ΚΛΑΣΙΚηΣ 

ΜΟΥΣΙΚηΣ 10/8
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Επισκευτείτε το 
www.loutrakifestival.com 

για το αναλυτικό πρόγραμμα 
της διοργάνωσης
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Η μιζέρια, η ευκολία, 
η προχειρότητα, 
η ανευθυνότητα, 
ο οχαδερφισμός 
(οχ αδερφέ, τι θα 
καταλάβουν τα 
παιδιά) με τα οποία 
αντιμετωπιζόταν το 
θέατρο για τα παιδιά, 
εκτός από ελάχιστες 
εξαιρέσεις, με έκαναν 
να θέλω κι εγώ να 
προστεθώ σε αυτές 
τις εξαιρέσεις και 
να προσπαθήσω να 
ανεβάσω τον πήχη.

INFO

«Χένσελ  
και Γκρέτελ»
Κείμενο-Σκηνοθεσία: 
Κάρμεν Ρουγγέρη
Στίχοι & μουσική 
επιλογή: Ανδρέας 
Κουλουμπής
Παίζουν: Αθηνά 
Δημητρακοπούλου, 
Ελένη Ζιώγα, Εστέλλα 
Κοπάνου, Κωνσταντίνα 
Λιναρδάτου, 
Αλέξανδρος Μαράκης-
Μπούρκας, Ιουστίνα 
Μάτσιασεκ, Έλενα 
Μιχαλάκη, Νικόλας 
Παπακωνσταντίνου

Η 
Κάρμεν Ρουγγέρη έχει αφιερώσει τη δημιουρ-
γικότητά της στο παιδικό θέατρο. Με αφορμή το 
«Χένσελ και Γκρέτελ», το παραμύθι των αδελ-
φών Γκριμ, με το οποίο βρίσκεται σε περιοδεία 
(θα διαρκέσει ως το τέλος του Σεπτέμβρη), μας 
εξηγεί γιατί το παιδικό θέατρο είναι το δυσκο-
λότερο είδος θεάτρου.

Μιλήστε μας για την παράσταση…
Ένα παραμύθι των αδελφών Γκριμ, παραλλαγμένο και διασκευασμένο, 
γεμάτο θησαυρούς-μηνύματα, ντυμένο με υπέροχη μουσική από τον 
Γερμανό συνθέτη Χούμπερτιγκ, μεταμορφώνεται σε μια μουσική παρά-
σταση από τους συνεργάτες μου κι εμένα. Έτσι, δίνεται η ευκαιρία στα 
παιδιά να απολαύσουν το παραμύθι, με εξαιρετικούς ηθοποιούς-τρα-
γουδιστές και πολύχρωμα-παραμυθένια σκηνικά και κοστούμια. Να ση-
μειώσουμε εδώ ότι η παράσταση αυτή παίχτηκε όλο τον χειμώνα στην 
Αθήνα, πάντα με γεμάτο θέατρο, και αυτή τη στιγμή γυρίζει όλη την Ελ-
λάδα χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητά της.

Η μουσική τι ρόλο παίζει;
Η μουσική παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, δεδομένου ότι τα τελευταία 
χρόνια έχουμε εγκαινιάσει να παραδίδουμε στα παιδιά παραστάσεις 
μέσα από τις οποίες γνωρίζουν κλασικούς συνθέτες (τονίζω ότι η κλα-
σική μουσική είναι απαραίτητη για την καλλιέργεια του μουσικού αι-
σθητηρίου των παιδιών).

Πώς αντιδρούν τα παιδιά;
Αν κρίνω από την ευτυχία που βλέπω στα μάτια τους κάθε φορά που τε-
λειώνει η παράσταση και αν κρίνω από αυτά που λένε, πρέπει να τους α-
ρέσει πολύ.

Υπάρχουν θέματα για τα οποία απαγορεύεται να μιλήσουμε στα παι-
διά;
Κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχουν τέτοια θέματα. Ο τρόπος που θα χρη-
σιμοποιήσουμε για να μιλήσουμε στα παιδιά παίζει ρόλο.

Το παιδικό θέατρο μοιάζει στα δικά μας μάτια, των ενήλικων θεατών, 
εύκολη υπόθεση σκηνοθετικά και υποκριτικά. Είναι;
Καμία σχέση. Το θέατρο που απευθύνεται στα παιδιά είναι το δυσκολό-
τερο είδος και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, για τον καθέναν που κατα-
πιάνεται σοβαρά με αυτό, γιατί κάθε φορά είναι σαν να βάζεις ένα στοί-

χημα και να έχεις αγωνία αν θα το κερ-
δίσεις.

Τι είναι αυτό που σας ώθησε τα τελευ-
ταία 20 χρόνια να ασχοληθείτε σχεδόν 
αποκλειστικά με το παιδικό θέατρο;
Η μιζέρια, η ευκολία, η προχειρότητα, 
η ανευθυνότητα, ο οχαδερφισμός (οχ α-
δερφέ, τι θα καταλάβουν τα παιδιά) με τα 
οποία αντιμετωπιζόταν το θέατρο για τα 
παιδιά, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, 
με έκαναν να θέλω κι εγώ να προστεθώ σε 
αυτές τις εξαιρέσεις και να προσπαθήσω 
να ανεβάσω τον πήχη, γιατί πιστεύω ότι 
το θέατρο πρέπει να είναι πηγή γνώσης 
για τα παιδιά και εμείς που ασχολούμα-
στε με αυτό πρέπει να είμαστε απόλυτα 
υπεύθυνοι, ώστε να κάνουμε το παν για 
να το αγαπήσουν.

Στα παιδιά και στα εγγόνια σας ποια 
παραμύθια διαβάζατε;
Πάντοτε παραμύθια που έβγαζα από τον 
νου μου. Με άλλα λόγια, αυτοσχεδίαζα. 
Αλλά τα δραματοποιούσα κιόλας, μοιρά-
ζοντας ρόλους και παίζοντας μαζί τους 
θέατρο. Και πάντα φτιάχνοντας ατμό-
σφαιρα με κλασική μουσική.

Κάρμεν Ρουγγέρη
«Το θέατρο που 

απευθύνεται στα παιδιά 
είναι το δυσκολότερο»

  ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ
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Διακοπές με… πρωινό

Το πρωινό αναμφισβήτητα είναι, όπως θα έλεγε και η μαμά μας, το σημαντι-
κότερο γεύμα της ημέρας. Σε μια ισορροπημένη διατροφή θα πρέπει το πρωί 
να καταναλώνουμε το 15%-20% των θερμίδων που δικαιούμαστε ημερησίως, 
δηλαδή περίπου 350-450 θερμίδες για έναν μέσο ενήλικα. Τι σημαίνει όμως 

καλό πρωινό και τι πρέπει να περιέχει;
Η σύσταση του γεύματος θα πρέπει να είναι μοιρασμένη με βάση τα παρακάτω: 

Τουλάχιστον οι μισές θερμίδες του πρωινού πρέπει να προέρχονται από σύνθετους υ-
δατάνθρακες με μεγάλη περιεκτικότητα σε διαλυτές φυτικές ίνες, δηλαδή ψωμί ολι-
κής άλεσης, βρώμη και άλλα δημητριακά, όπως μούσλι με ξηρά φρούτα, χωρίς προ-
σθήκη ζάχαρης. Επίσης καλή πηγή υδατανθράκων για το πρωινό μας είναι τα φρούτα ή 

ο χυμός τους σε μικρή ποσότητα, καθώς και μια μικρή ποσότητα σε μέλι.
Περίπου το 25%-30% των συνολικών θερμίδων πρέπει να προέρχεται από υψη-

λής βιολογικής αξίας πρωτεΐνη, όπως ένα αβγό ή μια μερίδα 25-30 γρ. κίτρινου τυριού 
ή ακόμη και μια μερίδα ξηρών καρπών, δηλαδή 8-10 αμύγδαλα, καρύδια, φιστίκια κ.λπ.

Το υπόλοιπο 20% των θερμίδων που μας έχει απομείνει πρέπει να προέρχεται από 
πολυακόρεστα και μονοακόρεστα λιπαρά μεγάλης περιεκτικότητας σε Ω3. Μια πολύ 
καλή πηγή είναι το ταχίνι και τα καρύδια, καθώς και οι εμπλουτισμένες μαργαρίνες του 
εμπορίου. Ένα μικρό ποσοστό κορεσμένων λιπαρών που μας αναλογεί πιθανόν να το έ-
χουμε ήδη πάρει από το αβγό ή το τυρί που έχουμε καταναλώσει.

Ο μέσος Έλληνας όταν λέει τη λέξη «πρωινό» εννοεί την τυρόπιτα ή το σάντουιτς 
που θα φάει κατά τις 10:30, στο διάλειμμά του. Το πρώτο πράγμα που συνήθως κατα-
ναλώνουμε οι ενήλικες το πρωί είναι ένας καφές σε άδειο στομάχι. Με έναν ανεξήγητο 
τρόπο η συμπεριφορά αυτή αλλάζει κατά την περίοδο των διακοπών μας και υπό την ε-
πιρροή των θελκτικών μπουφέδων των ξενοδοχείων.

Τι περιέχει όμως ο δίσκος που μετά δυσκολίας (λόγω βάρους του αντικειμένου και 
ισορροπίας των πιατικών) μεταφέρουμε από τον μπουφέ του ξενοδοχείου στο τραπέζι; 
Συνήθως πολύ περισσότερες «άδειες» θερμίδες. Λευκά ψωμιά, κρουασάν, χυμούς ε-
μπορίου, βούτυρα και μαργαρίνες γεμάτες τρανς λιπαρά, ζαμπόν, μπέικον, τυροπιτάκια 
και διάφορα ανάλογου τύπου τρόφιμα. Το αποτέλεσμα είναι να τρώμε υπερβολικά σε 
ποσότητα πολύ λιπαρά και παχυντικά τρόφιμα που ουδέποτε θα τρώγαμε στην καθη-
μερινότητά μας.

Το πρωινό γεύμα για να είναι ωφέλιμο πρέπει να καταναλώνεται εντός δύο ωρών 
από την ώρα που ξυπνάμε και να περιέχει τρόφιμα της κλασικής ελληνικής διατροφής. 
Πρέπει να μας παρέχει αρκετά αντιοξειδωτικά, καθώς και βιταμίνες, μέταλλα και τα α-
παραίτητα ιχνοστοιχεία για να ξεκινήσουμε τη μέρα μας. Τα γαλακτοκομικά, όπως για-
ούρτι, γάλα και τυρί, θα μας δώσουν αρκετό ασβέστιο και βιταμίνη D, καθώς και πρωτε-
ΐνες υψηλής βιολογικής αξίας, και θα πρέπει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι του πρωι-
νού μας. Τα παραδοσιακά προϊόντα ζύμης κάθε περιοχής, πίτες, κουλούρια και ψωμιά, 
μπορούν να είναι μια καλή πηγή ενέργειας και να μας γνωρίσουν τη διατροφική κουλ-
τούρα της περιοχής που επισκεπτόμαστε στις διακοπές μας.

Είναι πολύ σοφό και χρήσιμο να εντάξουμε στη διατροφή μας το πρωινό γεύμα όχι 
μόνο στις διακοπές μας αλλά και στην καθημερινότητά μας. Στην εξοχή και στη θά-
λασσα μπορεί να ανοίγει η όρεξή μας, αλλά οφείλουμε να είμαστε μετρημένοι και να 
γυρίσουμε πίσω χαρούμενοι με σταθερό το βάρος μας.

*Ο Σωτήρης Ηλιόπουλος είναι διαιτολόγος-διατροφολόγος, υπεύθυνος για το in-diet.gr.

Οι ουσίες που βοηθούν το μαύρισμα είναι τα καροτενοειδή. Τα 
καροτενοειδή είναι χρωστικές ουσίες οι οποίες μετασχηματίζονται στον 
οργανισμό σε βιταμίνη Α και, εκτός από την αντιοξειδωτική τους δράση, 
συμμετέχουν στο μαύρισμα της επιδερμίδας. Τα βρίσκουμε σε φρούτα 
και λαχανικά. Συγκεκριμένα, το β-καροτένιο συναντάται στο καρότο, 
στο ροδάκινο και στο βερίκοκο. Το λυκοπένιο βρίσκεται στην ντομάτα 
και στο καρπούζι και τέλος η λουτεΐνη στο καλαμπόκι, στο σπανάκι, στο 
λάχανο, στις πιπεριές και στα φιστίκια.

Η διαδικασία παραγωγής της μελανίνης σχετίζεται με τη βιταμίνη 
Β12, η οποία περιέχεται στα αβγά, στο γάλα, στο τυρί και στα πράσινα 
λαχανικά. Αντίστοιχη δράση φαίνεται να έχει και ο χαλκός. Πηγές 
χαλκού είναι τα μανιτάρια, το συκώτι, τα θαλασσινά και τα καρύδια.

Μεγάλη σημασία όμως έχει και η προστασία του δέρματος. Οι βιταμίνες 
του συμπλέγματος Β διατηρούν την ομαλή λειτουργία του δέρματος, 
δρώντας προστατευτικά και στα ηλιακά εγκαύματα. Τις βρίσκουμε 
κυρίως στα πουλερικά, στα ψάρια, στα αβγά και στα πράσινα λαχανικά.

Η βιταμίνη C διατηρεί το κολλαγόνο και βοηθά στην επούλωση των 
πληγών. Περιέχεται στα εσπεριδοειδή, στις ντομάτες, στις φράουλες, 
στις πιπεριές, στο μπρόκολο και στο σπανάκι.

Η βιταμίνη Ε έχει ισχυρή αντιοξειδωτική δράση, προλαμβάνει τη 
γήρανση του δέρματος και ενισχύει την αντοχή του κατά της ηλιακής 
ακτινοβολίας. Πλούσιες πηγές της βιταμίνης Ε είναι ο σολομός, τα 
όσπρια, τα αμύγδαλα, τα φυλλώδη λαχανικά, το ελαιόλαδο και το 
σησαμέλαιο.

Το σελήνιο μειώνει την καταστροφική επίδραση της υπεριώδους 
ακτινοβολίας στο δέρμα και το βρίσκουμε στο σιτάρι, στο σουσάμι και 
στα δημητριακά ολικής άλεσης.

Ο ψευδάργυρος διατηρεί το κολλαγόνο και την ελαστίνη. Περιέχεται στα 
οστρακοειδή, στη γαλοπούλα και στα μανιτάρια.

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί η σημασία της βιταμίνης D, που 
παράγεται από τον οργανισμό μας όταν το δέρμα μας εκτίθεται στον 
ήλιο. Είμαστε μια χώρα με μεγάλα ποσοστά έλλειψης βιταμίνης D, 
ειδικά στα παιδιά, λόγω της υπερβολικής χρήσης αντηλιακών. Μόλις 
δέκα λεπτά στον ήλιο καθημερινά χωρίς αντηλιακό με γυμνά χέρια και 
στέρνο είναι αρκετά.

Ποιες τροφές θα σε βοηθήσουν 
στο μαύρισμα και στην προστασία 
του δέρματός σου;

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ
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