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Γ. Καπόπουλος

Το SPD καταλύτης 
αποσταθεροποίησης 
Γερµανίας, Ε.Ε.

 σελ. 4

ΑΠΟ ΤΗ NOVARTIS
ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΦΑΡΣΑΣ 
ΚΑΙ ΤΡΑΓΩ∆ΙΑΣ

ΓΙΑΤΙ ∆ΕΝ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΠΠΙΚΟ

σελ. 3, 5, 7

Άδωνις Γεωργιάδης: 
O κ. ΤΣΙΠΡΑΣ ΕΙΝΑΙ 
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ 
ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
σελ. 19-29

Super League 
Ο συνεταιρισµός 
στο σηµείο µηδέν 

σελ. 30

Elon Musk 

Ο άνθρωπος που 
επενδύει στο µέλλον 
που συνδιαµορφώνει

σελ. 18

∆ιατροφή 
Παυσίπονο 
ή νεράκι 
για τον πονοκέφαλο;

σελ. 17
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*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, η 
αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιλη-
πτική, ή κατά παράφραση, ή διασκευή 
απόδοσης του περιεχοµένου της εφηµε-
ρίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανι-
κό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογρα-
φήσεως ή άλλον, χωρίς προηγούµενη 
γραπτή άδεια του εκδότη. Νόµοι 238/ 
1970, 4301/1979, Ν. 100/1975, Ν∆ 
3565/1956 και 4254, 1962 και κανόνες 
του ∆ιεθνούς ∆ικαίου.

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

03 // ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Ελλάδα - ΗΠΑ - 
Τουρκία: Ένα τρίγωνο µε δύο γωνίες
04 // ΕΥΡΩΠΗ Γ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ SPD, 
η απρόβλεπτη µεταβλητή
05 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Α∆. ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ «Η Ν∆ 
θα υπερψηφίσει την πρόταση για Προανακριτική»
06 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ 
«Η Τουρκία κάνει, αυτή τη στιγµή, επίδειξη ισχύος 
προς την Ελλάδα»
07 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ H κυβέρνηση 
πιο κοντά στην τραγωδία απ’ ό,τι στη φάρσα
08 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Το ΕΣΠΑ, η πορεία 
απορρόφησης και η χρηµατοδότηση της Ελλάδας
09 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ. ΚΑΒΒΑΘΑΣ «Οι συνθήκες 
άσκησης οικονοµικής πολιτικής παραµένουν 
ασφυκτικές»
10 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ποιος φοβάται τον Γιάνη;
11 // ΑΠΟΨΗ Κ. ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ Η κρίση είναι εδώ, 
αλλά η ανάπτυξη είναι αλλού
12 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ 115 υπουργοί στα 100 χρόνια 
του υπουργείου Υγείας
13 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ  Έτοιµο για λειτουργία 
το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής
14 // ΜWC Ο Χρήστος Στάικος και ο Πάρις 

Κωνσταντίνου µιλούν για την έκτη συµµετοχή 
της Ελλάδας στο Mobile World Congress
16 // ΥΓΕΙΑ Αντιστρέφεται το αρνητικό πρόσηµο 
των γεννήσεων στα ακριτικά νησιά
17 // ∆ΙΑΤΡΟΦΗ Παυσίπονο ή νεράκι για τον 
πονοκέφαλο;

SPORTS
30 // SUPER LEAGUE Ο συνεταιρισµός 
στο σηµείο µηδέν

FREE TIME
32 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώµενα της 
εβδοµάδας
33 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΝΑΝΣΥ ΜΠΟΥΚΛΗ «Όλα 
είνα ι θέµα ανθρώπου και όχι φύλου»
34 // CINEMA Τι θα δούµε 
στις κινηµατογραφικές αίθουσες
35 // CELEBRITIES Στιγµιότυπα 
από τον κόσµο των διασήµων
36 // ΕΥΕΞΙΑ Είκοσι tips για να µην 
τραυµατιστείτε κατά την προπόνηση

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
σελ. 19-29
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ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕ ΣΑΡΑΚΟΣΤΙΑΝΑ  
ΣΤΟ ΕΞΟΧΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!

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

AUTO
IOYΛIOΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 8

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!

››  Με το 

AUTO
IOYΛIOΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 8

AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 12

AUTO
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 10

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

AUTO
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 10

AUTO
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 9

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

• DS5
• Audi 
• Skoda 

AUTO

AUTO
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 11

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

ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ • ΠΛΗΡΕΣ ΜΕΝΟΥ 20 ΕΥΡΩ 

ΣΤΟ ΕΞΟΧΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ο ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΟΥΚ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 34 ΧΑΛΑΝΔΡΙ • ΤΗΛ 2106840698
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ανάλυση

ΕΛΛΆΔΆ - ΗΠΆ - ΤΟΥΡΚΊΆ: 
ΕΝΆ ΤΡΊΓΩΝΟ ΜΕ ΔΥΟ ΓΩΝΊΕΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΆΤΗΣ

Ο υπουργός Άμυνας περιμένει ΗΠΑ και 
ΝΑΤΟ να πάρουν θέση, την ώρα που ο 
γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ και το 
υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ καλούν 
Ελλάδα και Τουρκία να αποκλιμακώσουν 
την ένταση και ο υπουργός Εξωτερικών 
των ΗΠΑ δεν συμπεριλαμβάνει την 
Αθήνα στην περιοδεία στην περιοχή και 
ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα πάει να 
τον συναντήσει στην Άγκυρα.

«Είχα τη δυνατότητα να επιδείξω οπτικοακουστικό 
υλικό, το οποίο, πέραν πάσης αμφισβητήσεως, 
καταρρίπτει κάθε τουρκικό ισχυρισμό. Αναμέ-
νουμε τις αντιδράσεις των συμμάχων» δήλωσε ο 

υπουργός Άμυνας Πάνος Καμμένος μετά τις συναντήσεις που είχε 
με ομολόγους του στο περιθώριο της συνόδου των υπουργών Άμυ-
νας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Όμως η δήλωση που έκανε μετά την ολοκλήρωση της συνό-
δου ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας Γενς Στόλτενμπεργκ 
μάλλον θέτει σε αμφισβήτηση την αναφορά «πέραν πάσης αμφι-
σβητήσεως» που είχε κάνει ο υπουργός. «Καλωσορίζω το γεγονός 
ότι οι δύο πρωθυπουργοί μίλησαν στο τηλέφωνο και προτρέπω 
να συνεχίσουν τις συνομιλίες, έτσι ώστε να αποφευχθούν τέτοια 
συμβάντα στο μέλλον, να μειωθούν οι εντάσεις και να αποφευχθεί 
μια νέα κλιμάκωση» είπε ο κ. Στόλτενμπεργκ, ο οποίος επισήμανε 
ότι συναντήθηκε με τους υπουργούς και των δύο χωρών.

Προφανώς οι προσδοκίες του κ. Καμμένου από τις συνομιλίες 
ήταν υψηλότερες από μια τέτοια ουδέτερη προσέγγιση που έκανε 
ο κ. Στόλτενμπεργκ. Άλλωστε δεν ήταν η μόνη παρόμοια αντι-
μετώπιση που είχε το «συμβάν» την προηγούμενη Δευτέρα στα 
Ίμια. Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ είχε ήδη καλέσει «όλα 
τα μέρη να λάβουν μέτρα που θα αποκλιμακώσουν την τρέχουσα 
κατάσταση», επισημαίνοντας ότι «Τουρκία και Ελλάδα έχουν εδώ 
και καιρό παγιωμένα διπλωματικά κανάλια για την αντιμετώπιση 
θεμάτων του Αιγαίου».

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, στρατηγός Τζιμ Μάτις, απέ-
φυγε να κάνει κάποια δήλωση μετά τη συνάντησή του με τον κ. 
Καμμένο και μάλιστα χρειάστηκε ένα tweet του Αμερικανού πρέ-
σβη στην Αθήνα για να γίνει γνωστή η συνάντηση. «Σας ευχαρι-
στώ, υπουργέ Μάτις, για την ισχυρή υποστήριξή σας στη συμμα-
χία μας με την Ελλάδα» έγραψε ο κ. Πάιατ στην ανάρτησή του 
λίγες ώρες αφότου το επεισόδιο είχε επιβεβαιώσει πλήρως την 
πρόβλεψη που είχε κάνει πριν από λίγες μέρες μιλώντας στον 
ΣΚΑΪ: «Όσο έχετε αυτά τα φονικά περίπλοκα στρατιωτικά συστή-
ματα που λειτουργούν σε κοντινή απόσταση το ένα από το άλλο, 

υπάρχει πάντα φοβερός κίνδυνος ατυχήματος, το οποίο φυσικά θα 
προκαλέσει μεγάλες επιπλοκές στη σχέση σας».

Ο κ. Τζέφρι Πάιατ
Ο κ. Πάιατ είναι μια ξεχωριστή περίπτωση Αμερικανού πρέσβη. 
Κατ’ αρχάς, είναι ένας από τους μόνο έξι πρέσβεις που η Ουάσιν-
γκτον έχει στην Ευρώπη. Θεωρείται αυξημένου κύρους και είναι 
από τους λίγους πρέσβεις που περισσότερο επηρεάζουν την πολι-
τική των ΗΠΑ στη χώρα όπου υπηρετούν παρά εφαρμόζουν την 
πολιτική που έρχεται από τις κεντρικές υπηρεσίες του υπουρ-
γείου Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Αυτό μάλιστα το αυξημένο κύρος τον οδήγησε να διαψεύσει 
μέσω της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα μια πληροφορία 
που θα μπορούσε να είναι και αληθής, αλλά υπερέβαινε κατά πολύ 
τα όρια της θέσης: «Αντίθετα με τις αναφορές στον Τύπο, ο πρέ-
σβης δεν θα έχει συνάντηση με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών 
Μεβλούτ Τσαβούσογλου». Ήταν η τελευταία πρόταση σε μια α-
νακοίνωση της πρεσβείας με την οποία γινόταν γνωστό ότι ο κ. 
Πάιατ θα επισκεπτόταν την Άγκυρα για να παρευρεθεί σε μια συ-
νάντηση που θα είχε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Ρεξ Τί-
λερσον: «Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελληνική Δημοκρατία Τζέ-
φρι Ρ. Πάιατ ταξιδεύει στην Άγκυρα στις 15 και 16 Φεβρουαρίου 
για διαβουλεύσεις με τον υπουργό Εξωτερικών Ρεξ Τίλερσον, τον 
βοηθό υπουργό για Ευρωπαϊκά και Ευρασιατικά Θέματα Ουές Μί-
τσελ και αρκετούς από τους ομολόγους του στην περιοχή, για να 
συζητήσουν μια σειρά θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της φιλό-
δοξης ενεργειακής ατζέντας μας, όπου η συνεργασία με τους πρέ-
σβεις από το Μπακού ως το Βελιγράδι είναι ουσιαστική για τη συ-
νεργασία μας».

Αυτή η σύναξη των Αμερικανών πρέσβεων δεν υπήρξε ως εί-
δηση ή πληροφορία σε καμία άλλη πρεσβεία των ΗΠΑ, ούτε καν 
στην πρεσβεία στην Τουρκία, η οποία και μετά τη συνάντηση Ερ-
ντογάν-Τίλερσον είχε την αρχική ανακοίνωση της περιοδείας του 
Αμερικανού υπουργού στην περιοχή, από τις 8 Φεβρουαρίου: «Η 
περιοδεία του υπουργού περιλαμβάνει μία στάση στην Τουρκία, 

όπου θα συναντηθεί με ανώτατους Τούρκους αξιωματούχους, για 
να συζητήσει σειρά διμερών και διεθνών θεμάτων».

Αμερικανική διπλωματική παρέλαση 
στην Άγκυρα
Η επίσκεψη του κ. Τίλερσον ήταν η δεύτερη κορυφαίου Αμερικα-
νού αξιωματούχου σε μία εβδομάδα, καθώς είχε προηγηθεί, στις 11 
Φεβρουαρίου, η επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη του συμβού-
λου Εθνικής Ασφαλείας του Προέδρου Τραμπ, στρατηγού Μακ 
Μάστερ, ο οποίος συνάντησε τον Τούρκο ομόλογό του Ιμπραήμ 
Καλίν, ο οποίος είναι και εκπρόσωπος της Τουρκικής Προεδρίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους Καλίν και Μακ Μά-
στερ επιβεβαίωσαν τη μακρά στρατηγική συνεργασία μεταξύ των 
ΗΠΑ και της Τουρκίας και συζήτησαν τις προτεραιότητες και τις 
ανησυχίες και των δύο χωρών. Επίσης, αντάλλαξαν απόψεις για τις 
αμερικανοτουρκικές σχέσεις, τις κοινές στρατηγικές προκλήσεις 
και τις περιφερειακές εξελίξεις, αντιμετώπισαν ζητήματα που α-
φορούν τις διμερείς σχέσεις σε κάθε λεπτομέρεια και εξερεύνη-
σαν τρόπους να διευρύνουν την κοινή μάχη κατά όλων των μορ-
φών τρομοκρατίας.

Τρεις ημέρες αργότερα, Τίλερσον και Ερντογάν είχαν μία τρί-
ωρη συζήτηση, το περιεχόμενο της οποίας δεν έγινε γνωστό, αλλά 
σύμφωνα με τουρκικές πηγές ο Ερντογάν έθεσε στον Τίλερσον 
τις τουρκικές προτεραιότητες, δηλαδή την αποτροπή της δημιουρ-
γίας ενός θύλακα που θα ελέγχεται από «Λαϊκές Δυνάμεις Προ-
στασίας» (YPG), δηλαδή τους Κούρδους που συμμετέχουν στις 
Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, δηλαδή τη φιλοδυτική συρι-
ακή αντιπολίτευση.

Ο Αμερικανός υπουργός, άλλωστε, είχε φροντίσει από τη Βη-
ρυτό, λίγες ώρες πριν πάει στην Άγκυρα, να καθησυχάσει τους 
Τούρκους συνομιλητές του, λέγοντας ότι η Ουάσινγκτον δεν πού-
λησε ποτέ βαρύ οπλισμό στους Κούρδους του YPG. «Δεν δώσαμε 
ποτέ βαρύ οπλισμό στο YPG και γι’ αυτό δεν έχουμε τίποτε να πά-
ρουμε πίσω» είπε ο κ. Τίλερσον, διαψεύδοντας τον ομόλογό του 
επί της Άμυνας Τζιμ Μάτις, ο οποίος φέρεται, όπως λέει ο Τούρ-
κος υπουργός Άμυνας Νουρετίν Τσανικλί, να τον διαβεβαιώνει ότι 
«οι ΗΠΑ εξετάζουν σχέδια για να πάρουν πίσω τα όπλα που προ-
μήθευσαν στο YPG». Σύμφωνα με τον ίδιο τον στρατηγό Μάτις, οι 
συνομιλίες με τον Τούρκο ομόλογό του «ήταν ανοιχτές και έντι-
μες, αλλά υπήρχαν διαφορές».

Το σχήμα μοιάζει απλό: Στις 11 Φεβρουαρίου οι γραμματείς 
Εθνικής Ασφαλείας έθεσαν το πλαίσιο, στις 15 Φεβρουαρίου Ερ-
ντογάν και Τίλερσον συζήτησαν το περιεχόμενο και στις 16 Φε-
βρουαρίου ο Τίλερσον και ο Τούρκος ομόλογός του Μεβλούτ Τσα-
βούσογλου δίνουν τις τελικές απαντήσεις. Οι σχέσεις με την Ελ-
λάδα μάλλον δεν ήταν το κύριο πιάτο. Από αυτούς τους συμμάχους 
άλλες αντιδράσεις δεν θα υπάρξουν, όσο –και για όσο ακόμη– και 
αν προσπαθεί ο κ. Πάιατ.
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ευρώπη

Σ
ε καταλύτη αποσταθεροποίησης του πολιτι-
κού συστήµατος της Γερµανίας τείνει να δι-
αµορφωθεί το Σοσιαλδηµοκρατικό Κόµµα, 
το παλαιότερο στη Γηραιά Ήπειρο, που 
φέτος γιορτάζει τα 150 χρόνια από την ί-
δρυσή του µε δηµοσκοπικά ποσοστά που 

αµφισβητούν πλέον τη θέση του ως δεύτερου κόµµατος. Με 
ποσοστό 16,5% στην πιο πρόσφατη µέτρηση, το SPD προη-
γείται της Εναλλακτικής, που βρίσκεται στο 15%, κατά µιά-
µιση µόνο µονάδα!

Την κρίση ταυτότητας που τείνει να µεταβληθεί σε υ-
παρξιακή κρίση και που οφείλεται σε δύο τετραετίες συγκυ-
βέρνησης µε τους Χριστιανοδηµοκράτες της Μέρκελ (2005-
2009 και 2013-2017) την είχαν συνειδητοποιήσει η ηγεσία 
και ο µηχανισµός του κόµµατος από τα τέλη του 2016.

Από τον θρίαµβο στο πρόωρο τέλος
Έτσι, στις αρχές του 2017 στο κοµµατικό συνέδριο ο Σουλτς 
εκλεγόταν ως ηγέτης και υποψήφιος για την καγκελαρία µε 
το ποσοστό σοβιετικού τύπου 100%. Η αντίφαση βέβαια 
ήταν εγγενής, καθώς η θητεία Σουλτς στην προεδρία του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου στηρίχτηκε στην πλειοψηφία Ευ-
ρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος, Φιλελευθέρων και Σοσιαλι-
στών.

Με τη µεταγραφή του στην πολιτική σκηνή της Γερµα-
νίας ο Σουλτς έπρεπε να αποστασιοποιηθεί και να αποτιµή-
σει κριτικά από τα αριστερά τόσο τις δύο τετραετίες συγκυ-
βέρνησης των προκατόχων του µε τη Μέρκελ όσο και την 
πολιτική µεταρρυθµίσεων και διαρθρωτικών αλλαγών «Ατζέ-
ντα 2010» του Σρέντερ, που κόστισε στο κόµµα βαριές εκλο-
γικές απώλειες.

Έναν χρόνο µετά, η πολιτική σταδιοδροµία του Σουλτς 
µάλλον τερµατίστηκε πρόωρα, καθώς υποχρεώθηκε και να 
αποχωρήσει από την ηγεσία των Σοσιαλδηµοκρατών και να 
δεσµευτεί ότι δεν θα αναλάβει το υπουργείο Εξωτερικών 

στην επόµενη κυβέρνηση, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.
Τα γεγονότα υπήρξαν καταιγιστικά: το µεσηµέρι της Τε-

τάρτης 7 Φεβρουαρίου ο Σουλτς δίνει την ψευδαίσθηση του 
νικητή, καθώς στη συµφωνία συγκυβέρνησης που δίνεται 
στη δηµοσιότητα οι Σοσιαλδηµοκράτες αναλαµβάνουν τα 
µισά υπουργεία, περιλαµβανοµένων των υπουργείων Εξωτε-
ρικών, Οικονοµικών και Εργασίας.

Λίγο µετά, ο νικητής Σουλτς ανακοινώνει ότι θα αποχω-
ρήσει από την ηγεσία του κόµµατος, όπου στην κυριολεξία 
διορίζει ως προσωρινό πρόεδρο, για να διασφαλίσει την ε-
κλογή της στην κοµµατική συνδιάσκεψη του Απριλίου, τη 
Νάλες, µέχρι τώρα επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Οµά-
δας του SPD στην Μπούντεσταγκ. Μια κίνηση που προφα-
νώς στόχο είχε να διευκολύνει την έγκριση της συµφωνίας 
συγκυβέρνησης στο εσωκοµµατικό δηµοψήφισµα των Σο-
σιαλδηµοκρατών που θα διεξαχθεί µεταξύ 20 Φεβρουαρίου 
και 4 Μαρτίου.

Μετά την ψυχρολουσία στο έκτακτο συνέδριο στα µέσα 
Ιανουαρίου, όπου η προκαταρκτική συµφωνία συγκυβέρνη-
σης εγκρίθηκε µε ποσοστό 56%, ο Σουλτς κατάλαβε ότι η 
έγκριση του Μεγάλου Συνασπισµού από τα 460.000 µέλη 
του κόµµατος δεν µπορούσε να θεωρηθεί δεδοµένη.

∆εν περνούν δύο µέρες και µε αφορµή ή καλύτερα µε 
άλλοθι τη δυσαρέσκεια του Γκάµπριελ, που δηλώνει ότι εξα-
πατήθηκε από τον Σουλτς που του είχε υποσχεθεί ότι θα πα-
ραµείνει στο υπουργείο Εξωτερικών, ο υπό παραίτηση πρό-
εδρος των Σοσιαλδηµοκρατών ανακοινώνει ότι δεν θα µετά-
σχει στη επόµενη κυβέρνηση.

Το αποκορύφωµα της σύγχυσης έρχεται την Τρίτη 13 
Φεβρουαρίου, όταν η Κοινοβουλευτική Οµάδα των Σοσιαλ-
δηµοκρατών επικυρώνει την υποψηφιότητα της Νάλες για 
τη διαδοχή Σουλτς ενόψει του κοµµατικού συνεδρίου της 
22ας Απριλίου, αλλά αρνείται να τη χρίσει προσωρινή µέχρι 
τότε πρόεδρο, όπως ήθελε ο Σουλτς, µε τον δήµαρχο του Αµ-
βούργου και µελλοντικό υπουργό Οικονοµικών Όλαφ Σολτς 

να αναλαµβάνει τη µεταβατική προεδρία.

Βραχυκύκλωµα
Έτσι, όλα µοιάζουν να είναι στον αέρα και κυρίως η έγκριση 
από την κοµµατική βάση των Σοσιαλδηµοκρατών του τρίτου 
µετά το 2005 Μεγάλου Συνασπισµού µε τους Χριστιανοδη-
µοκράτες.

Με δηµοσκοπικά ποσοστά που πλησιάζουν το 15%, οι 
Σοσιαλδηµοκράτες προφανώς δεν θα αποφασίσουν µε κρι-
τήριο την παράταση της συµµετοχής τους στη νοµή της ε-
ξουσίας αλλά την επιβίωση του κόµµατος µετά από µια συ-
νολική επανίδρυση.

Αν απορριφθεί ο Μεγάλος Συνασπισµός από τη βάση του 
SPD, τότε πολύ δύσκολα θα µπορέσει η Μέρκελ να παραµεί-
νει στην ηγεσία των Χριστιανοδηµοκρατών, αλλά και στην 
καγκελαρία, επικεφαλής κυβέρνησης µειοψηφίας.

Το βραχυκύκλωµα στη Γερµανία θα γίνει αυτόµατα και 
βραχυκύκλωµα στην Ευρώπη, καθώς µε τα σηµερινά δεδο-
µένα η διαπραγµάτευση για την πρόταση Μακρόν για την 
Ευρωζώνη µόνο µε κυβέρνηση Μεγάλου Συνασπισµού στο 
Βερολίνο είναι δυνατή.

Αν µε µια κυβέρνηση µειοψηφίας δεν µπορούν να απα-
ντηθούν οι σηµερινές προκλήσεις για τη Γερµανία και την 
Ε.Ε.-Ευρωζώνη, ενδεχόµενη πρόωρη προσφυγή στις κάλπες 
θεωρείται βέβαιο ότι θα ενισχύσει την Εναλλακτική, κυρίως 
ως µήνυµα αποδοκιµασίας των δύο µεγάλων κοµµάτων.

Ενίσχυση της Εναλλακτικής θα στρέψει προς τα δεξιά 
τους Χριστιανοδηµοκράτες, που απειλούνται και από τους 
Φιλελεύθερους του Λίντνερ.

Τα παραπάνω δεν αφήνουν περιθώριο αισιοδοξίας έστω 
για µια πολιτική διορθωτικών κινήσεων στην Ε.Ε.-Ευρω-
ζώνη και εκ των πραγµάτων δηµιουργούν µια αίσθηση βρα-
χυκυκλώµατος της δυναµικής της ευρωπαϊκής ολοκλήρω-
σης, η οποία θα πριµοδοτήσει τον αντισυστηµικό λαϊκισµό 
σε όλες του τις εκφάνσεις.

  ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

SPD, Η ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ
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συνέντευξη

Τ
η διαβεβαίωση ότι η ΝΔ θα υπερ-
ψηφίσει την πρόταση για προανα-
κριτική επιτροπή της Βουλής για την 
υπόθεση Novartis δίνει ο αντιπρόε-
δρος του κόμματος Άδωνις Γεωρ-
γιάδης, ο οποίος εξηγεί γιατί θεωρεί 
ότι υπάρχει σκευωρία σε βάρος του, 

αλλά και σε βάρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να μιλήσουμε για την πρό-
ταση της κυβέρνησης για σύσταση προανακρι-
τικής επιτροπής της Βουλής για την υπόθεση 
Novartis. Πώς κρίνετε αυτή την κίνηση;
Εάν δεν γίνεται για προσχηματικούς λόγους, δη-
λαδή για να ανοίξει και να κλείσει γρήγορα η επι-
τροπή με σκοπό τη διαπίστωση της παραγραφής και 
την παραπομπή στη Δικαιοσύνη, τότε είναι εξαιρε-
τικά ευπρόσδεκτη. Διότι εγώ θέλω –και όλοι οι ε-
μπλεκόμενοι εξ όσων γνωρίζω– να χυθεί άπλετο 
φως στην υπόθεση, να καλέσουμε στη Βουλή και 
τους προστατευόμενους μάρτυρες και όποιον έχει 
οποιοδήποτε στοιχείο να εισφέρει σε αυτή την υ-
πόθεση, έτσι ώστε ο ελληνικός λαός να μάθει όλη 
την αλήθεια. Πέραν των διαδικαστικών και νομι-
κών ζητημάτων, η δική μου προσωπική πρόθεση 
είναι πρώτα να απαντήσω μία προς μία σε όλες 
τις κατηγορίες και να μη μείνει η παραμικρή σκιά.

Θεωρείτε ότι η ΝΔ πρέπει να υπερψηφίσει ή να 
καταψηφίσει την πρόταση αυτή;
Η ΝΔ θα υπερψηφίσει την πρόταση, γιατί η ΝΔ ψη-
φίζει όλες τις προτάσεις, και όταν είναι κυβέρνηση 
και όταν είναι αντιπολίτευση, που αφορούν στη δι-
αλεύκανση ζητημάτων. Μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρ-
νηση αρνείται να υπερψηφίσει οποιαδήποτε πρό-
ταση για Εξεταστική τον αφορά. Αυτή είναι και η 
μεγάλη μας διαφορά.

Κατηγορείτε την κυβέρνηση για σκευωρία εις 
βάρος σας, σχετικά με την εμπλοκή του ονόμα-
τός σας στην υπόθεση Novartis. Γιατί;
Διότι πολύ πριν εμφανιστούν οι λεγόμενοι προστα-
τευόμενοι μάρτυρες, τόσο ο κ. Τσίπρας όσο και ο κ. 
Πολάκης είχαν προαναγγείλει τις καταθέσεις τους. 
Τους τελευταίους μήνες ο κ. Πολάκης και ο κ. Καμ-
μένος με τις αναρτήσεις τους στο Twitter και στο 
Facebook έδειχναν να έχουν γνώση των καταθέ-
σεων των προστατευομένων μαρτύρων. Επιπλέον, 
ο κ. Παπαγγελόπουλος, το ίδιο βράδυ, ενώ δεν είχε 
καμία θεσμική δυνατότητα να έχει γνώση του φακέ-
λου, τοποθετήθηκε και την επόμενη μέρα το πρωί, 
πριν καν ο φάκελος φτάσει στη Βουλή, ο κ. Κοντονής 
τοποθετήθηκε σε ό,τι αφορά κυρίως στην κατάθεση 
εναντίον μου. Άρα η κυβέρνηση γνώριζε πριν από 
την κατάθεση των προστατευομένων μαρτύρων τι 
θα έλεγαν οι μάρτυρες και αυτό είναι εντελώς α-
φύσικο. Αν σε αυτά συνυπολογίσουμε ότι ο κ. Βα-
ξεβάνης, «όργανο» της κυβερνήσεως, με πρωτο-
σέλιδό του φρόντισε να «φάνε» την προηγούμενη 
εισαγγελέα Διαφθοράς, την κ. Ράικου, και να τοπο-
θετήσει στη θέση αυτή μια στενή συνεργάτιδα του 
κ. Παπαγγελόπουλου επί σειρά ετών στη Δικαιο-
σύνη, όλα αυτά ρίχνουν μια βαριά σκιά πάνω σε 
αυτή την υπόθεση.

Θεωρείτε ότι συγκεκριμένα εσείς στοχοποιηθή-
κατε από την κυβέρνηση και, αν ναι, για ποιον 
λόγο;
Ασφαλώς και στοχοποιήθηκα, εφόσον καλώς 
γνωρίζω ότι δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ από 

Όλες οι καταθέσεις, στο 
μέτρο που με αφορούν, 
δεν είναι απλώς ψευδείς, 
είναι προϊόν φαντασίας. 
Άρα ο μόνος που μπορεί να 
έχει βάλει στο στόμα των 
μαρτύρων αυτή τη φαντασία 
είναι όποιος έχει συμφέρον.

  ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Άδωνις Γεωργιάδης, αντιπρόεδρος της ΝΔ

τη Novartis. Όλες οι καταθέσεις, στο μέτρο που με 
αφορούν, δεν είναι απλώς ψευδείς, είναι προϊόν 
φαντασίας. Άρα ο μόνος που μπορεί να έχει βάλει 
στο στόμα των μαρτύρων αυτή τη φαντασία είναι 
όποιος έχει συμφέρον. Συμφέρον έχει μόνο η κυ-
βέρνηση, άρα η ίδια το έχει στήσει για πολιτικούς 
λόγους και αλλαγή της ατζέντας, ώστε να ξεχάσει 
ο κόσμος τα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία, να 
μειώσει τη διαφορά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη 
και ούτω καθεξής.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η υπερκο-
στολόγηση των φαρμάκων κόστισε στο κράτος 
την περίοδο 2000-2010 περί τα 23 δισ. ευρώ 
και ότι το φαινόμενο συνεχίστηκε και μετά το 
πρώτο μνημόνιο. Το σχόλιό σας;
Δύο σχόλια θέλω να κάνω. Πρώτον, στην εν λόγω 
δικογραφία, όπως έχει έρθει στη Βουλή, δεν υ-
πάρχει κανένα στοιχείο για κανένα πολιτικό πρό-
σωπο μεταξύ 2000 και 2010. Ακόμα και ο κ. Α-
βραμόπουλος, οφείλει να το γνωρίζει ο κόσμος, 
ως υπουργός Υγείας εκείνης της περιόδου, δεν 

Θα ήθελα και ένα σχόλιό σας για το ζήτημα των 
προστατευόμενων μαρτύρων. Είναι «κουκου-
λοφόροι»;
Ο θεσμός των προστατευομένων μαρτύρων είναι 
και χρήσιμος και απαραίτητος. Αρκεί να τηρούνται 
οι διαδικασίες. Στην προκειμένη περίπτωση, δυ-
στυχώς, φαίνεται ότι η κ. εισαγγελέας δεν έχει τη-
ρήσει τις διαδικασίες. Πρώτον, αν αποτελούν μάρ-
τυρες δημοσίου συμφέροντος, θα έπρεπε μέσα στη 
δικογραφία να υπάρχει η έγγραφη άδεια του αρ-
μόδιου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αυτή η 
έγγραφη άδεια δεν υπάρχει στη δικογραφία. Η κ. 
Θάνου ισχυρίζεται, εκ των υστέρων, ότι υπάρχει, 
αλλά δεν μας δόθηκε. Αν δεν μας δόθηκε, κακώς 
δεν μας δόθηκε. Αν παρουσιαστεί τώρα, βασίμως 
δημιουργείται η υπόνοια ότι έχει γίνει μεταχρονο-
λογημένη άδεια κατόπιν πιέσεων. Άρα δεν έχει 
τηρηθεί η διαδικασία. Εάν έχουν χρησιμοποιήσει 
τη γενική διάταξη –αυτή δηλαδή που αφορά στις 
τρομοκρατικές οργανώσεις και στις εγκληματι-
κές ομάδες, που δεν είναι προστασία μαρτύρων, 
είναι απλή ανωνυμία–, θα έπρεπε να γνωρίζουν 
οι μάρτυρες ότι θα είναι υποκείμενα αγωγών και 
μηνύσεων, και εκεί θα πέσει η ανωνυμία τους, 
και θα έπρεπε να γνωρίζουν οι εισαγγελείς ότι δεν 
θα έπρεπε να κάνουν δεκτή καμία από τις κρίσεις 
που αναφέρουν στις μαρτυρίες τους. Απαγορεύε-
ται από τον ποινικό κώδικα οι εισαγγελείς να δε-
χτούν σε μαρτυρική κατάθεση κρίσεις. Οι εισαγγε-
λείς μπορούν να δεχτούν μόνο γεγονότα. Για πα-
ράδειγμα, στο μέτρο που με αφορά, λέει ότι εγώ 
πήρα 2 εκατ. ευρώ. Δεν λέει πότε τα πήρα, λέει γε-
νικώς ότι τα πήρα. Αυτό δεν είναι μαρτυρία, είναι 
κρίση. Πρόκειται για βαριά δικονομικά ζητήματα 
που ασφαλώς θα προκαλέσουν μεγάλες συζητή-
σεις στο μέλλον και για τα οποία, με συγχωρείτε 
που θα σας το πω ευθέως, οι εισαγγελικές αρχές 
θα ελεγχθούν κατά τον θεσμικό τρόπο. Γιατί στις 
δημοκρατίες και οι εισαγγελείς ελέγχονται.

Για να αλλάξουμε θέμα, φαίνεται ότι τρέχουν 
οι εξελίξεις για το Σκοπιανό. Ποια είναι η θέση 
σας;
Η θέση μου είναι γνωστή, είναι η θέση του Κυριά-
κου Μητσοτάκη. Δεν θα διχάσουμε τους Έλληνες για 
να ενώσουμε τους Σκοπιανούς. Εάν δεν υπάρχει 
πρόταση που ικανοποιεί τον ελληνικό λαό, δεν είναι 
ένα ζήτημα που μας πιέζει να το λύσουμε τώρα.

«Η ΝΔ θα υπερψηφίσει 
την πρόταση για Προανακριτική»

είχε καμία ευθύνη διαμόρφωσης των τιμών. Άρα, 
όταν ο κ. Τσίπρας μιλάει για υπερκοστολόγηση 
των φαρμάκων την περίοδο 2000-2010, πρέπει 
να γνωρίζει ότι η δικογραφία που έχει έρθει στη 
Βουλή δεν αφορά αυτή την περίοδο. Με αυτό, φυ-
σικά, δεν υπονοώ ότι υπάρχει οποιαδήποτε υπό-
νοια εμπλοκής πολιτικού προσώπου αυτής της πε-
ριόδου. Αυτό που λέω είναι ότι η δικογραφία την 
οποία εξετάζουμε στη Βουλή δεν αφορά σε αυτή 
την περίοδο στην οποία αναφέρθηκε ο κ. Τσίπρας.

Δεύτερον, όλα τα μέτρα που λάβαμε για τη 
μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης από το 2010 
και έκτοτε, όπως η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, 
τα πλαφόν στους γιατρούς, το clawback, τα θε-
ραπευτικά πρωτόκολλα, οι οριζόντιες μειώσεις 
τιμών και οτιδήποτε άλλο, όλα ο κ. Τσίπρας τα 
έχει καταψηφίσει στη Βουλή. Αν κάποιος είχε να 
επιλέξει ποιος εξυπηρετούσε καλύτερα τα συμ-
φέροντα των φαρμακοβιομηχάνων, θα επέλεγε 
σίγουρα το όνομα του Αλέξη Τσίπρα. Ήταν ο υπο-
στηρικτής των φαρμακοβιομηχάνων στη Βουλή 
επί σειρά ετών.
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συνέντευξη

Τ
ην εκτίμηση ότι η Τουρκία με την 
τακτική της επιδιώκει να «ιμιοποι-
ήσει» την Ελλάδα καταθέτει ο κα-
θηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο 
Πάντειο Πανεπιστήμιο και πρώην 
πρύτανης Γιώργος Κοντογιώργης, 
προσθέτοντας ότι η χώρα μας χρει-

άζεται εκ βάθρων ανασυγκρότηση σε όλα τα επί-
πεδα, προκειμένου να απαντήσει στην τουρκική 
επιθετικότητα.

Πού το πάει η Τουρκία σε σχέση με την Ελλάδα; 
Επιδιώκει όντως θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο;
Από τη δεκαετία του 1980 ήταν ορατό ότι η Τουρκία 
άρχισε να υπερβαίνει τις δυσκολίες που συνεπα-
γόταν η μετάβασή της στο έθνος κράτος και η οι-
κονομική της μειονεξία. Η Τουρκία σήμερα, ιδίως 
από τότε που ανέλαβε την εξουσία ο Ερντογάν, α-
ντιπροσωπεύει μια άλλη πραγματικότητα, που της 
επιτρέπει να φιλοδοξεί μια θέση ισχυρής περιφε-
ρειακής δύναμης. Για να αναπτύξει τη φιλοδοξία 
της αυτή, η Τουρκία χρειάζεται πρωταρχικά ζωτικό 
χώρο ή, τουλάχιστον, χώρες που θα αποδέχονται, 
με την κυριολεκτική έννοια του όρου, την ηγεσία 
της. Η Ελλάδα, και όχι απλώς το Αιγαίο, για τη νέα 
αυτή Τουρκία αποτελεί ένα μείζον πρόβλημα, που 
πρέπει να εκλείψει: διότι γεωπολιτικά τη θεωρεί φυ-
σική προέκταση του ζωτικού της χώρου, και επειδή 
είναι ο στρατηγικός κρίκος από τον οποίο διέρχε-
ται η σχέση της με τη Δύση και υπό μια έννοια με 
τη Ρωσία. Ούτως ή άλλως, η Τουρκία γνωρίζει ότι 
εάν ελέγξει το Αιγαίο, σε συνδυασμό με τα Στενά 
και τη μεσογειακή ζώνη από την Κρήτη έως την 
Κύπρο, θα γίνει ρυθμιστής των πραγμάτων της Α-
νατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων.

Από την άλλη, η Τουρκία έχει πειστεί, διά χει-
ρός της ελληνικής πολιτικής τάξης, ότι μπορεί να 
επιτύχει το 100% των επιδιώξεών της προς την 
Ελλάδα χωρίς να πέσει τουφεκιά. Γνωρίζει καλά 
ότι οι άρχουσες δυνάμεις στην Ελλάδα έχουν εν-
σωματώσει πλήρως τη λογική της συνθηκολόγη-
σης της χώρας με αντάλλαγμα τη διασφάλιση της 
ακώλυτης νομής της «αποικίας». Το 1982 έγραφα 
ότι η Τουρκία επιδίωκε ήδη τη «φινλανδοποίηση» 
της Ελλάδας. Και εξηγούσα γιατί. Μετά την υπό-
θεση των Ιμίων περάσαμε το στάδιο αυτό. Η Ελ-
λάδα οδεύει ολοταχώς προς την «ιμιοποίησή» της. 
Τα λεγόμενα «θερμά επεισόδια» θα είναι εφεξής 
στάδια στη στρατηγική της Τουρκίας να «ιμιοποι-
ήσει» την Ελλάδα. Οι ολίγες «βραχονησίδες» είναι 
απλώς το πρόσχημα, όχι ο στόχος.

Γιατί παρατηρείται αναζωπύρωση της τουρκι-
κής προκλητικότητας αυτή την περίοδο;
Η Τουρκία κάνει, αυτή τη στιγμή, επίδειξη ισχύος 
προς την Ελλάδα. Της υπενθυμίζει ότι είναι παρούσα 
στο δυτικό μέτωπο, ώστε να μη διανοηθεί να εκμε-
ταλλευτεί την εμπλοκή της στο μέτωπο της Μέσης 
Ανατολής για να αμφισβητήσει τα «δικαιώματά» 
της. Και συγχρόνως ξεδιπλώνει έτι περαιτέρω το 
μείγμα της στρατηγικής της έναντι της Ελλάδας (και 
της Κύπρου), προετοιμάζοντας το έδαφος για την 
επόμενη μέρα, η οποία έχει κιόλας προσδιοριστεί 
χρονικά κοντά στις επετείους του 2021 ή του 2023.

Ο Ερντογάν στην παρούσα φάση έχει ανοιχτό 
μέτωπο στη Συρία, κινείται επιθετικά σχετικά 
με την κυπριακή ΑΟΖ και προκαλεί την Ελλάδα. 
Θέλει να τα βάλει με όλους;
Ο Ερντογάν είναι μεγάλος ηγέτης και, θα έλεγα, 

Ο διεθνής παράγων 
ενδιαφέρεται για τα δικά 
του συμφέροντα, όχι για 
τα δικά μας, ούτε για της 
Τουρκίας. Κανείς δεν θα 
στοιχηθεί με την Ελλάδα 
εάν η χώρα είναι ελεήμων 
και η ηγεσία της περί άλλα 
τυρβάζει.

  ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Γιώργος Κοντογιώργης, καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης 
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

μεγάλος «παίκτης». Απογείωσε την Τουρκία σε ε-
λάχιστο χρόνο, επεβλήθη έναντι όλων στο εσωτε-
ρικό πολιτικό πεδίο, διαμόρφωσε για τη χώρα ένα 
άλλο πρόσωπο στη διεθνή σκηνή, μετεβλήθη σε 
ισχυρό συνομιλητή των υπερδυνάμεων. Έχει α-
ποδείξει ότι γνωρίζει άριστα να εκμεταλλεύεται τις 
αντιθέσεις των δυνάμεων, να κατακτά θέσεις για 
την Τουρκία, να ανοίγει και να κλείνει μέτωπα, με 
την ίδια άνεση που παραμερίζει τις αδυναμίες του. 
Έχει κατορθώσει να ελέγχει το εσωτερικό πολιτικό 
πεδίο και το εσωτερικό κουρδικό μέτωπο, να δι-
ατηρεί μια θέση-κλειδί στα πράγματα της Συρίας 
και του Ιράκ και να ακολουθεί έναντι της Ελλάδας 
και της Κύπρου μια πολιτική ισχύος, ικανή να α-
δρανοποιήσει τα εγκεφαλικά κύτταρα της πολιτικής 
της τάξης. Ο Ερντογάν εφαρμόζει απαρέγκλιτα το 
δόγμα ότι η διακρατική πολιτική ορίζεται ως στυ-
γνή σχέση δύναμης και πολιτεύεται ανάλογα. Έχει 
επεξεργαστεί μια φιλόδοξη στρατηγική ιδέα για τη 
χώρα του, την οποία κατάφερε να τη μεταβάλει σε 
κοινό κτήμα όλου του φάσματος της κοινωνίας και 
προφανώς της άρχουσας τάξης της. Επομένως, και 
στη μετα-Ερντογάν εποχή η στρατηγική της Τουρ-

Η Ελλάδα, αυτή την ύστατη στιγμή, χρειάζε-
ται μια εκ βάθρων ανασυγκρότηση του πολιτικού 
συστήματος και του κράτους, μια ταχύτατη επα-
νεκκίνηση της οικονομίας, μια ιδέα και μια στρα-
τηγική για τον ελληνισμό, μια νέα προσέγγιση του 
διεθνούς παράγοντα και των συσχετισμών που δι-
αμορφώνονται στην περιοχή. Μια τέτοια ιδέα θέτει 
ως προαπαιτούμενο τη ριζική επανεκτίμηση της 
σχέσης της άρχουσας τάξης με την εθνική συλ-
λογικότητα και το κοινό συμφέρον, που θα συγ-
χρονίζεται με τη σφυρηλάτηση της εσωτερικής, 
κοινωνικής και πολιτισμικής συνοχής της κοι-
νωνίας και όχι με την υπονόμευσή της. Που θα 
αντιλαμβάνεται την κοινωνία ως το ταυτολογικό 
ισοδύναμο της χώρας, που οφείλει να υπηρετεί, 
και όχι ως «ετερόκλητο όχλο», που απειλεί τη δυ-
ναστική της ηγεμονία. Κάτι τέτοιο όμως δεν δια-
φαίνεται ως ενδεχόμενο στην ελληνική πολιτική 
σκηνή, της οποίας το αντικείμενο εξαντλείται στον 
αγώνα, μέχρις εξοντώσεως, του αντιπάλου για τη 
νομή του κράτους.

Διακρίνετε κάποια συγκεκριμένη προσπά-
θεια από τους συμμάχους μας στην Ε.Ε. και 
στο ΝΑΤΟ να ελέγξουν την τουρκική επιθετι-
κότητα;
Το ζήτημα της εμπλοκής του διεθνούς παράγο-
ντα στα ελληνοτουρκικά συναρτάται ευθέως με 
την ικανότητα της Ελλάδας να αναδείξει το πρό-
βλημα και να πείσει για τη συμβατότητα των συμ-
φερόντων της με τα δικά του. Σε τελική ανάλυση, 
ωστόσο, ο διεθνής παράγων ενδιαφέρεται για τα 
δικά του συμφέροντα, όχι για τα δικά μας, ούτε για 
της Τουρκίας. Κανείς δεν θα στοιχηθεί με την Ελ-
λάδα εάν η χώρα είναι ελεήμων και η ηγεσία της 
περί άλλα τυρβάζει, στοχοποιώντας την κοινωνική 
συλλογικότητα ως μείζονα αντίπαλο. Όσοι επιμέ-
νουν να αποδίδουν τις καταστροφές της χώρας σε 
συνωμοσίες ξένων ας συνειδητοποιήσουν ότι όλες 
μα όλες οργανώθηκαν στην Αθήνα. Και αυτή που 
ζούμε, ως κρίση, και αυτή που θα συμβεί, εάν δεν 
αλλάξει η πολιτεία της χώρας, στο Κυπριακό και 
στα ελληνοτουρκικά.

«Η Τουρκία κάνει, αυτή τη στιγμή, 
επίδειξη ισχύος προς την Ελλάδα»

κίας δεν θα αλλάξει.

Πώς κρίνετε τις αντιδράσεις της Ελλάδας έναντι 
της τουρκικής προκλητικότητας;
Όπως προείπα, η ελληνική άρχουσα τάξη έχει ήδη 
στο μυαλό της να συνθηκολογήσει. Έχει εθιστεί στην 
ιδέα ότι αργά ή γρήγορα η Ελλάδα θα γίνει ένα γε-
ωπολιτικό οικόπεδο της Τουρκίας. Σας θυμίζω ότι 
στο πολύ πρόσφατο παρελθόν υπήρξαν πολιτικοί η-
γέτες που όντας πλάι σε Τούρκους ομολόγους τους 
απαντούσαν στο κοινό που διερωτάτο «τι θέλετε, να 
μας καταλάβουν οι Τούρκοι κάποιο νησί;». Την ίδια 
στιγμή είχαν μεταβάλει την εθνική άμυνα σε προνο-
μιακό πεδίο λεηλασίας. Το συγκριτικό πλεονέκτημα 
της Ελλάδας ήταν η οικονομική δυναμική της και 
η γεωπολιτική της θέση. Διαπιστώνουμε ότι και τα 
δύο αυτά συγκριτικά πλεονεκτήματα αναλώθηκαν 
στον βωμό του συμφέροντος της δυναστικής κομ-
ματοκρατίας. Το χειρότερο είναι ότι, αντιμέτωπη η 
χώρα με την ολική της καταβύθιση, οι πολιτικές 
δυνάμεις, με προεξάρχουσα σήμερα την άρχουσα 
Αριστερά, καταγίνονται με τη δημιουργία των προ-
ϋποθέσεων για την παράδοσή της.
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ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Ε
ξωγενείς παράγοντες αρχίζουν να ασκούν 
πίεση στην Ελλάδα, σε οικονομικό και ε-
θνικό επίπεδο, χωρίς να είναι βέβαιο ότι η 
κυβερνητική ηγεσία είναι σε θέση να αντι-
μετωπίσει τις προκλήσεις.

Τους τελευταίους μήνες έγινε φανερό 
ότι ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας και οι συνεργάτες του επεν-
δύουν στη στρατηγική της έντασης, σε μια προσπάθεια να 
ψαλιδίσουν το δημοσκοπικό προβάδισμα της ΝΔ. Η ένταση 
θεωρείται η κατάλληλη συνταγή για να συσπειρωθούν οι α-
πογοητευμένοι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ και για να δοκιμα-
στεί, σε διάφορα ζητήματα, η συνοχή της ΝΔ.

Τσίπρας κατά… όχλου
Ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας πήρε την πρωτοβουλία για μια 
γρήγορη «λύση» στο «Μακεδονικό» με έναν τρόπο που κατά 
την άποψή του θα εξυπηρετούσε τα πολιτικά συμφέροντα 
του ΣΥΡΙΖΑ, ασκώντας μεγάλη πίεση στη ΝΔ και οδηγώ-
ντας σε μια επανάληψη της «γαλάζιας» κρίσης του 1992-1993. 
Έπεσε όμως έξω στις βασικές του προβλέψεις, εφόσον η ΝΔ 
αντιμετώπισε ενωμένη την πρόκληση και η συμμετοχή του 
λαού στα συλλαλητήρια και γενικότερα στην κινητοποίηση 
κατά της κυβερνητικής πολιτικής πήρε τεράστιες διαστά-
σεις.

Ο κ. Τσίπρας αποκάλεσε τους εκατοντάδες χιλιάδες 
πολίτες που πήραν μέρος στα συλλαλητήρια της Θεσ-
σαλονίκης και της Αθήνας και τους εκατομμύρια πο-
λίτες που στήριξαν τις κινητοποιήσεις «ετερόκλητο 
όχλο». Με τη στάση του έδειξε απόλυτη περιφρό-
νηση στις πατριωτικές ανησυχίες των Ελλήνων, ενώ 
ο μηχανισμός προπαγάνδας της κυβέρνησης ταυτί-
ζει σκόπιμα τον πατριωτισμό με τον εθνικισμό και 
τους πατριώτες με την ακροδεξιά, παρά το γεγονός 
ότι άνθρωποι με μεγάλη πορεία στην Αριστερά και 
στον ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Μα-
νώλης Γλέζος, η Σοφία Σακοράφα, αλλά και το ΚΚΕ, 
έχουν καταγγείλει τις κυβερνητικές επιλογές.

Το πολιτικό παιχνίδι της κυβέρνησης με το «Μακε-
δονικό» μετατράπηκε σε μπούμερανγκ, εφόσον αντί για 
την εξασθένηση της συνοχής της ΝΔ είχαμε την απομόνωση 
του ΣΥΡΙΖΑ από ένα πλειοψηφικό ρεύμα με πατριωτικές 
ευαισθησίες και τη γελοιοποίηση της κυβέρνησης λόγω της 
διαφωνίας-συνεργασίας Τσίπρα - Καμμένου στο ζήτημα.

Το πρόβλημα είναι ότι ο λάθος χειρισμός ενός σημαντι-
κού εθνικού θέματος από τον κ. Τσίπρα και τους συνεργά-
τες του συνέπεσε χρονικά με την κλιμάκωση της προκλητι-
κότητας της Άγκυρας στο Αιγαίο και στην Κύπρο. Μετά από 
15 χρόνια σταθεροποίησης της κατάστασης σε ό,τι αφορά 
τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, τα πράγματα τεί-
νουν να ξεφύγουν από τον έλεγχο. Φαίνεται ότι ο κ. Ερντο-
γάν εξέλαβε όσα συνόδευσαν την επίσημη επίσκεψή του 
στην Αθήνα σαν δείγμα αδυναμίας της ελληνικής πλευράς 
και άρχισε να παίρνει πρωτοβουλίες που θυμίζουν περισ-
σότερο το κεμαλικό, στρατοκρατικό παρελθόν της Τουρκίας 
παρά τις δικές του επιλογές που στρέφουν την Τουρκία προς 
Συρία, Ιράκ και Κουρδικό. Ορισμένοι αναλυτές καταλήγουν 
στο συμπέρασμα ότι οι πολιτικές, προεκλογικές ανάγκες του 
Τούρκου Προέδρου τον κάνουν να ακολουθεί μια στρατη-
γική προκλήσεων και έντασης έναντι της Ελλάδας και της 
Κύπρου.

Η κυβέρνηση Τσίπρα δεν φαίνεται ικανή να διαχειρι-
στεί αποτελεσματικά την κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέ-
σεις. Πρώτον, έχει απομονωθεί από τα κόμματα της αντιπολί-
τευσης και κυρίως τον ελληνικό λαό μέσω του χειρισμού του 
«Μακεδονικού» αλλά και των προκλητικών διευκολύνσεων 
Τσίπρα προς Ερντογάν.

Δεύτερον, τα στελέχη που είναι αρμόδια για να χειρι-
στούν την κρίση –με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τον α-
νερμάτιστο υπουργό Άμυνας κ. Καμμένο– δεν εμπνέουν ε-
μπιστοσύνη σε κανέναν, αντίθετα αντιμετωπίζονται ως εκ-

H ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ 
ΠΙΟ ΚΟΝΤΆ ΣΤΗΝ ΤΡΆΓΩΔΙΆ 

ΆΠ’ Ο,ΤΙ ΣΤΗ ΦΆΡΣΆ

  ΤΟΥ ΈΥΡΩΒΟΥΛΈΥΤΗ ΤΗΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Το Μαξίμου καλείται 
να διαχειριστεί κρίσεις 
που το ίδιο προκάλεσε.

φραστές ακραίου πολιτικού καιροσκοπισμού.

Η άλλη Novartis
Με απόφαση του πρωθυπουργού κ. Τσίπρα η κυβέρνηση και 
το σύστημα εξουσίας το οποίο ελέγχει αποφάσισαν να χει-
ριστούν το διεθνές σκάνδαλο της Novartis με ανορθόδοξο 

τρόπο. Όλες οι κυβερνήσεις των κρατών και οι αρμόδιες 
αρχές που διερευνούν το σκάνδαλο της ελβετικής πολυε-
θνικής φαρμακοβιομηχανίας το αντιμετωπίζουν ως οικο-
νομικό, διαχειριστικό σκάνδαλο και ασκούν πίεση στην ε-
ταιρεία με στόχο να καταβάλει τεράστιες αποζημιώσεις για 
τις παράτυπες και παράνομες πρακτικές της και να μει-
ώσει έτσι τη ζημιά του Δημοσίου των χωρών στις οποίες 
έχει αναπτύξει τη δραστηριότητά της. Μόνο στην Ελλάδα 
η κυβέρνηση ακολούθησε, για προφανείς λόγους, την α-
ντίθετη πορεία. Δεν ασκεί καμία πίεση, δικαστική ή άλλη, 
στη Novartis, ούτε ασχολείται με το κύκλωμα των χιλιάδων 
κρατικών λειτουργών –πολλοί από αυτούς σε υπεύθυνες 
θέσεις σε δημόσια νοσοκομεία– που λεηλάτησε το δημό-
σιο ταμείο σε βάθος χρόνου με υπερτιμολογήσεις και προ-
κλητή ζήτηση φαρμάκων. Για τον κ. Τσίπρα το πρόβλημα 
είναι η υποτιθέμενη εμπλοκή στο σκάνδαλο της Novartis 
δέκα πολιτικών στελεχών της ΝΔ και της κεντροαριστε-
ράς. Έτσι όπως εξελίσσεται η «κάθαρση» στο σκάνδαλο της 
Novartis, έχουμε μια σκληρή πολιτική αντιπαράθεση με 
κατασκευασμένες, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, κατη-
γορίες, οι οποίες είναι αδύνατον, από νομική άποψη, να ο-
δηγήσουν στην καταδίκη όσων εμπλέκονται, με βάση όσα 

λέει η κυβέρνηση, στο σκάνδαλο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα του FBI, η οποία 

έγινε επειδή η Novartis είναι εισηγμένη στο Χρημα-
τιστήριο της Νέας Υόρκης και υπόκειται γι’ αυτόν 
τον λόγο στην αμερικανική νομοθεσία ακόμα και 
για τις εκτός ΗΠΑ δραστηριότητές της, δεν τεκμη-
ρίωσε την εμπλοκή πολιτικών προσώπων στη λεη-
λασία του δημόσιου ταμείου από την ελβετική πο-
λυεθνική και οι κατηγορίες που απευθύνονται σε 
πολιτικά στελέχη ήρθαν ως αποτέλεσμα συμπλη-
ρωματικής έρευνας από τις αρμόδιες ελληνικές 
αρχές. Ο χειρισμός της υπόθεσης Novartis, όπως 
άλλωστε και ο χειρισμός του «Μακεδονικού» από 

την κυβέρνηση, εντάσσεται στη στρατηγική της έ-
ντασης που εφαρμόζει το Μαξίμου στην πορεία προς 

τις εκλογές, ανεξάρτητα από το πότε ακριβώς θα πραγ-
ματοποιηθούν αυτές.

Το πρόβλημα είναι ότι η πόλωση που σχετίζεται με τις 
κυβερνητικές πρωτοβουλίες στο ζήτημα της Novartis ενι-
σχύει τις δυσκολίες για τη λεγόμενη καθαρή έξοδο του ελ-
ληνικού Δημοσίου στις αγορές και κυρίως την έξοδο της 
οικονομίας και της κοινωνίας από τις δύσκολες μνημονι-
ακές καταστάσεις. Ταυτόχρονα φαίνεται ότι περνάμε διε-
θνώς σε μια περίοδο ελεγχόμενων χρηματιστηριακών ανα-
ταράξεων και σταδιακής αύξησης των επιτοκίων. Η Ελλάδα 
εμφανίζεται για μία ακόμη φορά σαν ένας αδύναμος κρίκος 
του διεθνούς συστήματος εξαιτίας των γνωστών διαρθρωτι-
κών προβλημάτων της εθνικής οικονομίας και των πολιτι-
κών επιλογών της κυβέρνησης Τσίπρα.

Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, η δημόσια αντι-
παράθεση μεταξύ της κυβέρνησης και του επιτρόπου Μο-
σκοβισί από τη μια πλευρά και του διοικητή της Τράπεζας 
της Ελλάδος κ. Στουρνάρα από την άλλη, για το εάν τελικά 
χρειάζεται μια προληπτική πιστωτική γραμμή για να υπάρ-
χει δίχτυ ασφαλείας στην έξοδο στις αγορές, θα ξεπερα-
στεί από τις αρνητικές εξελίξεις.

Η γενική εικόνα είναι μιας κυβέρνησης που δημιουρ-
γεί προβλήματα στο οικονομικό και επιχειρηματικό κλίμα, 
αδυνατεί να συμβάλει στην κάλυψη του τεράστιου επεν-
δυτικού ελλείμματος και έχει περιορισμένη αξιοπιστία 
στις διεθνείς αγορές, εάν κρίνουμε από την εντυπωσι-
ακή αύξηση του επιτοκίου στο επταετές και δεκαετές ομό-
λογο του Δημοσίου στη διάρκεια της τελευταίας εβδομά-
δας. Όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση επέλεξε την πόλωση 
για να κρύψει τις αδυναμίες της στην οικονομική διαχεί-
ριση, αλλά τελικά η πόλωση, συνδυαζόμενη με κάποια επι-
δείνωση της διεθνούς συγκυρίας, αναδεικνύει την οικονο-
μική της ανεπάρκεια.

Στην αντίληψη του κ. Τσίπρα η πλειοψηφία 
που αντιτίθεται στους κυβερνητικούς 
χειρισμούς στο «Μακεδονικό» είναι… 
ετερόκλητος όχλος.

Η εντυπωσιακή άνοδος του επιτοκίου του 
επταετούς και του δεκαετούς ελληνικού 
ομολόγου την τελευταία εβδομάδα ενισχύει τις 
αμφιβολίες για τη λεγόμενη καθαρή έξοδο στις 
αγορές.
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οικονομία

Ούτε ένα ευρώ από τους πόρους του ΕΣΠΑ 
δεν έχει φτάσει στις τσέπες τελικών δικαιού-
χων σε τρεις από τις τέσσερις δράσεις του Ε-
ΠΑνΕΚ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγω-
νιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινο-

τομία), ενώ τα τέσσερα ταμεία που έχουν δημιουργηθεί στο 
πλαίσιο του ίδιου προγράμματος παραμένουν αδρανή, όπως 
σημειώνει ο Κωστής Χατζηδάκης με ερώτησή του στον υ-
πουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρη Παπαδημητρίου. 
Ο ίδιος έκανε λόγο για «λογιστική απορρόφηση» πόρων, η 
οποία έχει μηδαμινό θετικό αντίκτυπο στην πραγματική οι-
κονομία, σε μια περίοδο, μάλιστα, παρατεταμένης έλλειψης 
ρευστότητας.

Την ίδια ώρα η Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Ε., 
είναι η τρίτη κατά σειρά ωφελούμενη χώρα, με συνολική χρη-
ματοδότηση από το 2014 έως το 2020 στα 25,5 δισ. ευρώ, τα 
οποία χρηματοδότησαν σημαντικές υποδομές και έργα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που αξιοποίησε ο κ. Χα-
τζηδάκης από τις σχετικές αποφάσεις που έχουν δημοσιευ-
τεί στη Διαύγεια, καθώς και από τους διαδικτυακούς τόπους 
του ΕΠΑνΕΚ και του ΕΣΠΑ, προκύπτει, όπως σημειώνει, ότι 
«δύο χρόνια μετά την ημερομηνία προκήρυξης (Φεβρουάριος 
2016) των τεσσάρων δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικό-
τητας στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ, φαίνεται πως δεν έχει εκτα-
μιευτεί ακόμα ούτε ένα ευρώ σε τρεις εξ αυτών».

Κινητικότητα υπάρχει στη δράση «Ενίσχυση της απασχό-
λησης των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», αν και 
ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η οριστική ένταξη των δικαιού-
χων που είχαν ενταχθεί προσωρινά τον Οκτώβριο του 2016. 
Στις άλλες τρεις δράσεις η ροή πόρων δείχνει να βρίσκεται 

στο μηδέν. Συγκεκριμένα:
1. Νεοφυής επιχειρηματικότητα: Στις 13/2/2017, σύμφωνα 
με τη σχετική υπουργική απόφαση, εντάχθηκαν προσωρινά 
1.526 δυνητικοί δικαιούχοι με συνολικό επιχορηγούμενο 
προϋπολογισμό και δημόσια δαπάνη 86,1 εκατ. ευρώ. Ο προ-
ϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης αυξήθηκε από 72 σε 116 
εκατ. ευρώ, αυξάνοντας τους προσωρινά ενταγμένους με νέες 
προεντάξεις δυνητικών δικαιούχων.
2. Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων: Τον 
Σεπτέμβριο του 2017 εντάχθηκαν προσωρινά 1.439 δυνητι-
κοί δικαιούχοι με δημόσια δαπάνη 79,2 εκατ. ευρώ. Παράλ-
ληλα, με νεότερη απόφαση της ειδικής γραμματέως ΕΣΠΑ κ. 
Ε. Φωτιονιάτα αυξήθηκε η δημόσια δαπάνη της δράσης από 
90 σε 110 εκατ. ευρώ, όπως και ο αριθμός των δυνητικών δι-
καιούχων σε 1.970. Σύμφωνα με τις αναρτηθείσες αποφάσεις 
στη Διαύγεια, μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί μόλις 114 έργα 
δικαιούχων από τα 1.970 δημόσιας δαπάνης 6,1 εκατ. ευρώ. 
Και σε αυτό το πρόγραμμα ούτε ένα ευρώ δεν έχει εκταμιευ-
τεί στις επιχειρήσεις.
3. Αναβάθμιση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την είσοδό 
τους στις νέες αγορές: Τον Ιούλιο του 2017 εντάχθηκαν προ-
σωρινά 4.412 δυνητικοί δικαιούχοι με δημόσια δαπάνη 257 
εκατ. ευρώ, αλλά μόλις 754 έργα με δημόσια δαπάνη 38 εκατ. 
ευρώ έχουν ενταχθεί οριστικά.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ΕΠΑνΕΚ, έχουν συστα-
θεί τέσσερα Ταμεία Χαρτοφυλακίου συνολικού προϋπολογι-
σμού 868 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη ΕΠΑνΕΚ): το Ταμείο 
Επιχειρηματικότητας ΙΙ με προϋπολογισμό 400 εκατ. ευρώ 
και το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών με 200 εκατ. 
ευρώ που αφορούν τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων, το Τα-

Η Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία 
της Ε.Ε., είναι η τρίτη κατά σειρά 
ωφελούμενη χώρα, με συνολική 
χρηματοδότηση από το 2014 έως το 
2020 στα 25,5 δισ. ευρώ.

μείο Υποδομών με προϋπολογισμό 400 εκατ. ευρώ (200 εκατ. 
ευρώ από το ΕΠΑνΕΚ) που αναμένεται να χρηματοδοτήσει ε-
πενδύσεις στους τομείς ενεργειακής απόδοσης και αστικής α-
νάπτυξης και το Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ (68 εκατ. ευρώ) που 
αφορά τη χρηματοδότηση επενδύσεων ενεργειακής αναβάθ-
μισης κατοικιών. Τα 868 εκατ. ευρώ, δηλαδή, παραμένουν α-
δρανή, χωρίς κανένα αντίκρισμα στην πραγματική οικονομία 
και χωρίς καμία διευκόλυνση για επιχειρήσεις, επαγγελματίες 
και νοικοκυριά. Επιπλέον, περίπου 500 εκατ. ευρώ για την ε-
νίσχυση της επιχειρηματικότητας λιμνάζουν στις περιφέρειες, 
ενώ δεν έχει αποσαφηνιστεί ο τρόπος επιλογής ανάθεσης σε 
ενδιάμεσο φορέα, παρά το γεγονός ότι ορισμένες περιφέρειες 
είναι ώριμες για προκηρύξεις.

Το πόρισμα της Ε.Ε. και η θέση 
της Ελλάδας
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει φέρει πρόταση στο τραπέζι για 
μείωση του προϋπολογισμού της Ε.Ε. στο χρονικό διάστημα 
2021-2027, με μεγάλες περικοπές από τα διαρθρωτικά ταμεία 
και το Ταμείο Συνοχής. Σύμφωνα με την Κομισιόν, πρόκει-
ται για την αναγκαία προσαρμογή του κοινοτικού προϋπολο-
γισμού στη νέα πραγματικότητα που θα δημιουργήσει η απο-
χώρηση της Βρετανίας, καθώς στα ταμεία της Ε.Ε. θα προκύ-
ψει χρηματοδοτικό κενό 14 δισ. ευρώ ετησίως.

Από αυτή την απόφαση η Ελλάδα, που έχει λάβει το τρίτο 
υψηλότερο ποσό από καθαρές εισφορές την περίοδο 2014-
2016, που ανερχόταν ετησίως, κατά μέσο όρο, σε 4,8 δισ. 
ευρώ, αναμένεται να πληγεί.

Τα κονδύλια από το ΕΣΠΑ (διαρθρωτικά ταμεία και Τα-
μείο Συνοχής) για την περίοδο 2014-2020 ανέρχονται σε 25,5 
δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 20,4 δισ. ευρώ αποτελούν αμιγώς 
κοινοτική χρηματοδότηση.

Από το 2010 και μετά και την υπαγωγή της χώρας μας σε 
πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, είναι προφανές 
ότι τα ποσά που διατίθενται ετησίως από το Ταμείο Συνοχής 
και τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε. είναι πολύτιμα, όταν κάθε 
χρόνο ο προϋπολογισμός προβλέπει δαπάνες από 8 έως 10 
δισ. ευρώ για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αλλά το 
ποσό μειώνεται διαρκώς λόγω έλλειψης πόρων.

Στο σχέδιο προϋπολογισμού που παρουσίασε η Κομισιόν 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
δεν συμπεριλαμβάνει την Ελλάδα στις χώρες στις οποίες θα 
μπορούσε να διακοπεί κάθε χρηματοδότηση από τα διαρθρω-
τικά ταμεία. Προτείνει, ωστόσο, περικοπή των κονδυλίων των 
ταμείων κατά 95 δισ. ευρώ για το σύνολο της περιόδου 2021-
2027.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει για τη χώρα μας πρόταση της Ε-
πιτροπής για αμυντικό προϋπολογισμό ύψους περίπου 150 
δισ. ευρώ, με στόχο τη θωράκιση των εξωτερικών συνόρων της 
Ε.Ε. με προσωπικό 100.000 ατόμων και εξοπλισμό ανάλογο 
των αντίστοιχων συστημάτων στις ΗΠΑ και στον Καναδά.

ΤΟ ΕΣΠΑ, Η ΠΟΡΕΊΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΚΑΊ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΝΤΊΟΠΗ ΣΧΟΊΝΑ
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συνέντευξη

Τ
ις σημαντικές δυσκολίες που νοι-
κοκυριά και επιχειρήσεις συνε-
χίζουν να αντιμετωπίζουν περι-
γράφει ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ 
Γιώργος Καββαθάς με αφορμή 
την έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για το 
εισόδημα των Ελλήνων. Παράλ-

ληλα, ο κ. Καββαθάς υπογραμμίζει ότι η οικονο-
μία θα χρειαστεί πολύ χρόνο για να ανακάμψει.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να μιλήσουμε για την έ-
ρευνα εισοδήματος που παρουσίασε το ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ. Ποια είναι τα βασικά συμπεράσματά 
της κατά την άποψή σας;
Τα ευρήματα της έρευνας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ενι-
σχύουν την υπόθεση της σχετικής σταθεροποίησης 
της οικονομίας, της ενίσχυσης της απασχόλησης 
και της κατανάλωσης, χωρίς όμως αυτό να συν-
δέεται με βελτίωση του επιπέδου ευημερίας για 
την πλειονότητα των νοικοκυριών. Τα φαινόμενα 
της ακραίας φτώχειας, της ανισότητας και της ε-
πισφαλούς εργασίας παραμένουν ως σημαντικά 
προβλήματα, για τα οποία απαιτούνται δράσεις εκ 
μέρους της πολιτείας. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
τέσσερα στα δέκα νοικοκυριά δηλώνουν ότι κα-
θυστερούν την επίσκεψη σε κάποια δομή υγείας 
για λόγους κόστους.

Ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τι 
δείχνουν τα στοιχεία της έρευνας;
Η έρευνα οικονομικού κλίματος που θα ακολου-
θήσει για το δεύτερο εξάμηνο του 2017 θα διαφω-
τίσει σημαντικές πτυχές εκ μέρους της μικρομε-
σαίας επιχειρηματικότητας. Ωστόσο, και η έρευνα 
εισοδήματος του προηγούμενου μήνα δείχνει ότι 
ενώ από τη μια έχει υπάρξει μια αναιμική αύξηση 
στην κατανάλωση, όλο και περισσότερα νοικοκυ-
ριά βρίσκονται αντιμέτωπα με το φάσμα της ανα-
γκαστικής μείωσης δαπάνης σε ορισμένες σημα-
ντικές κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών, όπως 
στα είδη διατροφής και στις ιατρικές συμβουλές 
και θεραπείες.

Από την έρευνα προκύπτει ότι σχεδόν επτά 
στους δέκα νέους θέλουν να μεταναστεύσουν. 
Πώς θεωρείτε ότι μπορεί να αναστραφεί –αν 
μπορεί– αυτή η εικόνα;
Ειδικά για τους νέους ανθρώπους είναι χαρακτη-
ριστικό ότι έχει παγιωθεί η αντίληψη ότι η μονα-
δική λύση στο οικονομικό και εργασιακό αδιέξοδο 
είναι η φυγή στο εξωτερικό. Τόσο η εργασιακή ε-
πισφάλεια όσο και η αδυναμία να εξευρεθούν το-
μείς εργασιακής εξέλιξης, καθώς ασφαλώς και οι 
απολαβές και οι προοπτικές, ενισχύουν τις φυ-
γόκεντρες τάσεις, αλλά παράλληλα επιτείνουν το 
δημογραφικό πρόβλημα και δημιουργούν τρύπες 
στο ασφαλιστικό σύστημα. Αυτή η κατάσταση που 
διαμορφώνεται, δυστυχώς, δεν είναι βιώσιμη και 
θα πρέπει να υπάρξουν κίνητρα παραμονής των 
νέων στις πόλεις, στην ύπαιθρο, στα πανεπιστή-
μια και στους φορείς της χώρας.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η οικονομία ανα-
κάμπτει. Αντικατοπτρίζεται αυτός ο ισχυρισμός 
στα στοιχεία της έρευνας ή όχι;
Είναι απόλυτα φυσιολογικό μετά από μια μακρά 
περίοδο ύφεσης και κατάρρευσης εισοδημάτων 
και επιχειρηματικής δραστηριότητας η οικονομία 
να αρχίσει να ανακτά σχετικά τον βηματισμό της. 
Ωστόσο, είναι σαφές σε όλους ότι εκκινούμε από 

Είναι σαφές σε όλους 
ότι εκκινούμε από ένα 
πολύ χαμηλό σημείο 
ισορροπίας, τέτοιο που 
το λεγόμενο «ελατήριο» 
παραμένει ασθενές και 
επομένως ο βηματισμός 
προς μια πορεία ανάκαμψης 
καθίσταται ασταθής.

  ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Γιώργος Καββαθάς, πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ

ένα πολύ χαμηλό σημείο ισορροπίας, τέτοιο που 
το λεγόμενο «ελατήριο» παραμένει ασθενές και 
επομένως ο βηματισμός προς μια πορεία ανά-
καμψης καθίσταται ασταθής. Τα μακροοικονομικά 
δεδομένα δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε μια φάση 
ήπιας οικονομικής ανόδου, αλλά η πραγματική οι-
κονομία θα χρειαστεί αρκετό χρόνο ακόμη για να 
γευτεί τις θετικές επιδράσεις αυτής της εξέλιξης. 
Μάλιστα, δεν αποκλείεται ο μετασχηματισμός της 
οικονομίας να οδηγεί σε αυτό που θα μπορούσε 
να ονομαστεί οικονομία δύο ή τριών ταχυτήτων, 
που θα περιλαμβάνει διαδικασίες συγκέντρωσης 
και ολιγοπώλησης για ορισμένους, σταθεροποίηση 
σε χαμηλά σημεία για άλλους και περιθωριοποί-
ηση για ένα άλλο μεγάλο τμήμα της κοινωνίας. Το 
τελευταίο τμήμα είναι ιδιαίτερα ευάλωτο ως προς 
την έκθεση στην υπερχρέωση και στη φτώχεια. Γι’ 
αυτό θα χρειαστούν στοχευμένες παρεμβάσεις.

Από την έρευνα προκύπτει ότι ένα στα πέντε 
νοικοκυριά έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές. Θεω-
ρείτε ότι η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα ώστε 
να διευκολύνει την αποπληρωμή των οφειλών 
αυτών;
Τα μέτρα που έχουν ληφθεί σχετικά με τη διαχεί-
ριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών ασφαλώς είναι 
θετικά, ωστόσο υπολείπονται σε συγχρονισμό της 

κονομικής πολιτικής παραμένουν ασφυκτικές και 
οι δυνατότητες επιβολής ενός εναλλακτικού μείγ-
ματος πολιτικής περιορισμένες. Από την άλλη, οι 
πολίτες έχουν συνηθίσει να βρίσκονται σε μια δι-
αρκή κατάσταση «έκτακτου κινδύνου» και ενδεχο-
μένως πλέον αδιαφορούν ή θεωρούν δεδομένες 
τις δύσκολες συνθήκες, ή ακόμη είναι αποθαρρυ-
μένοι/μουδιασμένοι από την πραγματικότητα. Θα 
χρειαστεί ασφαλώς αρκετός χρόνος προσαρμο-
γής σε ένα νέο μοντέλο χαμηλών προσδοκιών.

Πώς αντιμετωπίζετε τον ισχυρισμό της κυβέρ-
νησης για «καθαρή έξοδο» από τα μνημόνια 
τον Αύγουστο του 2018;
Κατ’ αρχάς θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η έ-
ξοδος από τα μνημόνια δεν σημαίνει αυτόματα και 
τέλος της επιτροπείας. Η συζήτηση ως προς την 
καθαρή έξοδο ή μη περιστρέφεται γύρω από την 
ελάφρυνση του χρέους και τον καθορισμό ή μη 
μιας προληπτικής πιστωτικής γραμμής. Ωστόσο, 
μια προληπτική πιστωτική γραμμή πιθανότατα θα 
συνοδεύεται από επιπλέον όρους. Αυτό που εμείς 
προσδοκούμε είναι μια χαλάρωση της επιτροπείας 
υπό την προϋπόθεση ότι θα μας δοθεί η δυνατό-
τητα να αναθεωρήσουμε κάποιες από τις υποχρε-
ώσεις που έχουμε αναλάβει, όπως οι στόχοι για 
επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων 3,5%, ώστε 
οι στόχοι αυτοί να προσαρμοστούν στις δυνατότη-
τες της ελληνικής οικονομίας και να γίνουν ορατοί 
χωρίς τον κίνδυνο λήψης νέων μέτρων.

Συνολικά, ποιες θεωρείτε ότι είναι οι προοπτι-
κές της ελληνικής οικονομίας από τούδε;
Η ελληνική οικονομία αναμφίβολα έχει να διανύ-
σει μακρά πορεία ακόμη για να εισέλθει σε ένα 
κατώφλι βιώσιμης και σταθερής ανάπτυξης. Ανα-
πόσπαστο στοιχείο μιας τέτοιας πορείας είναι μια 
οικονομική πολιτική που θα συνδέει τη δημοσι-
ονομική χαλάρωση, την απομείωση χρέους, την 
κλαδική εξειδίκευση και οργάνωση της παρα-
γωγής σε τομείς με συγκριτικά πλεονεκτήματα. Η 
χώρα πρέπει να αξιοποιήσει τη δυναμική που έχει 
αναπτύξει τα χρόνια της κρίσης σε τομείς όπως 
ο τουριστικός, ο αγροδιατροφικός, η ενέργεια και 
οι ΑΠΕ, αλλά πρέπει να ενισχύσει και παραδοσι-
ακούς τομείς (ναυτιλία, εξορύξεις κ.λπ.).

«Οι συνθήκες άσκησης οικονομικής 
πολιτικής παραμένουν ασφυκτικές»

αύξησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών, αλλά και 
της επιβολής υψηλότερων φορολογικών επιβα-
ρύνσεων. Μέτρα όπως ο εξωδικαστικός μηχανι-
σμός, οι 120 δόσεις, η αναστολή πλειστηριασμών 
και άλλα θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο αποτε-
λεσματικά αν οι κυβερνήσεις είχαν προνοήσει και 
είχαν διαμορφώσει έγκαιρα έναν μηχανισμό προ-
βλέψεων και αναδιάρθρωσης χρεών. Δυστυχώς, 
και οι θεσμοί έχουν μεγάλη ευθύνη, διότι ενώ ε-
ξαγγέλλεται κάποια ρύθμιση, καθυστερεί αυτή να 
υλοποιηθεί και επαναλαμβάνεται έτσι ο φαύλος 
κύκλος στρατηγικών κακοπληρωτών και ληξι-
πρόθεσμων οφειλών.

Σε άλλο μήκος κύματος, η τρίτη αξιολόγηση έ-
κλεισε. Κατ’ αρχάς, τι φέρνει για την οικονομία 
η ολοκλήρωση της αξιολόγησης;
Είναι προφανές ότι για την κοινωνία, την οικονο-
μία, για το ίδιο το πολιτικό σύστημα, η έστω συμ-
βολική απεμπλοκή από το ασφυκτικό πλαίσιο δη-
μοσιονομικής λιτότητας θα δημιουργούσε ευνοϊ-
κές προϋποθέσεις ανάκαμψης και αυτενέργειας. 
Το κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης θα μπορούσε 
να επιφέρει υπό όρους μια ισορροπία στην αγορά 
και θα οδηγούσε σε έναν μεσοπρόθεσμο αποτε-
λεσματικό προγραμματισμό στις επιχειρήσεις και 
στα νοικοκυριά. Ωστόσο, οι συνθήκες άσκησης οι-
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∆εν χρειάστηκαν παρά λίγες ώρες από τη συνέ-
ντευξη του µέχρι πρόσφατα επικεφαλής του 
EuroWorking Group Τόµας Βίζερ, την οποία δη-
µοσίευσε την προηγούµενη ∆ευτέρα η ολλανδική 
εφηµερίδα «De Volkstrand», για να έρθει η απά-

ντηση στην ιστοσελίδα του DiEM25, του κινήµατος που έχει ι-
δρύσει ο πρώην υπουργός Οικονοµικών Γιάνης Βαρουφάκης. Η 
ανακοίνωση του DiEM έθετε το ερώτηµα «Γιατί φοβούνται τόσο 
τον Γιάνη Βαρουφάκη;» και απαντούσε: «Μάλλον κάπου εκεί έ-
γκειται ο φόβος, το µένος και η επιµονή σπίλωσης του συνιδρυτή 
του κινήµατός µας Γιάνη Βαρουφάκη: δεν ήταν συνεργάσιµος 
στις ανορθολογικές επιταγές της τρόικας». Ουσιαστικά µέσα 
σε λίγες λέξεις ο κ. Βαρουφάκης έθεσε το πλαίσιο, το οποίο δεν 
είναι βέβαιο ότι φοβίζει τον κ. Βίζερ, αλλά µετά βεβαιότητος ανη-
συχεί σοβαρά το Μαξίµου και τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.

Άλλωστε το ότι δεν ήταν συνεργάσιµος δεν είναι προσωπικός 
κοµπασµός του κ. Βαρουφάκη, καθώς το έχει επιβεβαιώσει τόσο 
ο κ. Βίζερ όσο και ο µέχρι πρόσφατα πρόεδρος του Eurogroup 
Γερούν Ντάισελµπλουµ, ο οποίος είπε ότι οι σχέσεις µε την Ελ-
λάδα διευκολύνθηκαν όταν έφυγε ο Βαρουφάκης.

Η ιδιοκτησία του δηµοψηφίσµατος
Ο πρώτος υπουργός Οικονοµικών του κ. Τσίπρα διεκδικεί πλέον 
σοβαρά την ιδεολογική ιδιοκτησία της πρώτης κυβέρνησης Τσί-
πρα και ενός µείζονος γεγονότος, το οποίο µέχρι σήµερα ούτε ο 
πρωθυπουργός ούτε ο επίσηµος ΣΥΡΙΖΑ έχουν αποφασίσει πώς 
θα διαχειριστούν και προτιµούν να ξεχνούν: το δηµοψήφισµα. 
Ακόµη και στο άρθρο που δηµοσίευσε στο enikos.gr την προη-
γούµενη Τρίτη ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε «πρώτα στις διπλές ε-
κλογές του 2012, έπειτα στις ευρωεκλογές του 2014 και φυσικά 
στις εκλογικές αναµετρήσεις του 2015», αφήνοντας στο κενό 
ακόµη και το κατά πόσο σε αυτές συµπεριλαµβάνει και το δηµο-
ψήφισµα. Προς το παρόν, αλλά ως πότε;

Ο πρωθυπουργός, που είχε εµφανιστεί υπερήφανος για το α-
ποτέλεσµα µετά το δηµοψήφισµα, έκανε την περίφηµη «κωλο-
τούµπα», που γύρισε το «όχι» σε «ναι» λίγες ηµέρες µετά, αλλά 
έκτοτε σπανίως µιλά γι’ αυτό. Κατ’ εξαίρεση έκανε µια αναφορά 
στην οµιλία του στο Ινστιτούτο Brookings κατά την πρόσφατη ε-
πίσκεψή του στις ΗΠΑ, λέγοντας ότι «κατά τη διάρκεια των δι-
απραγµατεύσεων πήγαµε σε δηµοψήφισµα για να ρωτήσουµε 
τους πολίτες εάν υποστηρίζουν τις προτάσεις µας». Μάλλον αι-
σθανόταν την ασφάλεια ότι από τον Ιούλιο του 2015 είχε περά-
σει πολύς καιρός και πολλοί το είχαν ξεχάσει. Το DiEM του κ. 
Βαρουφάκη έχει τη φωτογραφία από τη συγκέντρωση υπέρ του 

«όχι» στο Σύνταγµα στην πρώτη του σελίδα.

Η ελληνική άνοιξη
Αυτή η αµφιταλάντευση του ΣΥΡΙΖΑ και του Μεγάρου Μαξίµου 
δίνει στον κ. Βαρουφάκη την ευχέρεια να παίζει πλέον µόνος του 
στο πεδίο της διεκδίκησης της ιδιοκτησίας της «ελληνικής άνοι-
ξης» και να αποδίδει ευθέως την αποτυχία της στην ηγετική ανε-
πάρκεια του κ. Τσίπρα: «Το 2015, για πέντε µήνες, η Ευρώπη όλη 
µύρισε Ελληνική Άνοιξη. Η σιδηρόφρακτη ευρωπαϊκή και ελλη-
νική ολιγαρχία όµως, όπως αναµενόταν, αντέδρασαν πραξικοπη-
µατικά. ∆υστυχώς, η ηγεσία απεδείχθη ανεπαρκής. Η πλειοψη-
φία των Ελλήνων λοιδορήθηκε επειδή τόλµησε να τους πει “όχι”. 
Η χρεοδουλοπαροικία της χώρας βάθυνε. Ο χειµώνας του εθνι-
κισµού, του Brexit, της απολυταρχίας, της ξενοφοβίας, της παρά-
λυσης, σκέπασε την Ευρώπη. Κι όµως, το πνεύµα της Ελληνικής 
Άνοιξης ζει. Το διατήρησε ζωντανό το DiEM25 µεταλαµπαδεύο-
ντάς το σε ολόκληρη την Ευρώπη».

Αυτό το οποίο ο κ. Βαρουφάκης περιγράφει ως «ελληνική ά-
νοιξη», για τον κ. Βίζερ είναι ο ορισµός της αποτυχίας του πει-
ράµατος του πενταµήνου. «Για να είµαι ειλικρινής, πιστεύω ότι 
µάλλον στοίχισε τα διπλά: η οικονοµική συρρίκνωση, η δυσπι-
στία των επενδυτών, τα πλήγµατα που δέχτηκαν οι ελληνικές 
τράπεζες. Αλλά δεν ήταν µόνον ο Βαρουφάκης: ολόκληρη η ελ-
ληνική κυβέρνηση φέρει την ευθύνη αυτή» λέει όταν ερωτάται 
για το κατά πόσο το κόστος της περιόδου έφτασε τα 100 δισ. ευρώ.

Όµως, όσο ο κ. Τσίπρας δεν έχει λόγο να µιλά για το θέµα, 
δεν υπάρχει άλλος να διεκδικήσει την πατρότητα του εγχειρή-
µατος πλην του κ. Βαρουφάκη, ο οποίος µε το DiEM25 ήδη α-
πευθύνεται σε όλους όσοι είχαν –κατά τη δήλωσή του– κάνει υ-
περήφανο τον πρωθυπουργό το βράδυ του δηµοψηφίσµατος. «Ι-
δρύουµε το νέο κόµµα του DiEM25 στην Ελλάδα. Το κόµµα των 
υπεύθυνα ανυπάκουων, των Ελλήνων ευρωπαϊστών. Θα συµµε-
τάσχεις;» είναι η πρόσκληση που µέσω του προσωπικού του ι-
στολογίου έχει απευθύνει ο Γιάνης Βαρουφάκης, προαναγγέλ-
λοντας το κόµµα που θα ιδρυθεί στις 26 Μαρτίου.

Τι είναι το DiEM
Όπως λένε οι ιδρυτές του, «το DiEM25 είναι ένα πανευρωπαϊκό, 
διασυνοριακό κίνηµα δηµοκρατών. Πιστεύουµε πως η Ε.Ε. δι-
αλύεται. Οι Ευρωπαίοι χάνουν την πίστη τους στην πιθανότητα 
ύπαρξης ευρωπαϊκών λύσεων σε ευρωπαϊκά προβλήµατα. Την 
ίδια στιγµή που η πίστη στην Ε.Ε. χάνεται, βλέπουµε άνοδο µι-
σανθρωπιάς, ξενοφοβίας και τοξικού εθνικισµού. Εάν αυτή η ε-
ξέλιξη δεν διακοπεί, φοβόµαστε πως θα υπάρξει επιστροφή στη 

δεκαετία του 1930. Γι’ αυτόν τον λόγο έχουµε ενωθεί παρά τις 
ποικίλες πολιτικές παραδόσεις µας –πράσινοι, ριζοσπαστική α-
ριστερά, φιλελεύθεροι– µε σκοπό να επιδιορθώσουµε την Ε.Ε.».

Τα όργανα του DiEM
Το DiEM διοικείται από µία 12µελή Συντονιστική Επιτροπή, 
στην οποία ο µόνος Έλληνας είναι ο κ. Βαρουφάκης, ενώ συµ-
µετέχει και ο Αµερικανός φιλόσοφος Νόαµ Τσόµσκι. Η Συντο-
νιστική Επιτροπή είναι ενιαύσια και αποφασίζει για τις δράσεις. 
Τη γραµµατειακή υποστήριξη έχει η κ. Φωτεινή Μπακαδήµα.

Για τις αποφάσεις που υπερβαίνουν τον ρόλο της Συντονι-
στικής Επιτροπής έχει θεσµοθετηθεί ένα «Επικυρωτικό Συµ-
βούλιο» το οποίο αποτελείται από 100 µέλη που επιλέγονται µε 
κλήρωση. Σε αυτή τη σύνθεση, 16 από τα 100 είναι από την Ελ-
λάδα, ενώ η κλήρωση για το επόµενο Επικυρωτικό Συµβούλιο 
θα πραγµατοποιηθεί στις 22 Φεβρουάριου 2018.

Το κόµµα έχει επίσης µία 30µελή οµάδα συµβούλων τους ο-
ποίους ρωτά για θέµατα που γνωρίζουν, χωρίς να τους δεσµεύει 
ως µέλη. Σε αυτούς η µόνη Ελληνίδα είναι η κ. ∆ανάη Στρά-
του, ενώ συµµετέχουν επίσης ο ιδρυτής των Wikileaks Τζούλιαν 
Ασάνζ και o συνθέτης Ζαν Μισέλ Ζαρ.

Στον δρόµο προς τις κάλπες
Την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου ο Γιάνης Βαρουφάκης θα παρουσιά-
σει στο ∆ηµοτικό Πνευµατικό Κέντρο της Καλαµάτας «την πρό-
ταση του DiEM25 για την Ευρώπη γενικότερα, εστιάζοντας κυ-
ρίως στην Ελλάδα, µέσω των επτά τοµών που το DiEM25 θέτει 
στο πολιτικό τραπέζι προς άµεση εφαρµογή».

«Ο Γιάνης φυσικά και θα µιλήσει για το νέο κόµµα που σχη-
µατίζουµε, φέρνοντας την πρότασή µας στις κάλπες» αναφέρει 
η ανακοίνωση, η οποία προαναγγέλλει διάλογο του κοινού µαζί 
του µε ευέλικτες µορφές επικοινωνίας, καθώς µέσω της πλατ-
φόρµας DiEM Voice το κοινό θα µπορεί να στέλνει τις σκέψεις 
και τις ερωτήσεις του καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης µέσω 
sms, viber, e-mail, αλλά και µε παραδοσιακούς τρόπους, καθώς 
θα µπορεί να συµπληρώνει µια φόρµα στην είσοδο.

Στο µεταξύ, ο κ. Βαρουφάκης ανακοίνωσε ότι η ελληνική 
εκδοχή του DiEM25 θα λέγεται Μέτωπο Ευρωπαϊκής Ριζοσπα-
στικής Ανυπακοής (ΜΕΡΑ), διότι, όπως διευκρίνισε, DiEM στα 
λατινικά σηµαίνει ΜΕΡΑ. Βέβαια ως ΜΕ.Ρ.Α. συµµετείχε στις 
εκλογές του 2000 (0,12% και 8.132 ψήφοι) το Μέτωπο Ριζοσπα-
στικής Αριστεράς, το οποίο είχε συγκροτηθεί από το Νέο Αρι-
στερό Ρεύµα, την Κοµµουνιστική Απελευθέρωση, το ΕΚΚΕ και 
το τροτσκιστικό Εργατικό Επαναστατικό Κόµµα. Το 2004 (0,15%, 
11.165 ψήφοι) είχαν ενταχθεί στο ΜΕ.Ρ.Α. οι Οικολόγοι Εναλλα-
κτικοί και το 2007 (0,17%, 11.843 ψήφοι) η Οργάνωση Κοµµουνι-
στών ∆ιεθνιστών Ελλάδας. Το 2009 δεν συµµετείχαν στις εκλο-
γές, ενώ πολλές από τις οργανώσεις εντάχθηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ.

Όταν στην πρόσφατη συνέντευξή του στην εφηµερίδα «Ε-
λευθερία» ρωτήθηκε αν η κ. Κωνσταντοπούλου, ο κ. Λαφαζάνης 
ή ο κ. Αλαβάνος θα µπορούσαν να είναι εταίροι του DiEM, ο κ. 
Βαρουφάκης αποκήρυξε τις ετερόκλητες συµµαχίες και δήλωσε 
ανοιχτός «σε συνεργασίες µε όποια πολιτική δύναµη συµµερί-
ζεται την ανάγκη εναντίωσης στο κατεστηµένο και στον εθνικι-
σµό», αποφεύγοντας στην απάντηση να αναφέρει ονόµατα.

Στην Ευρώπη οι συµµαχίες είναι πιο συγκεκριµένες, 
καθώς, όπως είπε ο κ. Βαρουφάκης στην ίδια συνέντευξη, ο 
Μπενουά Αµόν, ο υποψήφιος των Γάλλων Σοσιαλιστών για την 
προεδρία που πήρε 6,4% και εγκατέλειψε το κόµµα, αποφά-
σισε να ενταχθεί στο DiEM και να διεκδικήσει µία θέση στη 
Συντονιστική Επιτροπή, ενώ δύο ευρωβουλευτές, η Ιζαµπέλ 
Τοµά και ο Γκιγιόµ Μπαλάς, αλλά και η Ορόρ Λαλίκ του Ινστι-
τούτου Βεµπλέν, συµφώνησαν να είναι σε κοινό πανευρωπα-
ϊκό ψηφοδέλτιο µε τον κ. Βαρουφάκη, ο οποίος έχει και ανοι-
χτή γραµµή µε το Κοµµουνιστικό Κόµµα της Γαλλίας και τον κ. 
Μελανσόν, αν και αυτός έχει ως προνοµιακό συνοµιλητή την κ. 
Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στις 22 Φεβρουαρίου θα γίνει εκδή-
λωση µε οµιλητή τον 34χρονο Κροάτη φιλόσοφο και πολιτικό 
ακτιβιστή Σρέτσκο Χόρβατ στο Πανεπιστήµιο του Στάνφορντ.

ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ 
ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ  ΤΟΝ ΓΙΑΝΗ;

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ
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  ΤΟΥ ΚΏΣΤΑ ΚΟΥΡΟΥΝΗ*

Η ΚΡΊΣΗ ΕΊΝΑΊ ΕΔΏ, 
ΑΛΛΑ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΕΊΝΑΊ ΑΛΛΟΥ

Το βάθος της ελληνικής κρίσης, μίας 
από τις μεγαλύτερες της σύγχρονης Ι-
στορίας, βρήκε τον μέσο Έλληνα σε ε-

ξαιρετικά δυσμενή θέση. Εντελώς απροετοίμα-
στος και μάλλον εμβρόντητος, ο μέσος εργαζό-
μενος παρατηρούσε την αγοραστική του δύναμη 
να κάνει φτερά μέρα με τη μέρα και το εισόδημά 
του να ταπεινώνεται από τα πρώτα κιόλας χρό-
νια, τότε που ακόμη φώναζε στις πλατείες για 
περισσότερες παροχές. Για παροχές που εν πα-
ρενθέσει αξίζει να τονίσουμε ότι ενώ ήταν του ε-
πιπέδου των πλούσιων ευρωπαϊκών χωρών, τε-
λικά δεν ισχυροποίησαν την οικονομική θέση 
των ασθενέστερων στρωμάτων, αφού, όπως απο-
δείχθηκε, ο διορισμός στο Δημόσιο δεν εξασφα-
λίζει τον εργαζόμενο παρά μόνο μέχρι την επό-
μενη οικονομική δυσπραγία του κράτους. Κλεί-
νει η παρένθεση.

Όσο η κρίση, λοιπόν, είναι σε εξέλιξη, κανέ-
νας δεν ξέρει ούτε το πώς ούτε το πότε θα κλείσει 
τον κύκλο της. Η πολυδιαφημισμένη ανάκαμψη 
και η εγγύηση ελάχιστου εισοδήματος, παρά 
τις συνεχείς υποσχέσεις του πολιτικού προσω-
πικού, δεν είναι θέμα δικό τους, είναι θέμα των 
νόμων της αγοράς.

Η κρίση είναι ένδειξη ότι μια αλλαγή προ-
σπαθεί να συμβεί, είναι δηλαδή διαδικασία 
που βρίσκεται σε εξέλιξη και σαν τέτοια δημι-
ουργεί νέα δεδομένα, τροποποιώντας ή και α-
κυρώνοντας παλιές σιγουριές, όπως τους μύ-
θους περί τα ακίνητα. Δεν είναι τυχαίο ότι η 
οικογενειακή κατοικία μέσα σε πέντε χρό-
νια μετατράπηκε από σημαντικό περιουσιακό 
στοιχείο σε βαρύ φορτίο.

Την περίοδο της μεγάλης φυγής των Αθη-
ναίων με προορισμό τα προάστια, περιοχές όπως 
η Πλάκα, τα Άνω Πετράλωνα, το Θησείο και βε-
βαίως το Κουκάκι είχαν δείξει σημάδια παρακ-
μής μέχρι εγκατάλειψης. Όσο βάθαινε η κρίση 
από το 2010, αυτές και άλλες περιοχές αποδει-
κνύονταν κάθε τρίμηνο και ελκυστικότερες. Οι 

τεχνoοικονομικοί λόγοι γι’ αυτό το comeback 
είναι πολλοί και βιαστικά θα μπορούσε κανείς να 
το αποδώσει στις διαδικτυακές πλατφόρμες ε-
νοικίασης και στις αστικές διαστάσεις της «οικο-
νομίας του διαμοιρασμού» (sharing economy).

Όμως δεν είναι μόνον έτσι. Όσοι ασχολού-
νται με τα ακίνητα και τις μοντέρνες οικιστικές 
πρακτικές κατά βάθος γνώριζαν ότι οι περιοχές 
αυτές είναι πράγματι χαρισματικές, πολεοδο-
μικά ενδιαφέρουσες, ότι καθόλου τυχαία αυτές 
κατοικήθηκαν κατά προτεραιότητα με κέντρο 
την Ακρόπολη και ότι, άρα, για πολλά χρόνια 
είχαν αδίκως υποτιμηθεί.

Αφήνοντας στην άκρη ορισμένες πολυ-
τελείς προαστιακές περιοχές όπου καταγρά-
φονται νέες μορφές φτώχειας, παρατηρούμε 
παρόμοια αναπτυξιακή δυναμική σε περιφε-
ρειακές συνοικίες της Αθήνας που σήμερα α-
ποτελούν αυτόνομους δήμους.

Με επίκεντρο παλιές μεγάλες πλατείες ή 
σημαντικές στάσεις μέσων μεταφοράς και ε-
πειδή οι αξίες γης ποτέ δεν είχαν εκτιναχθεί 
στα ύψη των ονομαστών προαστίων, βλέπουμε 
να ανθίζουν πάσης φύσεως εύρωστες μικρές ε-
πιχειρήσεις λιανικής, εστίασης, ακόμα και νυ-
χτερινής διασκέδασης. Βλέπουμε νέα ζευγάρια 
να κυκλοφορούν στους δρόμους με νεογέννητα 
στα καροτσάκια.

Ένα από τα μεγάλα διδάγματα της Ιστορίας 
είναι ότι όσο ξεδιπλώνονται οι κρίσεις, στην 
πραγματικότητα απλοποιούν τα πράγματα αντί 
να τα περιπλέκουν. Γι’ αυτό βλέπουμε ότι η ανά-
πτυξη είναι τελικά αλλού… Πάντως όχι εκεί που 
την περιμέναμε. Όπως βλέπουμε ότι η απαξίωση 
των ακινήτων, η πληθυσμιακή γήρανση και το 
οικιστικό μαράζωμα συμβαίνει αλλού… Και όχι 
εκεί που το περιμέναμε.

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

adreas borotis Ελλάδα i agree, with what is stated in the text Diem25

YIOTA DIMITRIADI Ελλάδα

Γεννηθείς το 1973 στη Γερμανία, Τελειόφοιτη 
γερμανικής Σχολής διαχείριση και οικονομία 
τουριστικών μονάδων. Ζω από το 1989 στην 
Ελλάδα και εργάζομαι εποχιακά σε μεγάλο όμιλο 
Ξενοδοχείων ως Food & Beverage Manageress 
από το 2003

Gearóid Fitzgibbon Ελλάδα

community organiser, turned advisor on citizen 
energy projects. Politics is fine, it’s just the 
politicians, no, not individual politicians, but the 
fact of having a permanent political class - lets 
rediscover random selection & direct democracy

Giannis Kalpouzos Ελλάδα
Υπάλληλος ΔΕΔΔΗΕ. Γενικός Γραμματέας 
Πανελλαδικού Συλλόγου Καταμετρητών Κλάδου 
Ηλεκτρικής Ενέργειας. Επιχειρηματίας

Panas Karampampas Ελλάδα working together for a united and humanistic 
Europe

Petros Konstantinidis Ελλάδα

Μεταπτυχιακός φοιτητής πολιτικών επιστημών 
στo Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences 
Po Paris), μέλος της DSC Paris1. Παθιασμένος 
με τον αντίλογο, την κριτική σκέψη και τη 
δημοκρατία.

Antonios Krasoudakis Ελλάδα
52 ετών Ιατρός Νευροχειρουργός Δ/ντής σε 
Δημόσιο Νοσοκομείο. Εκλεγμένος αντιπρόεδρος 
Ιατρικού Συλλόγου Χανίων.

Marilli Mastrantoni Ελλάδα

I’m Performer, Director and Artistic Director / CEO 
of ENTROPIA Performing Arts Company, based 
in Athens and working internationally. I’m also 
involved in cultural policies and engaged in pan-
European citizens’ initiatives.

Dimitris Papaioannou Ελλάδα

Γεννήθηκα και ζω στη Θεσσαλονίκη. Ασκώ το 
επάγγελμα του δικηγόρου έχοντας το προσωπικό 
μου γραφείο και, ταυτόχρονα, είμαι νομικός 
σύμβουλος της PRAKSIS NGO, ασχολούμενος με 
το μεταναστευτικό και προσφυγικό Δίκαιο και το 
Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Neokratis 
Papakonstantinou Ελλάδα

34 years old from Larissa, graduate of the 
Agronomic School of Aristotle University of 
Thessaloniki. Unfortunately, i work as a freelancer 
to a bankrupt state. Proud to be at the same 
political movement with personalities such as 
Noam Chomsky etc

Νικόλαος 
Αθανασόπουλος Ελλάδα Είμαι Έλληνας πολίτης, 29 ετών, με ανησυχίες για 

το μέλλον!

Γεώργιος 
Αμπαδογιάννης Ελλάδα

Καλησπέρα. Ονομάζομαι Γιώργος Αμπαδογιάννης 
είμαι 28 χρονών και εργάζομαι στο τμήμα 
πωλήσεων μιας πολυεθνικής εταιρείας. Το 
μόνο που θέλω είναι να καταφέρω να βάλω και 
εγώ ένα λιθαράκι σε αυτή την πολύ σημαντική 
προσπάθεια αλλαγής του συστήματος.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ Ελλάδα Φοιτητής ΑΣΠΑΙΤΕ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 
ΚΛΩΝΑΡΗΣ Ελλάδα

56 year old General Surgeon, work in Kalmnos 
Island - Greece, divorced, two daughters, first 
time in politics.

Χρύσα Αριάδνη 
Κουσελά Ελλάδα

Documentation Specialist of Audiovisual 
Cultural Heritage, art director and author of the 
1st contemporary political comic book named 
«WOW-V for V»about Greek and European 
austerity and the institutional crisis in European 
Union.

Αργυρώ Μουστάκα 
Βρεττού Ελλάδα Έχω λιτό bio

Οι 16 Έλληνες στο Επικυρωτικό Συμβούλιο του DiEM (διατηρήθηκε η ακριβής 
μορφή εμφάνισης στην ιστοσελίδα):
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Εκατόν δεκαπέντε υπουργοί, 7 υπουργοί αναπληρω-
τές, 58 υφυπουργοί, ήτοι 180 διαφορετικά πρόσωπα 
και σχεδόν 17 τροποποιήσεις στην ονοµασία του µε-
τράει το υπουργείο Υγείας συµπληρώνοντας 100 χρό-
νια από την ίδρυσή του. Η επέτειος αυτή εορτάζεται 

µε ένα συλλεκτικό λεύκωµα µε τον τίτλο «Ένας Αιώνας Υγείας – 100 
χρόνια υπουργείου Υγείας (1917-2017)».

Το λεύκωµα περιλαµβάνει µεταξύ άλλων ιστορικά στοιχεία για 
την ίδρυση του υπουργείου, αναλυτικό χρονικό των κοινωνικών α-
σφαλίσεων, την εξέλιξη του ΕΣΥ, καθώς και τις κυριότερες θεσµικές 
και µεταρρυθµιστικές παρεµβάσεις στον τοµέα της υγείας.

Επιπλέον, εµπλουτίζεται µε φωτογραφίες από νοσοκοµεία προ-
σφύγων, υγειονοµικά κέντρα του Μεσοπολέµου, φωτογραφίες πολι-
τικών προσώπων, ακόµα και στιγµιότυπα µε νοσηλεύτριες που προ-
ετοιµάζουν πολίτες για ακτινογραφία προκειµένου να εντοπιστούν 
κρούσµατα φυµατίωσης.

Ίδρυση υπουργείου Περιθάλψεως
Το 1917 ιδρύεται το υπουργείο Περιθάλψεως µε σκοπό «τη φρο-
ντίδα και την περίθαλψη, µε ιδιαίτερη έµφαση στην αντιµετώπιση 
των µεγάλων υγειονοµικών και προνοιακών αναγκών που ανέκυψαν 
από την προσφυγική κρίση, η οποία κορυφώθηκε το 1922 µε τη Μι-
κρασιατική Καταστροφή». Όπως αναφέρεται στο λεύκωµα, «στην 
περίοδο 1928-1932 συντελείται η πρώτη αποφασιστική υγειονο-
µική µεταρρύθµιση, η οποία περιλαµβάνει την ευρύτερη αναδιορ-
γάνωση των υπηρεσιών υγείας της χώρας, µε τη συµβολή της Κοινω-
νίας των Εθνών και τη δηµιουργία υποδοµών και δεξιοτήτων, ώστε 
η χώρα να µπορεί µόνη της να ανταποκρίνεται στις υγειονοµικές α-
νάγκες της εποχής. Με την ίδρυση της Υγειονοµικής Σχολής Αθη-
νών, τη νοµοθέτηση του Υγειονοµικού Κέντρου Αθηνών και άλλων 
φορέων δηµόσιας υγείας και την αναβάθµιση του υπουργείου Υγι-
εινής σε υπουργείο, επιχειρείται η δηµιουργία ενός εθνικού συστή-
µατος υγείας».

Όπως σηµειώνει στον πρόλογο του βιβλίου ο υπουργός Υγείας 
Ανδρέας Ξανθός, «στην Ελλάδα των πολέµων, των κατατρεγµών, των 
αντιστάσεων, της φτώχειας και των ανισοτήτων, αλλά και της αέναης 
µάχης των ανθρώπων για πρόοδο, ευηµερία, αλληλεγγύη προς τους 
αδύναµους και κοινωνική δικαιοσύνη, το υπουργείο Υγείας έχει τη 
δική του ξεχωριστή διαδροµή και τη δική του ευδιάκριτη “σφρα-
γίδα” στη σύγχρονη νεοελληνική πραγµατικότητα. Η Ιστορία θα 

κρίνει το θετικό ή αρνητικό πρόσηµο αυτής της πορείας και των 
προσώπων που έπαιξαν πρωταγωνιστικό και καθοριστικό ρόλο».

100 χρόνια - 115 υπουργοί
Στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας, ανεξάρτητα από τις αλλεπάλ-
ληλες διαφοροποιήσεις της ονοµασίας του και τις προσθαφαιρέσεις 
αρµοδιοτήτων, θήτευσαν κατά την περίοδο 1917-2017 115 υπουρ-
γοί, 7 υπουργοί αναπληρωτές και 58 υφυπουργοί. Ο πρώτος που 
τέθηκε επικεφαλής του υπουργείου, µε θητεία από το 1917 έως το 
1920, ήταν ο δηµοσιογράφος Σπυρίδων Σίµος, στενός συνεργάτης 
του Ελευθέριου Βενιζέλου. Ο Σίµος υπήρξε εκδότης της εφηµερί-
δας «Πατρίς».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που παραθέ-
τει ο Θεόδωρος ∆αρδαβέσης, καθηγητής Υγιεινής και Κοινωνικής 
Ιατρικής του Τµήµατος Ιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης: «Ο υπουργός µε τις περισσότερες θητείες, που α-
νέρχονται σε πέντε, είναι ο Απόστολος ∆οξιάδης. Ακολουθούν µε 
τέσσερις ο Βασίλειος Βαρδόπουλος και µε τρεις οι Σπυρίδων ∆οξιά-
δης, Μιχαήλ Κύρκος, Πέτρος Λεβαντής, Απόστολος Ορφανίδης, Νι-
κόλαος Σµπαρούνης-Τρίκορφος και Κωνσταντίνος Ροδόπουλος. Τη 
µεγαλύτερη θητεία στη θέση του υπουργού, 48 µήνες, την είχε ο 
Σπυρίδων ∆οξιάδης, που συµµετείχε στις κυβερνήσεις του Κωνστα-
ντίνου Καραµανλή και του Γεώργιου Ράλλη. Ο µόνος εν ενεργεία 
πρωθυπουργός που κατείχε ταυτόχρονα και τον θώκο του υπουρ-
γείου ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος».

Σχετικά µε τον µεγάλο αριθµό προσώπων που πέρασαν από την 
καρέκλα του υπουργείου ο κ. ∆αρδαβέσης εξηγεί ότι «ο συνολικός 
αριθµός των 180 προσώπων που τοποθετήθηκαν στην ηγεσία του υ-
πουργείου κατά τη διάρκεια της εκατονταετίας µπορεί να χαρακτη-
ριστεί υπερβολικός και υπονοµευτικός για µια προσπάθεια άσκη-
σης µακρόπνοης και αποτελεσµατικής πολιτικής υγείας. Λαµβάνο-
ντας όµως υπόψη ότι κατά την περίοδο 1917-2017 διαχειρίστηκαν 
την εξουσία 113 κυβερνήσεις, δηµοκρατικά εκλεγµένες, οικουµενι-
κές, µεταβατικές, υπηρεσιακές, de facto, κατοχικές και δικτατορι-
κές, γίνεται κατανοητή η υπερβολή του µεγάλου αριθµού προσώ-
πων που ηγήθηκαν του υπουργείου Υγείας στην Ελλάδα».

Γυναίκες και άνθρωποι των γραµµάτων
Στο υπουργείο όµως θήτευσαν και σηµαντικοί εκπρόσωποι των 
γραµµάτων. Ο Νίκος Καζαντζάκης διετέλεσε γενικός διευθυντής στο 

Εκτός από πολιτικούς, στις 
υπηρεσίες του τοποθετήθηκαν 
και εξέχουσες προσωπικότητες 
των γραµµάτων.

υπουργείο Περιθάλψεως µε αποστολή από τον πρωθυπουργό Ε-
λευθέριο Βενιζέλο να αναλάβει την ευθύνη για τον επαναπατρισµό 
500.000 προσφύγων από την περιοχή του Καυκάσου. Ο ίδιος ταξί-
δεψε εκεί και έζησε από κοντά τις κακουχίες των προσφύγων, οι ο-
ποίες περιγράφονται στο λογοτεχνικό του έργο. Ο Καζαντζάκης α-
ποχώρησε από το υπουργείο το 1920, µετά την εκλογική ήττα του 
Κόµµατος των Φιλελευθέρων.

Ο ποιητής Κώστας Καρυωτάκης είχε εργαστεί το 1923 στο υ-
πουργείο Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως ως προϊστάµενος του 
Β΄ Γραφείου Εποπτείας Εγκαταστάσεως Προσφύγων. Παρέµεινε 
στο υπουργείο µέχρι την κατάργησή του, το 1925, από τη δικτατορία 
του Θόδωρου Πάγκαλου, οπότε και µετακινήθηκε στη ∆ιεύθυνση 
Υγιεινής του υπουργείου Εσωτερικών.

Ως επιθεωρητής Υγιεινής της Εργασίας στο υπουργείο Εργα-
σίας διορίζεται ο λογοτέχνης Μάρκος Αυγέρης από το 1926 έως το 
1947.

Όσον αφορά τις γυναίκες, µόλις τρεις πέρασαν από το υπουρ-
γείο Υγείας. Η πρώτη γυναίκα που έγινε µέλος ελληνικής κυβέρνη-
σης, αναλαµβάνοντας το υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, ήταν η 
Λίνα Τσαλδάρη, σύζυγος του Παναγή Τσαλδάρη, την περίοδο 1956-
1958. Μετά τη Λίνα Τσαλδάρη, όµως, µόνο δύο γυναίκες τέθηκαν ε-
πικεφαλής του υπουργείου Υγείας. Η Μαριέττα Γιαννάκου στην κυ-
βέρνηση του Κώστα Καραµανλή και η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπού-
λου στην κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου.

115 ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΣΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Ο πρώτος υπουργός Υγείας, τότε υπουργός Περιθάλψεως, 
Σπυρίδων Σίµος, µε θητεία από το 1917 ως το 1920.

Το φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως του 1917, µε το οποίο 
ιδρύεται το υπουργείο Υγείας (τότε υπουργείο Περιθάλψεως).

Ο υφυπουργός και µετέπειτα υπουργός Υγιεινής, καθηγητής Αλέξανδρος Παππάς, που θήτευσε από το 1929 ως το 1932, 
ανάµεσα σε γιατρούς και καθηγητές σε έρανο του ΕΕΣ το 1924.

Οµαδικές ακτινογραφίες για εντοπισµό κρουσµάτων φυµατίωσης στην Πάτρα, σε πρεβεντόριο της UNRRA (1945-1948).
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Το τρίτο μεγαλύτερο πανεπιστημιακό ίδρυμα της 
Ελλάδας σε αριθμό φοιτητών θα είναι το Πανεπι-
στήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΔΑ), το οποίο θα δη-
μιουργηθεί από τη συγχώνευση του ΤΕΙ Αθηνών 
και του ΤΕΙ Πειραιά. Το σχέδιο νόμου κατατέ-

θηκε την περασμένη Τρίτη στη Βουλή, με την ονομασία «Ίδρυση 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις». Το υπουρ-
γείο Παιδείας, σε ανακοίνωση που εξέδωσε με έντεκα ερωτήσεις-
απαντήσεις για το πανεπιστήμιο, κάνει λόγο για «μία εμβληματική 
πρωτοβουλία, η οποία προκύπτει από την ανάγκη αποκατάστασης 
της ακαδημαϊκής κανονικότητας στον χώρο των ΑΕΙ». Παράλληλα, 
ξεκαθαρίζει ότι η ίδρυση του πανεπιστημίου δεν συνιστά μια αλ-
λαγή τύπου σχεδίου Αθηνά, καθώς «όλη η πολιτική του ΥΠΠΕΘ 
έχει ως στόχο όχι να συρρικνώσει την ανώτατη εκπαίδευση, αλλά 
να την ισχυροποιήσει».

26 τμήματα στο ΠΔΑ
Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, στο πανεπιστήμιο με έδρα το 
Αιγάλεω θα φοιτούν 24.119 φοιτητές, σε 26 τμήματα από τις πέντε 
σχολές: Μηχανικών, Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Ε-
πιστημών, Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού, Επιστημών Υ-
γείας και Πρόνοιας και Επιστημών Τροφίμων. Τα νέα τμήματα θα 
συμπεριληφθούν στο νέο μηχανογραφικό που θα συμπληρώσουν 
φέτος οι υποψήφιοι για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το νέο πα-
νεπιστήμιο «κληρονομεί» από τα ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά 60 θε-
σμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια, ενώ σε βάθος πενταετίας θα 
προσληφθούν 2.000 διδάκτορες. Μάλιστα, για το ΠΔΑ υπάρχει έ-
κτακτη ενίσχυση 1,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον συνολικό προϋπο-
λογισμό και των δύο ΤΕΙ που απορροφά.

Τι θα ισχύσει για τους φοιτητές και τους 
πτυχιούχους
Οι νυν φοιτητές έχουν το δικαίωμα της επιλογής να ολοκληρώ-

σουν το πρόγραμμα του τμήματος ΤΕΙ ή του νέου πανεπιστημια-
κού τμήματος υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υπερβεί το έκτο 
έτος σπουδών (ν+2). Στην αντίθετη περίπτωση, υποχρεούνται να ο-
λοκληρώσουν το πρόγραμμα του τμήματος ΤΕΙ. Η διαδικασία αυτή 
θα πραγματοποιηθεί από τα ίδια τμήματα μέσω αντιστοιχίσεων μα-
θημάτων και μεταβατικών διατάξεων.

Τα προπτυχιακά μαθήματα τμημάτων των συγχωνευόμενων 
ΤΕΙ θα συνεχιστούν σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα 
σπουδών έως την ολοκλήρωση των εξαμήνων και των εξετάσεων 
για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, ενώ τα αντίστοιχα προπτυχιακά 
του πανεπιστημίου θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από το χειμερινό 
εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019. Επιπλέον, θα γίνει α-
ντιστοίχιση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών των τμημάτων 
των ΤΕΙ με μαθήματα του προγράμματος σπουδών των τμημάτων 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Σύμφωνα, πάντως, με το υπουργείο Παιδείας, «τόσο οι παλιοί 
απόφοιτοι όσο και αυτοί που θα προκύψουν από το ΠΔΑ διαθέ-
τουν πτυχίο επιπέδου 6 με 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και 8 
εξάμηνα φοίτησης. Οι παλιοί πτυχιούχοι διαθέτουν πτυχία ανώτα-
της εκπαίδευσης που θα συνεχίσουν να παρέχονται από άλλα ΤΕΙ 
της χώρας, μια και η πολιτική του υπουργείου δεν είναι να “πανε-
πιστημιοποιήσει” όλα τα ΤΕΙ της χώρας». Ωστόσο, πληροφορίες α-
ναφέρουν ότι αναμένονται αντιδράσεις από πτυχιούχους των δύο 
ΤΕΙ, καθώς για να αναβαθμίσουν το πτυχίο τους σε πανεπιστημι-
ακό, όπως θα δίνεται στους νυν φοιτητές, θα πρέπει να το κάνουν 
με τη χρήση ειδικών κατατακτήριων εξετάσεων.

Τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών θα συνεχιστούν 
έως την ολοκλήρωσή τους από τους εγγεγραμμένους φοιτητές και 
στους αποφοίτους τους θα απονεμηθεί μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδί-
κευσης τμήματος ΤΕΙ.

Στα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων δεν θα υπάρχει 
καμία απολύτως αλλαγή, καθώς θα πρέπει να συμβαδίζουν με αυτά 
των παλιών αποφοίτων.

«Η ίδρυση του πανεπιστημίου δεν 
συνιστά μια αλλαγή τύπου σχεδίου 
Αθηνά». ΥΠΠΕΘ

Σχετικά με το προσωπικό των δύο ΤΕΙ, σύμφωνα με το σχέδιο 
νόμου μεταφέρεται αυτοδικαίως στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττι-
κής. Τα μέλη ΔΕΠ των συγχωνευόμενων ΤΕΙ αποκτούν τους ακα-
δημαϊκούς τίτλους των μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-
τικής κατ’ αντιστοίχιση των κατεχόμενων θέσεων (α΄ βαθμίδας, α-
ναπληρωτές, επίκουροι, υπηρετούντες λέκτορες) και υποβάλλονται 
στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών ΔΕΠ πανεπιστημίων.

Αλλαγές στις μετεγγραφές
Το προς ψήφιση νομοσχέδιο περιλαμβάνει και μια σειρά από άλλες 
ρυθμίσεις, μεταξύ των οποίων αλλαγές στις μετεγγραφές και καθι-
έρωση ενιαίου αριθμού εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, το νομοσχέ-
διο διευκολύνει τις μετεγγραφές φοιτητών που έχουν αδελφό ή α-
δελφή που σπουδάζει σε διαφορετική πόλη και η οικογένειά τους 
αδυνατεί να συντηρεί δύο κατοικίες. Ωστόσο, το δικαίωμα αυτό χά-
νουν οι φοιτητές οι οποίοι έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπου-
δών που προβλέπεται για την απόκτηση πτυχίου, οι φοιτητές στους 
οποίους έχει χορηγηθεί ήδη μετεγγραφή, όσοι έχουν διακόψει τις 
σπουδές τους, εκτός αν συντρέχουν λόγοι υγείας, και όσοι εισήχθη-
σαν στην ανώτατη εκπαίδευση με ευνοϊκές διατάξεις.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, «καθιερώνεται ενιαίος α-
ριθμός εκπαίδευσης για κάθε πολίτη που έχει εισαχθεί σε οποιαδή-
ποτε βαθμίδα εκπαίδευσης στη χώρα και αντικαθιστά τους ισχύο-
ντες αριθμούς μητρώου που χρησιμοποιούνται στις διάφορες βαθ-
μίδες της εκπαίδευσης». Με αυτόν τον τρόπο «καθίσταται εφικτή 
αφενός η παρακολούθηση της σχολικής διαρροής και ως εκ τούτου 
διευκολύνεται η εκπόνηση δημόσιων πολιτικών για την αποτροπή 
της, αφετέρου το οικείο πληροφοριακό σύστημα, όταν διασυνδεθεί 
με άλλα πληροφοριακά συστήματα (π.χ. με το σύστημα “Εργάνη”), 
θα μπορεί να αποδίδει ανώνυμα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη 
δυνατότητα απορρόφησης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας, 
καθώς και τη μαθητική και ακαδημαϊκή διαδρομή τους».

Δίχρονη προσχολική εκπαίδευση
Το νομοσχέδιο καθιερώνει τη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση 
των νηπίων ηλικίας 4 και 5 ετών. Ήδη υπάρχουν αντιδράσεις από 
την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και τους εργαζό-
μενους σε δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς, καθώς εκτι-
μούν ότι θα χάσουν τη δουλειά τους, αφού τα τετράχρονα παι-
διά θα πρέπει να φοιτούν στο νηπιαγωγείο και όχι σε παιδικούς 
σταθμούς, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.

Εν τω μεταξύ, εντός του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται και 
διατάξεις για τη Γ΄ Λυκείου. Συγκεκριμένα, ορίζουν ότι για τις α-
πολυτήριες εξετάσεις των γενικών λυκείων τα εξεταζόμενα μαθή-
ματα μειώνονται σε τέσσερα και θα είναι τα εξής: Νέα Ελληνικά, 
Μαθηματικά, Ιστορία και Βιολογία. Η αξιολόγηση των μαθητών 
στο λύκειο θα γίνεται με ένα ωριαίο διαγώνισμα το τετράμηνο 
και εφόσον έχει προηγηθεί προειδοποίηση των μαθητών στο τε-
λευταίο μάθημα της ενότητας.

Επιπλέον, παρατείνεται έως το τέλος Μαρτίου κάθε έτους η 
προθεσμία για τον καθορισμό, με απόφαση του υπουργού Παι-
δείας, του αριθμού των εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Αλλαγές θα υπάρξουν και στην πρόσβαση των αποφοίτων 
των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, με το ειδικό ποσοστό θέσεων στα ΑΕΙ να αυξάνεται από 
1% σε 5%.

ΈΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΛΈΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ 
ΠΑΝΈΠΙΣΤΉΜΙΟ ΔΥΤΙΚΉΣ ΑΤΤΙΚΉΣ

  ΑΦΡΟΔΙΤΉ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ
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Η Ελλάδα θα συµµετάσχει για έκτη συνεχόµενη χρονιά στο Mobile World Congress, που θα 
πραγµατοποιηθεί στη Βαρκελώνη 26/02-01/03/2018, µε εθνικό περίπτερο και αποστολή που 
συνδιοργανώνεται από τον Σύνδεσµο Εταιρειών Κινητών Εφαρµογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) και το Enterprise 
Greece, υπό την αιγίδα του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, της Περιφέρειας Αττικής και της Γενικής 
Γραµµατείας Έρευνας & Τεχνολογίας, µε την υποστήριξη του ΣΕΠΕ και του συνεργατικού σχηµατισµού 
Corallia και τη χορηγία των Eurobank και Samsung. Μίλησαν στη «Free Sunday» o κ. Χρήστος Στάικος, 
πρόεδρος του Enterprise Greece, και ο κ. Πάρις Κωνσταντίνου, Commercial Director - comBOX multi-
WAN Services, µέλος ∆.Σ. - συντονιστής Εξωστρεφών ∆ράσεων και ∆ιεθνών Σχέσεων ΣΕΚΕΕ.

Έκτη συνεχόµενη χρονιά στο MWC. Μιλήστε µας για την εµπειρία 
της παρουσίας σε αυτή τη σηµαντική έκθεση-συνέδριο…
Η παρουσία της χώρας µας µέσω του εθνικού περιπτέρου στο MWC 
για άλλη µια φορά σφραγίζει τόσο τη συνέπεια όσο και τη στρατη-
γική οπτική επιλογής του ελληνικού οικοσυστήµατος απέναντι στο 
µεγαλύτερο event παγκοσµίως, γύρω από τον ευρύτερο τεχνολο-
γικό χώρο του mobile και της ψηφιακής οικονοµίας. Όποιος θέλει 
να δει αλλά και να βιώσει τις πλέον σύγχρονες και καινοτόµες τε-
χνολογικά τάσεις, καθώς και να δικτυωθεί µε σηµαντικά στελέχη 
απ’ όλο τον κόσµο, προσδοκώντας σε συνεργασίες και συνέργειες 
µε το εξωτερικό, οφείλει να είναι εκεί.

Τι έχει να παρουσιάσει η Ελλάδα στο συγκεκριµένο διεθνές οι-
κοσύστηµα;
Φέτος η Ελλάδα θα εµφανιστεί πιο ανανεωµένη και δυναµική µε 
την εµπειρία των περασµένων ετών, µε δύο περίπτερα για να φιλο-
ξενήσει πάνω από 30-35 ελληνικές επιχειρήσεις, δίνοντας ιδιαίτερη 
έµφαση στη νεοφυή επιχειρηµατικότητα. Για πρώτη φορά θα µετά-
σχουµε µε περίπτερο στο παράλληλο συνέδριο 4YFN (4 Years From 
Now), όπου ελληνικά startups θα έχουν την ευκαιρία δικτύωσης µε 
ένα παγκόσµιο πλήθος από επενδυτές. Μια επιπλέον καινοτοµία στην 
ελληνική παρουσία στον κεντρικό συνεδριακό χώρο είναι η δηµι-
ουργία θεµατικών ενοτήτων, όπου θα παρουσιαστούν προϊόντα και 
λύσεις ειδικά γύρω από τη ναυτιλία, τον τουρισµό και το gaming.

Πάρις Κωνσταντίνου

«Οι  Έλληνες επιστήµονες και µηχανικοί είναι από τους 
πλέον καταρτισµένους, ικανούς και διορατικούς διεθνώς»

Οι ελληνικές εταιρείες τεχνολογίας είναι ανταγωνιστικές;
Εκτός από παραδοσιακούς κλάδους της οικονοµίας µας, είναι 
πλέον κεκτηµένο πως η τεχνολογία µπορεί και πρέπει να α-
ποτελέσει βασικό πυλώνα της στρατηγικής και του πλάνου ε-
ξωστρέφειας της χώρας. Οι Έλληνες επιστήµονες και µηχανι-
κοί είναι από τους πλέον καταρτισµένους, ικανούς, και διορα-
τικούς διεθνώς, εξού και διαπρέπουν ανά τον κόσµο. Αυτά τα 
στοιχεία, µαζί µε τον συνδυασµό εµπειρίας και δηµιουργικής 
επιχειρηµατικότητας, πρέπει να σχηµατίζουν πλέον τον ακρο-
γωνιαίο λίθο ανταγωνιστικών µας πλεονεκτηµάτων και όχι το 
«παλιοµοδίτικο» θέµα του χαµηλού κόστους.

Ποιος είναι ο στόχος της φετινής αποστολής;
Στον ΣΕΚΕΕ είµαστε ιδιαίτερα χαρούµενοι που και φέτος υπάρ-
χει συστράτευση όλων των φορέων του οικοσυστήµατος και µε 
την πολύτιµη στήριξη όλων η χώρα θα έχει όχι µόνο µία ενι-
σχυµένα ηχηρή αλλά και ουσιαστική παρουσία, µε τεχνολογικές 
λύσεις και καινοτόµα προϊόντα που αγγίζουν όλους τους κλά-
δους της οικονοµίας. Στόχος της αποστολής είναι η δικτύωση 
των Ελλήνων επιχειρηµατιών σε παγκόσµιο επίπεδο, η καθι-
έρωση της χώρας στα σύγχρονα τεχνολογικά δρώµενα και η 
ανάδειξη της επιµονής και δηµιουργικότητας της ελληνικής ε-
πιχειρηµατικότητας. Αυτό πρεσβεύει άλλωστε και το µότο µας: 
Greece Scales Up!

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν
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Το Enterprise ηγείται μαζί με το υπουργείο Ψηφιακής Πο-
λιτικής και τον ΣΕΚΕΕ της ελληνικής αποστολής. Ποιος 
είναι ο στόχος σας;
Η Ελλάδα συμμετέχει για έκτη συνεχή χρονιά στη διεθνή έκ-
θεση-συνέδριο GSMΑ Mobile World Congress, η οποία θα πραγ-
ματοποιηθεί στη Βαρκελώνη από τις 26 Φεβρουαρίου έως τη 1 
Μαρτίου, ενώ για πρώτη φορά θα συμμετάσχει και στην ειδική 
παράλληλη εκδήλωση Four Years From Now (4YFN), η οποία 
απευθύνεται αποκλειστικά σε νεοφυείς επιχειρήσεις, startups.

Η διοργάνωση της ελληνικής συμμετοχής από το υπουργείο 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, τον 
Σύνδεσμο Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) και 
τον οργανισμό Enterprise Greece με την υποστήριξη του Συν-
δέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής (ΣΕΠΕ) και του Corallia 
αντανακλά τη βούληση της ελληνικής πολιτείας να προωθή-
σει τον κλάδο και ταυτόχρονα ευθυγραμμίζει τις μεμονωμέ-
νες προσπάθειες των παραπάνω φορέων σε μια κοινή στρα-
τηγική προώθησης του κλάδου στις αγορές του εξωτερικού.

Άλλωστε, το σύνθημα της ελληνικής αποστολής «Greece 
Scales Up» έχει ως στόχο να αναδείξει την Ελλάδα και τον 
τομέα της τεχνολογίας. Οι ελληνικές επιχειρήσεις θα έχουν 
την ευκαιρία να εκθέσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους 
σε ένα απαιτητικό και στοχευμένο κοινό και να διερευνήσουν 
δυνατότητες συνεργασίας όχι μόνο στον χώρο των κινητών ε-
πικοινωνιών αλλά και στον ευρύτερο τομέα της ψηφιακής ε-
πικοινωνίας.

Κρίνετε επαρκή την προσπάθεια εξωστρέφειας στον χώρο 
της τεχνολογίας; Υπάρχει συγκεκριμένος σχεδιασμός από 
το Enterprise;
Ο οργανισμός Enterprise Greece είναι ο αρμόδιος εθνικός φο-
ρέας, υπό την εποπτεία του υπουργείου Οικονομίας και Ανά-
πτυξης, για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την 

«Στόχος όλων μας είναι 
η προβολή της Ελλάδας 
στην παγκόσμια αγορά 
ως χώρας παραγωγής 
ποιοτικών & καινοτόμων 
προϊόντων και υπηρεσιών 
υψηλής προστιθέμενης 
αξίας»

Χρήστος Στάικος

προώθηση των εξαγωγών, με στόχο να προβάλλει τη χώρα ως 
ελκυστικό επενδυτικό προορισμό και να προωθεί τα ανταγωνι-
στικά εξαγωγικά προϊόντα και υπηρεσίες της Ελλάδας.

Ο οργανισμός μας τα τελευταία χρόνια έχει αναλάβει σημα-
ντικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχε-
δίου για την ανάπτυξη της εξωστρέφειας, την προώθηση των 
προϊόντων του κλάδου στο εξωτερικό και την προσέλκυση ε-
πενδύσεων. Αναφορικά με την προσέλκυση επενδύσεων, προ-
γραμματίζουμε ήδη τη συμμετοχή μας σε έξι μεγάλα events του 
κλάδου, όπως στην IoT Tech Expo Global 2018 στο Λονδίνο, 
στο ICT SPRING EUROPE 2018 στο Λουξεμβούργο, στο Quant 
Invest στο Μόναχο, στο CommunicAsia 2018 στη Σιγκαπούρη 
και στην China International Internet of Things and Smart China 
Exhibition. Ταυτόχρονα, στοχεύοντας στην προώθηση των ελ-
ληνικών εξαγωγών, εκτός από τη συμμετοχή μας στη μεγα-
λύτερη έκθεση εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας MWC 2018 
στη Βαρκελώνη, η χώρα μας θα συμμετάσχει με εθνικό περί-
πτερο στη διεθνή έκθεση πληροφορικής CeBIT στο Ανόβερο 
από 11 έως 15 Ιουνίου 2018,ενώ τον Νοέμβριο στην CHINA 
HITEC FAIR στο Σεν Ζεν της Κίνας. Επίσης, έχει προγραμματι-
στεί η συμμετοχή σε «στοχευμένες» κλαδικές εκθέσεις, όπως η 
GAME CONNECTION EUROPE για τον κλάδο ψυχαγωγικών και 
δημιουργικών τεχνολογιών και εφαρμογών στο Παρίσι από 1 
έως 3 Νοεμβρίου, η TOULOUSE SPACE SHOW στην Τουλούζη 
από 26 έως 28 Ιουνίου και η JAPAN AEROSPACE TOKYO στο 
Τόκιο από 28 έως 30 Νοεμβρίου για τον κλάδο διαστημικών 
τεχνολογιών και εφαρμογών, καθώς και η IoT Solution World 
Congress για τον κλάδο της μικροηλεκτρονικής και του διαδι-
κτύου των πραγμάτων-πάντων (ΙοΤ/ΙοΕ) στη Βαρκελώνη από 
16 έως 18 Οκτωβρίου 2018.

Πόσο σημαντικό θεωρείτε το ότι η αποστολή υποστηρίζεται 
απ’ όλους τους φορείς του οικοσυστήματος;

Τα τελευταία δύο χρόνια καταβάλλεται σοβαρή προσπάθεια 
συντονισμού των δράσεων των περισσότερων φορέων του 
οικοσυστήματος, η οποία έχει ήδη στεφθεί με επιτυχία και 
έχει αποδώσει καρπούς, όπως άλλωστε φαίνεται και από τη 
συμμετοχή μας στη Βαρκελώνη με 25 ελληνικές επιχειρή-
σεις στο κεντρικό περίπτερο και, το σημαντικότερο, με 9 νε-
οφυείς επιχειρήσεις στο 4YFN.

Στόχος όλων μας είναι η προβολή της Ελλάδας στην πα-
γκόσμια αγορά ως χώρας παραγωγής ποιοτικών και και-
νοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμε-
νης αξίας, η αποφυγή του κατακερματισμού δυνάμεων και 
πόρων και κατ’ επέκταση η δημιουργία των προϋποθέσεων 
εκείνων που θα συμβάλουν στην περαιτέρω αύξηση των ελ-
ληνικών εξαγωγών.

Τι αποτελέσματα περιμένετε από το MWC18;
Η ελληνική συμμετοχή στη διεθνή έκθεση αποτελεί μία εξαι-
ρετική ευκαιρία όχι μόνο για τις εταιρείες που συμμετέχουν 
αλλά και για τη γενικότερη προβολή του κλάδου και της χώρας. 
Είναι αξιοσημείωτο ότι το 2017συμμετείχαν περισσότερες από 
2.300 επιχειρήσεις από 208 χώρες, οι οποίες είχαν την ευκαι-
ρία να δικτυωθούν και να ανταλλάξουν απόψεις, ενθαρρύνο-
ντας έτσι τη σύναψη επιχειρηματικών συνεργασιών. Το συνέ-
δριο και η έκθεση έτυχαν εντονότατης κάλυψης από τα διεθνή 
μέσα ενημέρωσης, τα οποία απέστειλαν περισσότερους από 
3.600 δημοσιογράφους των ραδιοτηλεοπτικών μέσων, των 
εφημερίδων μεγάλης κυκλοφορίας και του ειδικού Τύπου.

Φιλοδοξία μας είναι να δείξουμε ότι η Ελλάδα ήταν και 
θα είναι σημαντικός επενδυτικός προορισμός και διαθέτει 
όχι μόνο το επιστημονικό δυναμικό αλλά και την τεχνογνω-
σία για επιτυχημένες επιχειρηματικές συνεργασίες με ξένες 
εταιρείες που επιθυμούν να προσεγγίσουν τις αγορές της Βό-
ρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής.
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«Μέχρι σήμερα η οργάνωση Hope 
Genesis έχει υιοθετήσει 29 έγκυες και 
μετρά στο ενεργητικό της τις γεννήσεις 
20 μωρών». Στέφανος Χανδακάς, 
ιδρυτής της Hope Genesis

 ΑΛΕΞΊΑ ΣΒΏΛΟΥ

ΑΝΤΙΣΤΡΈΦΈΤΑΙ 
ΤΟ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ 
ΤΩΝ ΓΈΝΝΗΣΈΩΝ 
ΣΤΑ ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΝΗΣΙΑ

Η οικονομική κρίση επιδείνωσε το πρόβλημα της 
υπογεννητικότητας στην Ελλάδα. Ειδικά στα νη-
σιά ο παιδικός πληθυσμός συρρικνώθηκε και σε 
αρκετές περιοχές μετά το 2009 υπήρξαν μηδενι-

κές γεννήσεις. Όπως εξηγεί ο μαιευτήρας-γυναικολόγος Στέ-
φανος Χανδακάς, εμπνευστής και πρόεδρος της πρωτοβουλίας 
Hope Genesis, το 2011 ήταν ένα αρνητικό ορόσημο για τη χώρα 
μας. Ήταν η πρώτη χρονιά με αρνητικό πρόσημο γεννήσεων 
και η πρωτοβουλία Hope Genesis δημιουργήθηκε το 2015 για 

να ανατρέψει αυτό το φαινόμενο που απειλεί να οδηγήσει την 
Ελλάδα σε μαρασμό. «Από τις 140.000 γεννήσεις ετησίως προ 
κρίσης, πλέον καταγράφονται λιγότερες από 90.000 εντός των 
συνόρων σε ετήσια βάση, με συνέπεια ο πληθυσμός μας το 
2050 να εκτιμάται ότι θα έχει συρρικνωθεί στα 6,5-7 εκατομ-
μύρια. Για να αντιστρέψουμε το αρνητικό πρόσημο, αποφασί-
σαμε να υιοθετήσουμε μικρά νησιά που κατέγραψαν μηδενικές 
γεννήσεις τα τελευταία χρόνια και να βοηθήσουμε τις γυναί-
κες να φέρουν στον κόσμο παιδιά. Η αρχή έγινε στην ακριτική 

Θύμαινα, ένα απομονωμένο νησί απέναντι από τους Φούρνους 
και την Ικαρία. Ακολούθησε η γέννηση ενός ακόμη μωρού 
από οικογένεια των Φούρνων, ενώ μέχρι σήμερα η οργάνωση 
Hope Genesis έχει υιοθετήσει 29 έγκυες και μετρά 20 γεννή-
σεις. Για το 2018 στόχος είναι να εντάξει άλλες 20 περιοχές της 
επικράτειας στο πρόγραμμα υιοθεσιών και να υπερδιπλασιάσει 
τις γεννήσεις» λέει ο κ. Χανδακάς. Χάρη σε αυτή τη μοναδική 
πρωτοβουλία, στους Λειψούς, στη Σίκινο, στους Φούρνους και 
αλλού τα λιμάνια της σιωπής αντηχούν ξανά από παιδικά γέλια.

Η ΑΛΕΞ «ΕΜΠΝΕΥΣΗ» 
ΓΊΑ ΤΟΥΣ ΚΑΡΚΊΝΟΠΑΘΕΊΣ

ΘΕΑΤΡΊΚΟ ΕΡΓΟ, ΜΑΘΗΜΑ ΖΏΗΣ ΓΊΑ ΑΣΘΕΝΕΊΣ ΜΕ ΚΑΡΚΊΝΟ

Γνώρισα την Άλεξ Παναγιώτου σε έναν αγώνα ταχύτητας. 
Άκουσα την ιστορία της και σας τη μεταφέρω, γιατί ξεχειλίζει 
από θετική ενέργεια, καθαρή σκέψη και σωστές επιλογές. Η 

Άλεξ Παναγιώτου εργάζεται ως προσωπικός και επαγγελματικός 
σύμβουλος και συμμετέχει σε αγώνες ταχύτητας διεθνώς. Εδώ και 
δέκα χρόνια έχει επιλέξει έναν υγιεινό τρόπο ζωής, με το σκεπτικό 
ότι «αν αρρωστήσουμε, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πιο απο-
τελεσματικά το πρόβλημά μας». Και η μοίρα τής το επιφύλαξε: Τον 
περασμένο Νοέμβριο διαγνώστηκε με μεταστατικό καρκίνο μαστού 
και τώρα κάνει χημειοθεραπείες. Αμέσως μετά τη διάγνωση έκανε 
κι άλλες αλλαγές, επιλέγοντας ακόμα πιο υγιεινό τρόπο διατρο-
φής. «Αυτά που τρώμε ή που δεν τρώμε μπορούν να βοηθήσουν 
ή να εμποδίσουν το θεραπευτικό αποτέλεσμα μιας θεραπείας, να 
αυξήσουν ή να μειώσουν την ενέργειά μας και να περιορίσουν τις 
ανεπιθύμητες ενέργειες της χημειοθεραπείας. Στο πρόγραμμά μου 
πρόσθεσα την αποτοξίνωση, χυμούς, υπερτροφές και συμπληρώ-
ματα διατροφής. Παράλληλα, έκοψα τα δυνητικά επιβλαβή τρόφιμα 
και ξεκίνησα να ξανατρέχω. Τα αποτελέσματα είναι θεαματικά. 
Ο παθολόγος-ογκολόγος Δημήτρης Τζαννίνης, θεράπων ιατρός 
μου, και ο Τζορτζ Νικοτιάν, διευθυντής του διαγνωστικού κέντρου 
AIMODIAGNOSImed, συμφωνούν ότι είναι αυτές οι αλλαγές μαζί 
με την ψυχολογική υποστήριξη που συμβάλλουν στην ελαχιστο-
ποίηση των παρενεργειών της χημειοθεραπείας» λέει η Άλεξ, που 
τον Μάρτιο ξεκινά μαζί με τους γιατρούς της να οργανώνει ομάδες 
υποστήριξης και εργαστήρια για ασθενείς με καρκίνο.

Μια παράσταση-μαρτυρία για τον καρκίνο παρουσιάζει η Ελληνι-
κή Αντικαρκινική Εταιρεία (ΕΑΕ), σε συνεργασία με τη σκηνο-
θέτρια Γεωργία Μαυραγάνη, προχωρώντας σε μια διαφορετική 

πρωτοβουλία. Εννέα γυναίκες που έζησαν την ασθένεια ανεβαίνουν στη 
σκηνή για να μοιραστούν με το κοινό την εμπειρία τους και τη διαδρομή 
της ζωής τους, όπως αυτή μεταλλάχτηκε μέσα από την περιπέτεια της 

ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΊΣΜΟ 
ΚΑΊ ΤΟΝ ΥΓΊΕΊΝΟ ΤΡΟΠΟ ΖΏΗΣ

Δηλώνει δυναμικά «παρών» σε κάθε αγώνα δρόμου που γίνεται για τη 
διάδοση του υγιεινού τρόπου ζωής και για καλό σκοπό, δηλαδή για την 
ενίσχυση δομών και οργανισμών που φροντίζουν παιδιά ή ενήλικες. 

Τρέχει με εθελοντές στον Μαραθώνιο, στον Ημιμαραθώνιο, στο Ecali Run και 
στο Kifissia Run, που φέτος στις 11 Μαρτίου θα στηρίξει με τα έσοδά του τον 
Πανελλήνιο Σύνδεσμο Νεφροπαθών. Στέκεται έμπρακτα δίπλα στα παιδιά του 
Γυμναστικού Συλλόγου Κηφισιάς, προσφέροντάς τους δωρεάν προληπτικές 
ιατρικές και διαγνωστικές εξετάσεις. Προάγει με κάθε τρόπο τον ιπποκράτειο 
τρόπο ζωής, γιατί πιστεύει ότι οι κοινωνίες πρέπει να μεγαλώνουν υγιείς 
πολίτες. Είναι ο ιατρός-βιοπαθολόγος Τζορτζ Νικοτιάν, που έγραψε το δικό 
του success story στα πέτρινα χρόνια της οικονομικής κρίσης, στην περιοχή 
της Κηφισιάς, επεκτείνοντας το διαγνωστικό εργαστήριο των γονιών του σε 

ένα σύγχρονο κέντρο συνεργαζόμενων ιατρείων διάγνωσης και εξέτασης, 
με πολύ πρωτοποριακές υπηρεσίες υγείας για τους πολίτες. Τα διαγνω-
στικά ιατρεία AIMODIAGNOSImed εγκαινιάστηκαν το 2013 έχοντας στο 
επίκεντρο της φιλοσοφίας τους τη στήριξη της διαπροσωπικής σχέσης ια-
τρού-ασθενή. Στο πλαίσιο της ιατρικής υποστήριξης των αθλητών παιδιών 
και ενηλίκων εντάσσονται μηχανήματα πρωτοποριακής τεχνολογίας, όπως 
Cryosauna, Cryofan, υπερβαρικός θάλαμος οξυγόνου, καθώς και ένα 
πλήρες σύστημα υποστήριξης για stress test και μετρήσεις VO2.

Όπως εξηγεί ο Τζορτζ Νικοτιάν: «Το κέντρο δίνει έμφαση στην 
πρόληψη, αλλά και στην υποστήριξη ατόμων που πάσχουν από καρκίνο. 
Συνεργαζόμαστε με ειδικούς στη θεραπεία της ασθένειας, τον ογκολό-
γο δρα Δημήτρη Τζαννίνη και την ομάδα του όσον αφορά τον ιατρικό 
παράγοντα και την πρέσβειρά μας Άλεξ Παναγιώτου, ομιλήτρια και 
εμψυχώτρια, ειδικευμένη στον ψυχολογικό παράγοντα, με την οποία τον 
Μάρτιο ξεκινάμε μια σειρά συνομιλιών, προσφέροντας τακτικές ομάδες 
υποστήριξης, συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με την αποφυγή και 
αντιμετώπιση του καρκίνου, αλλά και των ψυχολογικών επιπτώσεων της 
θεραπείας του».

Σχετικά με τις έρευνες που διεξάγονται από ελληνικές και αμερικανικές 
αρχές, η Novartis δηλώνει: «Καθώς η ερευνητική διαδικασία είναι σε 
εξέλιξη, δεν μπορούμε να κάνουμε σχόλια γύρω από τις φήμες οι οποίες 

είναι αποτέλεσμα επιλεκτικών διαρροών ενός απόρρητου φακέλου και μέρος 
της προανάκρισης. Το περιεχόμενο του φακέλου δεν μας είναι γνωστό, ούτε 
υπάρχει επίσημο κατηγορητήριο εναντίον της εταιρείας ή εργαζομένων της. Ο 
δημόσιος διάλογος γύρω από την υπόθεση περιλαμβάνει ανακρίβειες, πολι-

υγείας τους. «Στόχος της παράστασης είναι να μιλήσει ανοιχτά για 
την ασθένεια και να δώσει την ευκαιρία στις συμμετέχουσες και στο 
κοινό, μέσω της τέχνης, να μετατρέψουν τη δύσκολη αυτή εμπειρία 
σε δημιουργία, που οδηγεί στη λύτρωση. Μία παράσταση όχι μόνο για 
όσους έχουν παρόμοιες ιστορίες αλλά για όλους τους ανθρώπους» 
επισημαίνει ο πρόεδρος της ΕΑΕ Ευάγγελος Φιλόπουλος.

NOVARTIS: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΊΑ ΔΊΑΦΑΝΕΊΑ τική αντιπαράθεση, και αναφορές χωρίς σεβασμό σε εργαζομένους μας. 
Για περισσότερους από 14 μήνες η Novartis συνεργάζεται με τις ελληνικές 
και αμερικανικές αρχές, ενώ διεξάγει και τη δική της εσωτερική έρευνα. 
Επιδίωξή μας είναι η υπόθεση αυτή να διαλευκανθεί με απόλυτη διαφά-
νεια. Είμαστε αποφασισμένοι να κατανοήσουμε σε βάθος τα δεδομένα της 
υπόθεσης και δεσμευόμαστε ότι θα δράσουμε ανάλογα για τυχόν πράξεις 
που δεν συνάδουν με τα υψηλά ηθικά επιχειρηματικά μας πρότυπα και θα 
προστατεύσουμε την εταιρεία και τους ανθρώπους μας με κάθε δυνατότη-
τα που μας δίνουν οι κανόνες δικαίου, διατηρώντας τη δέσμευσή μας στη 
χώρα και την έμπρακτη υποστήριξη των ασθενών και της κοινωνίας».
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KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

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

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

Λ. Κηφισίας 53, Αμπελόκηποι, τηλ. 210-69.93.527
Λεωφόρος Βουλιαγμένης 564, Άλιμος, τηλ. 210-6993527

www.gethealthier.gr

  ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ*

ΠΑΥΣΙΠΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟ  Ή ΝΕΡΑΚΙ;

Εύλογα µπορεί να αναρωτηθεί 
κάποιος τι σχέση µπορεί να έχει 
ο πονοκέφαλος µε το νερό. Και 
όµως, αυτή η σχέση υπάρχει, γι’ 
αυτό ας πάρουµε τα πράγµατα 

από την αρχή. Όλοι γνωρίζουµε ότι το νερό 
είναι αναγκαίο για τη ζωή και εύκολα µπο-
ρούµε να κατανοήσουµε την έννοια της αφυ-
δάτωσης. Επίσης, ένα πολύ συχνό και συνη-
θισµένο πρόβληµα που αντιµετωπίζει ο σύγ-
χρονος άνθρωπος µε έντονη καθηµερινότητα 
είναι ο πονοκέφαλος χαµηλής ή υψηλής έντα-
σης και οι ηµικρανίες.

Η καθηµερινή χαµηλή πρόσληψη νερού 
και, πολλές φορές, η αντικατάστασή του µε 
ροφήµατα και αναψυκτικά µπορεί να οδηγή-
σει τον οργανισµό σε κατάσταση χαµηλής ε-
νυδάτωσης. Αυτή η «µερική αφυδάτωση» 
που προκαλείται από τη χαµηλή κατανάλωση 
νερού µπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλή-
µατα υγείας.

Συµπτώµατα όπως ο πονοκέφαλος, η έλ-
λειψη εγρήγορσης και η αδυναµία συγκέ-
ντρωσης µπορεί να οφείλονται σε ανεπαρκή 
ενυδάτωση. Όµως οι καταστάσεις αυτές συχνά 
έχουν πολυπαραγοντική αιτιολογία και όταν 
επαναλαµβάνονται πρέπει να διερευνώνται 
περαιτέρω µε ιατρικές εξετάσεις.

Σε άτοµα των οποίων ο πονοκέφαλος απο-
δόθηκε σε ενδοκρανιακή αφυδάτωση και µεί-
ωση του συνολικού όγκου πλάσµατος, όταν 
τους δόθηκε επαρκής ποσότητα νερού ο πο-
νοκέφαλος υποχώρησε σε διάστηµα µισής 
έως τριών ωρών. Αν και η καλή ενυδάτωση του 
οργανισµού µπορεί να είναι χρήσιµη στην α-
νακούφιση της κεφαλαλγίας που σχετίζεται µε 
την αφυδάτωση, η χρησιµότητα της µεγάλης 
πρόσληψης νερού για την πρόληψη του πονο-
κεφάλου δεν είναι πλήρως τεκµηριωµένη.

Ο ρόλος του νερού στη λειτουργία του ορ-
γανισµού µας είναι πολυδιάστατος. ∆ύο από 
τις λειτουργίες που επιτελεί είναι η αποβολή 
των τοξινών που δηµιουργούνται στο σώµα 
µας σαν παράγωγα του µεταβολισµού των τρο-
φών και η διατήρηση σε φυσιολογικά επίπεδα 
της κυκλοφορίας του αίµατος.

Τι σηµαίνει όµως «µερική αφυδάτωση» 
και πώς µπορούµε να τη διαπιστώσουµε; Ο 
πιο απλός τρόπος είναι µέσω του χρώµατος 
των ούρων µας. Ένα έντονο κίτρινο χρώµα 
στα ούρα µπορεί να δείχνει τα πρώτα σηµάδια 
µιας µερικής αφυδάτωσης. Όσο πιο σκούρο 
γίνεται το χρώµα, τόσο χειροτερεύει η κατά-
σταση. Αν φτάσει σε πολύ σκούρα απόχρωση, 
πιθανόν να χρειαζόµαστε ιατρική φροντίδα. 
Να τονίσουµε όµως εδώ ότι αυτό θα πρέπει 
να το ελέγχουµε σκεφτόµενοι αν φάγαµε κά-
ποια τροφή που βγάζει χρωστικές στα ούρα, 
όπως τα σπαράγγια ή τα παντζάρια, καθώς ε-
πίσης και αν παίρνουµε κάποιες βιταµίνες ή 
φάρµακα που επιδρούν στον χρωµατισµό των 
ούρων µας.

Ο πονοκέφαλος και οι ηµικρανίες που ο-
φείλονται σε ελλιπή ενυδάτωση τείνουν να 
έχουν δύο χαρακτηριστικά. Εµφανίζονται 
σχεδόν παράλληλα µε την ξηροστοµία και 
ίσως κάποιες ελαφριές ζαλάδες, ενώ µπορεί να 
χειροτερεύουν όταν κινούµαστε, σκύβουµε ή 
αλλάζουµε θέση. Η ποσότητα του νερού που 
µπορεί σε ανάλογη περίπτωση µειώσει τα συ-
µπτώµατα είναι περίπου 500 ml (µισό λίτρο).

Πολλοί θεωρούν ότι αν δεν διψούν δεν υ-
πάρχει λόγος να πιουν νερό. Η αλήθεια είναι 
ότι το αίσθηµα δίψας διαφοροποιείται σε κάθε 
άτοµο και πολλές φορές δεν µας πληροφορεί 
εγκαίρως για την έλλειψη επαρκούς ενυδάτω-
σης. Επίσης, ορισµένα ροφήµατα, ενώ προσω-
ρινά µας ξεδιψούν, δεν µας βοηθούν να ενυδα-
τωθούµε λόγω της ζάχαρης που περιέχουν ή 
της αυξηµένης διουρητικής δράσης που µπο-
ρεί να έχουν. Η προτεινόµενη κατανάλωση 
νερού για τον µέσο ενήλικα είναι περίπου 2 
έως 2,7 λίτρα την ηµέρα, εφόσον η διατροφή 
του είναι πλούσια σε φρούτα και λαχανικά.

Φροντίστε, λοιπόν, να πίνετε συχνά νερό 
και να κρατάτε τον οργανισµό σας επαρκώς ε-
νυδατωµένο και µπορεί να δείτε τη διάθεσή 
σας να καλυτερεύει και τους πονοκεφάλους 
σας να µειώνονται.

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

ELON MUSK 
ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΌ ΣΤΑ ΑΣΤΡΑ

Σ
τις 6 Φεβρουαρίου 2018 
γράφτηκε άλλη μια λα-
μπρή σελίδα στην προ-
σπάθεια του ανθρώπου να 
κατακτήσει τα άστρα. Ο 
πύραυλος Falcon Heavy, 

το ισχυρότερο, σύμφωνα με τους κατασκευ-
αστές του, όχημα μεταφοράς υλικών και αν-
θρώπων από τη Γη στο Διάστημα, πραγμα-
τοποίησε επιτυχημένη εκτόξευση από το 
Διαστημικό Κέντρο Κένεντι της Φλόριντα, 
φέρνοντας ένα βήμα πιο κοντά στην πλήρη 
υλοποίησή του το πρόγραμμα SpaceX, ένα 
από τα πιο φιλόδοξα σχέδια για την κατά-
κτηση και τον εποικισμό του κοντινού στη 
Γη Διαστήματος.

Ad astra
Το SpaceX είναι το πνευματικό παιδί του 
επιχειρηματία Elon Musk και στόχος του 
είναι να μετατρέψει τα ταξίδια στο Διάστη-
μα, από μια πανάκριβη και εξαιρετικά δύ-
σκολη αποστολή, σε κάτι το συνηθισμένο 
και σχετικά φθηνό, με απώτερο στόχο τον 
εποικισμό του πλανήτη Άρη και άλλων πλα-
νητών του ηλιακού συστήματος από ανθρώ-
πους.

Ήδη, στο πλαίσιο του προγράμματος, 
το SpaceX έχει πραγματοποιήσει δέκα 
αποστολές στον Διεθνή Διαστημικό Σταθ-
μό, ενώ η εκτόξευση της 6ης Φεβρουαρί-
ου έκρυβε κι ένα μικρό μυστικό: το Falcon 
Heavy μετέφερε ως φορτίο ένα Tesla 
Roadster, στη θέση του οδηγού του οποίου 
βρίσκεται καθισμένη μια κούκλα, ντυμένη 
με τη στολή αστροναύτη που έχει αναπτύξει 
το ίδιο το SpaceX.

Με αυτόν τον τρόπο ο Musk θέλησε να 
αποτίσει φόρο τιμής στην έτερη επιχειρη-
ματική του δραστηριότητα, αυτή την κατα-
σκευής ηλεκτρικών αυτοκινήτων υψηλών 
επιδόσεων, μέσω της διάσημης εταιρείας 
Tesla. Ήδη το αυτοκίνητο ταξιδεύει προς 
τη ζώνη των αστεροειδών μεταξύ Άρη και 
Δία, με το ραδιόφωνό του να παίζει το πασί-
γνωστο τραγούδι του David Bowie «Space 
Oddity», για ένα παράξενο ταξίδι στο Διά-
στημα.

Από τη Νότια Αφρική στο 
Διάστημα
Όμως ποιος είναι ο Elon Musk και τι είναι 
αυτό που τον σπρώχνει συνεχώς να αναζητά 
νέους στόχους, ακόμα και πέρα από τα στε-
νά όρια της Γης; Γεννημένος το 1971 στην 
Πρετόρια της Νότιας Αφρικής, από ντόπιο 
πατέρα και Καναδή μητέρα, στα 12 χρόνια 
του ήδη είχε κολλήσει το μικρόβιο της τε-
χνολογίας και ήταν αυτοδίδακτος προγραμ-
ματιστής υπολογιστών, ενώ η ανάγνωση 
βιβλίων επιστημονικής φαντασίας, κυρίως 
του Ισαάκ Ασίμοφ, τον έκανε να ενδιαφερ-
θεί και για τα διαστημικά ταξίδια.

Στα 17 του έφυγε για τον Καναδά και 
στη συνέχεια για τις ΗΠΑ, όπου σπούδασε 
Φυσική και Οικονομικά, ενώ εγκατέλειψε 
μετά από μόλις δύο ημέρες διδακτορικό 
πρόγραμμα στη Φυσική, για να ασχοληθεί 
με τις επιχειρήσεις.

Γρήγορα μπήκε στον χώρο της τεχνο-
λογίας, με πρώτη του επιτυχία την εται-
ρεία x.com, μια επιχείρηση διαδικτυακών 
πληρωμών, η οποία σύντομα ενώθηκε με 
την εταιρεία που είχε το περίφημο PayPal. 
Ωστόσο, η λατρεία του για το Διάστημα φά-
νηκε γρήγορα, καθώς ήδη από το 2001 άρ-
χισε να σχεδιάζει το πρόγραμμα SpaceX.

Τι ταχύτητα πιάνει ένα 
ηλεκτρικό supercar;
Το 2003 o Musk, μαζί με τους Martin 
Eberhard και Marc Tarpenning, ίδρυσε 
την Tesla Motors, μια εταιρεία που στόχο 
είχε να αποδείξει ότι ένα ηλεκτρικό αυτο-
κίνητο μπορεί να είναι το ίδιο εντυπωσια-
κό με οποιοδήποτε «συμβατικό» supercar. 
To πρώτο όχημα παραγωγής ήταν το Tesla 
Roadster (το ίδιο που ο Musk έστειλε 
στο Διάστημα), το οποίο κυκλοφόρησε το 
2008 και ήταν ένα από τα πρώτα πλήρως 
ηλεκτρικά αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων, 

αλλά και μακράς διάρκειας ζωής της μπατα-
ρίας τους, καθώς μπορούσε με μία φόρτιση 
να διανύσει απόσταση περίπου 320 χιλιο-
μέτρων.

Σήμερα η Tesla προσφέρει στους κατα-
ναλωτές τρία μοντέλα, τα Model S, Model 
X και Model 3, τα οποία για την ώρα κα-
τατάσσονται στην κατηγορία των οχημάτων 
πολυτελείας, ωστόσο ο Musk έχει τονίσει 
ότι στόχος της εταιρείας είναι σταδιακά 
να αρχίσει να παράγει και μοντέλα για πιο 
μικρά βαλάντια, τα οποία όμως θα συνε-
χίσουν τις καινοτομίες της επιχείρησης 
(π.χ. εξετάζεται να έχουν οροφές από φω-
τοβολταϊκά στοιχεία που θα φορτίζουν τις 
μπαταρίες). Παράλληλα, σχεδιάζονται και 
φορτηγά, ενώ η Tesla επενδύει πολλά και 
στα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό.

Φοβού την τεχνητή νοημοσύνη
Θα περίμενε κανείς ότι ένας άνθρωπος που 
είναι τόσο αφοσιωμένος στην τεχνολογία θα 

αγκάλιαζε με πάθος τις εξελίξεις στον τομέα 
της τεχνητής νοημοσύνης (πολλώ δε μάλλον 
όταν στόχος σου είναι να φτιάξεις αυτοκίνη-
τα χωρίς οδηγό). Ωστόσο, ο Musk αντιμε-
τωπίζει με επιφύλαξη τα σχέδια τεχνητής 
νοημοσύνης, λέγοντας ότι αποτελούν «την 
πιο σημαντική απειλή για την επιβίωση της 
ανθρωπότητας» και χαρακτηρίζοντας το εν-
δεχόμενο δημιουργίας τεχνητής νοημοσύ-
νης «κάλεσμα του δαίμονα».

Ο Musk έχει τονίσει ότι «όλο και περισ-
σότερο σκέφτομαι ότι θα πρέπει να υπάρ-
χει ρύθμιση και έλεγχος, σε εθνικό και 
διεθνές περιβάλλον, για να σιγουρέψουμε 
ότι δεν θα κάνουν κάτι πολύ ανόητο» και 
είναι ένας από τους ιδρυτές της μη κερδο-
σκοπικής εταιρείας μελέτης της τεχνητής 
νοημοσύνης OpenAI, η οποία έχει ως στό-
χο την ανάπτυξη και προώθηση τεχνητής 
νοημοσύνης «φιλικής προς τον άνθρωπο», 
ώστε η λειτουργία της να είναι θετική και 
όχι επικίνδυνη.



αφιέρωμα //
ΚΕΙΜΕΝΑ: ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ

«Ενεργείτε» και αναπτυχθείτε

Με την Ελλάδα να βρίσκεται ένα σημείο πριν από την επίλυση των θεμάτων που την κρατούν πίσω και δεν επιτρέπουν την πραγ-
ματοποίηση επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας, οι εξελίξεις σε επίπεδο ιδιωτικοποιήσεων τρέχουν με γρήγορους ρυθμούς.
Οι υδρογονάνθρακες, οι αγωγοί, το Χρηματιστήριο Ενέργειας, αλλά και έννοιες όπως «πράσινη ενέργεια», μετά τις ΑΠΕ ανα-
μένεται να μπουν στο καθημερινό μας λεξιλόγιο και να αναβαθμίσουν την Ελλάδα στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη.

Την ίδια ώρα προχωρά το «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» και επεκτείνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ με περισσότερες από 18 εται-
ρείες στον ρόλο του ενεργειακού παρόχου, ανεβαίνει το θερμόμετρο του ανταγωνισμού σε επίπεδο τιμών και υπηρεσιών.

Η ενεργειακή αναβάθμιση της χώρας είναι εδώ και διεκδικεί τον χώρο της και τη θέση της στην ανάπτυξη, στην οποία στηρίζεται κάθε θε-
τικό σενάριο για την Ελλάδα.
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Οι καταναλωτές κρίνουν τη μάχη 
της ηλεκτρικής ενέργειας

Οι εναλλακτικοί 
διεκδικούν ένα 
κομμάτι της «πίτας» 
που αντιστοιχεί στα 
περίπου 3 δισ. ευρώ 
τζίρου που θα χάσει 
τα επόμενα χρόνια ο 
κυρίαρχος παίκτης, 
δηλαδή η ΔΕΗ.

Tο προφανές όφελος από το άνοιγμα της 
αγοράς ενέργειας είναι ότι ο ανταγω-
νισμός φέρνει καλύτερες τιμές και νέα 
προϊόντα. Ωστόσο, ακόμα μεγαλύτερο 
θετικό αντίκτυπο φέρνει το νέο κύμα 

επενδύσεων που έρχεται στην ενεργειακή αγορά και 
το οποίο, μόνο στην αγορά της πράσινης ενέργειας 
και στον τομέα των αιολικών, υπολογίζεται σε 1,5 δισ. 
ευρώ, ενώ στο σύνολό της ξεπερνά τα 3 δισ. ευρώ.

Είναι περισσότερο από σαφές ότι οι διεργασίες 
που τα τελευταία χρόνια βιώνουν οι ενεργειακές α-
γορές στη χώρα μας, με αρχή τον ηλεκτρισμό, φέρ-
νουν νέους παίκτες στη σκακιέρα και διαμορφώνουν 
ένα πεδίο έντονου ανταγωνισμού, παρά τα εμπόδια, 
τις δυσκολίες και τις τρικλοποδιές. Πώς θα μπορούσε 
άλλωστε να μην είναι έντονος έως και ανελέητος, αφού 
μιλάμε για μια τεράστια αγορά, όπου οι παίκτες, μι-
κροί ή μεγάλοι, γνωστοί στο ελληνικό επιχειρείν ή νε-
οεισερχόμενοι, διεκδικούν ένα κομμάτι της «πίτας» 
που αντιστοιχεί στα περίπου 3 δισ. ευρώ τζίρου που 
θα χάσει τα επόμενα χρόνια ο κυρίαρχος παίκτης, δη-
λαδή η ΔΕΗ.

Να υπενθυμίσουμε ότι δύο χρόνια πριν όλοι οι ιδι-
ώτες προμηθευτές συγκέντρωναν ένα μερίδιο αγοράς 
που μόλις ξεπερνούσε το 5%, με τη ΔΕΗ να κυριαρ-
χεί σε όλες τις κατηγορίες των καταναλωτών. Σήμερα 
η εικόνα έχει αλλάξει άρδην και όσο και αν ο κατα-
ναλωτής περιμένει ακόμη να ισορροπήσουν εταιρείες 
και προϊόντα και να επέλθει σχετική ωρίμανση, υπάρ-
χει ένα ποσοστό γύρω στο 14%-15% (δηλαδή 300.000 
συνδέσεις) που ήδη έχει εμπιστευτεί την ηλεκτροδό-
τησή του σε πάροχο εκτός της ΔΕΗ.

Και βέβαια, όπως ήταν αναμενόμενο, πέρα από 
τις καλύτερες τιμές και προσφορές των ανταγωνιστών, 
πλέον και στη ΔΕΗ με διάφορους τρόπους καταγρά-
φουμε μειώσεις, ενώ τα τιμολόγια που προσφέρονται 
είναι μειωμένα από 10% έως 30% σε σχέση με τις τιμές 
που προσφέρει η ΔΕΗ. Σε επίπεδο εξυπηρέτησης, οι 
ιδιώτες πάροχοι παίζουν μπάλα στο γήπεδο των υπη-
ρεσιών και της εξυπηρέτησης και αναπτύσσουν σύγ-

χρονα δίκτυα πωλήσεων σε συνεργασία με λιανεμπο-
ρικές αλυσίδες.

Έτσι, γίνεται παραπάνω από σαφές ότι ο μεγαλύ-
τερος κερδισμένος δεν είναι άλλος από τον ίδιο τον 
καταναλωτή, που ήδη απολαμβάνει καλύτερες τιμές, 
νέες υπηρεσίες και καινοτόμα προϊόντα.

Οι παίκτες
Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε 
τους παίκτες που ανταγωνίζονται αυτή τη στιγμή στην 
αγορά της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς 
στην αγορά των ιδιωτών προμηθευτών δραστηριοποι-
ούνται τρεις καθετοποιημένοι παίκτες, δηλαδή εται-
ρείες που διαθέτουν εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής 
(φυσικού αερίου). Πρόκειται για τις εταιρείες Protergia 
(Μυτιληναίος), Ήρων (ΓΕΚ Τέρνα, Engie –πρώην Gaz 
de France– και Qatar Petroleum) και Elpedison (Ελ-
ληνικά Πετρέλαια, Edison, Ελλάκτωρ και Χαλκόρ), οι 
οποίες στοχεύουν στο να ελέγξουν περίπου το 1/3 της 
«πίτας» της αγοράς ηλεκτρισμού.

Με στόχο τον διπλασιασμό των πελατών της έως 
το τέλος του 2018, η Watt & Volt επιχειρεί να διατη-
ρήσει τη δυναμική της στην ελληνική αγορά ηλεκτρι-
κής ενέργειας. Στις επιδιώξεις της είναι το πελατολό-
γιό της να φτάσει τους 100.000 πελάτες έως το τέλος 
του έτους και τους 500.000 έως το 2022. Ξεχωρίζει 
ακόμη η Volterra, εταιρεία που ανήκει στον μεγάλο 
κατασκευαστικό όμιλο J&P Άβαξ και επίσης έχει δρα-
στηριότητα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας. Η τετράδα συμπληρώνεται από την NRG (Αλ. 
Χανδρής) και την Green (Β. Βασιλειάδης).

Οι εταιρείες που πρόσφατα μπήκαν στην αγορά 
και διαθέτουν μικρότερα μερίδια είναι τα ΕΛΤΑ, η ε-
ταιρεία ΚΕΝ ( Όμιλος Καράτζη), η Novaera ( Όμιλος 
Κοπελούζου) και η Volton.

Ξεπέρασε τις 1.000 αιτήσεις για νέους πελάτες ηλε-
κτρικής ενέργειας η εταιρεία Ζενίθ, πρώην ΕΠΑ Θεσ-
σαλονίκης-Θεσσαλίας, με τη συμπλήρωση ενός μήνα 
από την είσοδό της στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 
Σύμφωνα με πηγές της εταιρείας, μεγάλος αριθμός πε-

λατών της προέρχεται από την Αθήνα, όπου πλέον η 
Ζενίθ παρέχει, εκτός από ηλεκτρική ενέργεια, dual 
πακέτα ρεύματος και φυσικού αερίου.

Και η πράσινη ενέργεια
Εξακολουθεί να καταγράφει ιδιαίτερη δυναμική και 
η αγορά της πράσινης ενέργειας, καθώς προχωρούν 
τα σχέδια για νέους διαγωνισμούς εγκατάστασης νέας 
ισχύος αιολικών και φωτοβολταϊκών. Με βάση τον 
σχεδιασμό που έχει γίνει γνωστός, στην τριετία 2018-
2020 θα γίνουν τρεις νέοι διαγωνισμοί για φωτοβολ-
ταϊκά με αθροιστική ισχύ 300 MW και, αντίστοιχα, 
τρεις διαγωνισμοί 300 MW για αιολικά. Επίσης, θα 
διενεργηθούν δύο διαγωνισμοί 400 MW τεχνολογικά 
ουδέτεροι, δηλαδή θα μπορούν να συμμετάσχουν ε-
πενδυτές και από τις δύο τεχνολογίες. Το νέο κύμα 
των πράσινων αυτών επενδύσεων μπορεί να φέρει ε-
πενδυτική ώθηση της τάξης άνω του 1 δισ. ευρώ για 
την ελληνική οικονομία μέχρι το 2020.

Η αγορά της πράσινης ενέργειας μπορεί να φέρει 
καινοτομίες και νέες επενδύσεις και στην αγορά προ-
μήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Ήδη κάποιοι προμη-
θευτές προσφέρουν στους πελάτες τους πράσινα πιστο-
ποιητικά, που σημαίνει ότι τους δίνονται εγγυήσεις ότι 
καταναλώνουν φιλική προς το περιβάλλον ενέργεια.

Επίσης, όπως είναι αναμενόμενο, στην αγορά της 
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας εισέρχονται όλο και 
περισσότεροι νέοι παίκτες, επενδύοντας στην ανάπτυξη 
και στη διαφοροποίηση της δραστηριότητάς τους στον 
ενεργειακό τομέα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα απο-
τελούν οι εταιρείες προμήθειας φυσικού αερίου, οι ο-
ποίες από την 1η Ιανουαρίου, λόγω απελευθέρωσης 
της συγκεκριμένης αγοράς, χάνουν το αποκλειστικό 
δικαίωμα που είχαν στις περιοχές δραστηριοποίησής 
τους (Αττική, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία). Οι εταιρείες 
αυτές ήδη έχουν ανακοινώσει την πρόθεσή τους να ε-
πενδύσουν στην είσοδό τους στην αγορά του ρεύμα-
τος, ενώ αντίστοιχα και άλλοι προμηθευτές ρεύμα-
τος σχεδιάζουν να μπουν ή έχουν ήδη εισέλθει στην 
αγορά προμήθειας φυσικού αερίου.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α
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Η δημιουργία του 
Χρηματιστηρίου 
Ενέργειας αποτελεί 
προϋπόθεση για την 
αναδιοργάνωση της 
χονδρεμπορικής 
αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας προς 
όφελος των 
συμμετεχόντων 
στην αγορά και 
των τελικών 
καταναλωτών.

Την πλήρη προσαρμογή της εγχώριας α-
γοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο «Μο-
ντέλο-Στόχο», το επονομαζόμενο από 
την Ε.Ε. «Target Model», με την πλήρη 
λειτουργία του Χρηματιστηρίου Ενέρ-

γειας προβλέπει το επικαιροποιημένο μνημόνιο με-
ταξύ κυβέρνησης και θεσμών. Σύμφωνα με το κείμενο, 
η Ελλάδα πρέπει να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα 
ώστε να συμμετάσχει στην «ενδοημερήσια αγορά», στην 
«αγορά της επόμενης ημέρας» και στην «αγορά εξισορ-
ρόπησης», πραγματοποιώντας τη σύζευξη με τις γειτο-
νικές της χώρες. Ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ) θα πρέπει να ολοκληρώσει τους α-
παιτούμενους κώδικες για τις δύο πρώτες αγορές και ο 
Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ε-
νέργειας (ΑΔΜΗΕ) για την τρίτη, ώστε τον Αύγουστο 
να είναι σε θέση λειτουργίας.

Όλοι οι κώδικες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί 
έως τον Μάρτιο, ενώ μέχρι τον Φεβρουάριο θα έχει δη-
μιουργηθεί η διάδοχη εταιρεία του ΛΑΓΗΕ. Μέχρι τον 
Μάιο, οι θεσμοί ζητούν να λειτουργούν οι ηλεκτρονι-
κές πλατφόρμες για την «ενδοημερήσια αγορά» και την 
«αγορά επόμενης ημέρας». Έως τον Ιούνιο θα πρέπει 
να παραδοθεί το κείμενο με την αξιολόγηση για τη λει-
τουργία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, που θα περι-
λαμβάνει τις προαναφερόμενες αγορές, και μέχρι τον 
Αύγουστο θα πρέπει να λειτουργεί και η ηλεκτρονική 
πλατφόρμα για την «αγορά εξισορρόπησης».

Υπενθυμίζεται ότι το Χρηματιστήριο Ενέργειας θα 
δημιουργηθεί με την απόσχιση του κλάδου ηλεκτρικής 
ενέργειας από τον ΛΑΓΗΕ. Η δημιουργία του αποτελεί 
προϋπόθεση για την αναδιοργάνωση της χονδρεμπο-
ρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας προς όφελος των 
συμμετεχόντων στην αγορά και των τελικών κατανα-
λωτών. Στην ανώνυμη εταιρεία που θα συσταθεί με την 
επωνυμία «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας» θα ε-
νταχθούν ο κλάδος ηλεκτρικής ενέργειας και οι σχετι-
κές αρμοδιότητες.

Με τις διατάξεις που περιλαμβάνει το πολυνομο-
σχέδιο, τροποποιείται ο ν. 4425/2016 για την αναδιορ-
γάνωση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 
σε εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανονισμών και οδηγιών 
για την ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς η-
λεκτρικής ενέργειας, το λεγόμενο «Μοντέλο-Στόχο».

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Ενέργειας, το 
Χρηματιστήριο στοχεύει:
• Στη σύζευξη της ελληνικής αγοράς με τις υπόλοιπες 
ευρωπαϊκές αγορές.
• Στην ενίσχυση του ανταγωνισμού και της διαφάνειας, 
με άμεσα οφέλη τη μείωση του ενεργειακού κόστους 
και τη διασφάλιση καλύτερων τιμών για τα νοικοκυριά 
και τις επιχειρήσεις.
• Στην εξασφάλιση της ασφάλειας του ενεργειακού ε-
φοδιασμού, στη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας 
στο ενεργειακό μείγμα, καθώς και στην περαιτέρω αύ-
ξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ.

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, το Target Μodel 
προσδιορίζει τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές 
που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι επιμέρους εθνικές 
αγορές ανά την Ευρώπη, και η δική μας, ώστε να διαμορ-
φώσουν μια κοινή αρχιτεκτονική λειτουργίας, η οποία 
θα οδηγήσει ακολούθως στη σύζευξη των αγορών της 
Ε.Ε. και στην ενθάρρυνση ανοιχτού και δίκαιου αντα-
γωνισμού προς το συμφέρον του τελικού καταναλωτή.

Ο βασικός στόχος της αναδιάρθρωσης της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας είναι η μείωση του ενεργειακού 
κόστους και η ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού 
μέσω της αποτελεσματικής διαμόρφωσης και σταδιακής 

σύγκλισης της τιμής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας 
(1) με χρήση μηχανισμών όπως το ενεργειακό χρηματι-
στήριο και (2) με ενίσχυση και διεύρυνση των διασυν-
δέσεων μεταξύ των κρατών-μελών.

Το Target Model έχει ως βασική επιδίωξη την εξι-
σορρόπηση προσφοράς και ζήτησης ηλεκτρικής ενέρ-
γειας σε πραγματικό χρόνο, ώστε να αποφεύγονται μη 
αποδοτικές λύσεις για κάλυψη αιχμών φορτίου ή στο-
χαστικών διακυμάνσεων των ΑΠΕ. Η δημιουργία μιας 
διευρυμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που θα λει-
τουργεί με κοινούς κανόνες παράλληλα με το διασυνο-
ριακό εμπόριο επιτρέπει ανά πάσα στιγμή το έλλειμμα 
που μπορεί να προκύψει προσωρινά σε μια χώρα να α-
ντισταθμίζεται από το πλεόνασμα μιας άλλης χώρας με 
όρους αγοράς. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται η ε-
πάρκεια εφοδιασμού, αλλά και ένα χαμηλότερο ενεργει-
ακό κόστος, με στόχο τη σταδιακή σύγκλιση των τιμών 
ενέργειας της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Η συντονι-
σμένη και συγχρονισμένη προσέγγιση αμβλύνει τις δι-
αφοροποιήσεις των τιμών μεταξύ των αγορών και προ-
καλεί πιο αποτελεσματικές ροές ενέργειας, ισχυρότερα 
συσχετισμένες με τα οικονομικά σήματα.

Ενιαία πλατφόρμα δημοπρασιών
Υπάρχει μια ενιαία πλατφόρμα δημοπρασιών (single 
auction platform) στην οποία υποβάλλονται καθημε-
ρινά προσφορές για πώληση και αγορά ηλεκτρικής ε-
νέργειας για την επόμενη μέρα (ΠΡΟ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΓΟΡΑ). Το αποτέλεσμα αυτής της ενιαίας επίλυσης σε 
πανευρωπαϊκή κλίμακα είναι η κατανομή της ενέργειας 
μεταξύ των διαφόρων διεθνών διασυνδέσεων με έναν 
τρόπο αρκετά αποτελεσματικό, που αξιοποιεί στο μέγι-
στο δυνατό τη χωρητικότητα των διασυνδέσεων, προκει-
μένου οι τιμές μεταξύ των συζευγμένων αγορών να κα-
θίστανται ίσες και να διαφοροποιούνται μόνο στην πε-
ρίπτωση συμφόρησης στη μεταξύ τους διασύνδεση, το 
οποίο θα μπορεί να ερμηνευτεί και ως ένα οικονομικό 
σήμα για την αναγκαιότητα περαιτέρω διασυνδέσεων.

Στο παρελθόν οι έμποροι ηλεκτρικής ενέργειας 
(traders) λάμβαναν μέρος σε διακριτές δημοπρασίες 
(explicit auctions) για την κατανομή ημερήσιων διασυν-
δετικών δικαιωμάτων και επομένως έπρεπε να προβλέ-
ψουν τη διαφορά των τιμών μεταξύ των διασυνδεδεμέ-

νων αγορών. Σε περίπτωση εσφαλμένης πρόβλεψης, αν 
δηλαδή είχαν αντιστραφεί εντέλει τα οικονομικά δεδο-
μένα και επομένως δεν υπήρχε οικονομικό νόημα στις 
διασυνοριακές συναλλαγές, ένα μεγάλο ποσοστό τους 
δεν υλοποιούνταν. Έτσι, σημαντικό τμήμα των διεθνών 
διασυνδέσεων παρέμενε στην πράξη αναξιοποίητο.

Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες από την Πορ-
τογαλία έως τη Φινλανδία, συμπεριλαμβανομένης της 
Μεγάλης Βρετανίας, έχουν ήδη ενοποιήσει τις προ-η-
μερήσιες χονδρεμπορικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. 
Ο ρυθμός των εξελίξεων και στη Βαλκανική είναι ενθαρ-
ρυντικός. Οι χώρες της Ενεργειακής Κοινότητας έχουν 
ήδη δεσμευτεί για τη σύζευξη των αγορών τους με μία 
τουλάχιστον όμορη χώρα έως τα μέσα του 2018. Σημει-
ώνεται ενδεικτικά ότι η ΠΓΔΜ έχει ανακοινώσει την 
επικείμενη σύζευξή της με τη Βουλγαρία. Εν συνεχεία 
της ίδρυσης Χρηματιστηρίων Ενέργειας στη Σερβία και 
στη Βουλγαρία, ήδη από το 2015, σε αντίστοιχες ενέρ-
γειες προβαίνει το Μαυροβούνιο, ενώ η Αλβανία διεξά-
γει τον σχεδιασμό της από κοινού με το Κόσοβο. Σημει-
ώνεται επίσης ότι έως το 2020 η Βουλγαρία προτίθεται 
να ενοποιηθεί με τις τέσσερις ήδη συζευγμένες αγο-
ρές της Ουγγαρίας, Τσεχίας, Σλοβακίας και Ρουμανίας.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, η προ-ημερήσια αγορά 
θα συζευχθεί με την Ιταλία και αργότερα με τη Βουλγα-
ρία, αλλά και με όμορες χώρες της Ενεργειακής Κοινό-
τητας, ανάλογα με τον βαθμό ετοιμότητάς τους. Όπως 
τονίζει το υπουργείο, το Target Model θα ενισχύσει ση-
μαντικά και τις βιομηχανίες, καθώς αφενός θα διαμορ-
φωθούν οικονομικά προσιτές τιμές ενέργειας, αφετέ-
ρου θα μπορούν και οι ίδιες να συμμετέχουν στην αγορά 
συνάπτοντας συμβόλαια με παραγωγούς ηλεκτρικής ε-
νέργειας, κάνοντας αντιστάθμιση και ελέγχοντας πλή-
ρως το ενεργειακό κόστος σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το Χρηματιστήριο Ενέρ-
γειας είναι μία σημαντική και δομική αλλαγή για την 
εγχώρια αγορά ενέργειας, που, μεταξύ των πολλών αλ-
λαγών που θα επιφέρει, σχετίζεται έμμεσα αλλά ουσι-
αστικά και με τον στόχο της μείωσης του μεριδίου της 
ΔΕΗ στη λιανική, καθώς, σύμφωνα με παραδείγματα 
από αγορές του εξωτερικού, μπορεί να αποτελέσει βα-
σική προϋπόθεση ανταγωνισμού στην εμπορία και προ-
μήθεια ενέργειας.

Από Ιούνιο habemus 
Χρηματιστήριο Ενέργειας
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Επενδύσεις μεταξύ 23,3 δισ. και 30,2 
δισ. ευρώ σε θερμικές μονάδες ηλε-
κτροπαραγωγής, ανανεώσιμες πηγές 
και έρευνες υδρογονανθράκων προ-
βλέπεται να πραγματοποιηθούν στην 

Ελλάδα κατά την περίοδο 2016-2025, σύμφωνα με 
μελέτη του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολι-
κής Ευρώπης (ΙΕΝΕ).

Συνολικά στις 13 χώρες της περιοχής που εξε-
τάζονται (Δυτικά Βαλκάνια, Ρουμανία, Βουλγαρία, 
Ελλάδα, Κύπρος και Τουρκία) οι επενδύσεις προ-
βλέπεται να φτάσουν στα 267 δισ. ευρώ – ή 321 δισ. 
ευρώ στο αισιόδοξο σενάριο. Από αυτά, περίπου 
τα μισά προβλέπεται να επενδυθούν στην Τουρκία 
(από 125 δισ. έως 141 δισ. ευρώ), η οποία αναμέ-
νεται να καταλαμβάνει ολοένα μεγαλύτερο χώρο 
στον ενεργειακό τομέα της περιοχής.

Συγκεκριμένα, η μελέτη προβλέπει ότι η ζήτηση 
ενέργειας στη ΝΑ Ευρώπη έως το 2050 θα τετρα-
πλασιαστεί, στα 219 εκατομμύρια τόνους ισοδυνά-
μου πετρελαίου το 2050, από 59 το 2015. Το μερί-
διο της Τουρκίας στην τελική ζήτηση ενέργειας στο 
ίδιο διάστημα αναμένεται να αυξηθεί στο 60% από 
52%, ενώ, αντίθετα, η Ελλάδα αναμένεται να κα-
ταγράψει τη μεγαλύτερη μείωση του μεριδίου της 
σε σύγκριση με τις λοιπές χώρες, από 10% σε 7%.

Τα ποσά αυτά προέκυψαν από την αξιολόγηση 
περίπου 500 projects στην περιοχή (διακρατικά, 
όπως οι αγωγοί αερίου, αλλά και εσωτερικά έργα), 
ιεραρχώντας ποια μπορούν να προχωρήσουν και 
συνυπολογίζοντας το country risk. Για την Ελλάδα, 
την ίδια περίοδο, το ύψος των επενδύσεων υπολο-
γίζεται σε ένα εύρος από 23 έως 30 δισ. ευρώ και 

κατατάσσεται δεύτερη μετά την Τουρκία.
«Η Τουρκία αναδεικνύεται ως κυρίαρχος παρά-

γοντας στη διαμόρφωση της τελικής ενεργειακής 
ζήτησης της περιοχής» αναφέρει το ΙΕΝΕ και προ-
σθέτει: «Αυτό είναι κατανοητό, μιας και η οικονο-
μία της παρουσιάζει σχετικά υψηλά ποσοστά ανά-
πτυξης σε σύγκριση με την υπόλοιπη ΝΑ Ευρώπη».

Στο περιφερειακό ενεργειακό μείγμα δεσπό-
ζουν οι εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου. 
Ωστόσο, διαπιστώνεται έλλειψη επαρκών διασυν-
δέσεων φυσικού αερίου, η οποία εμποδίζει την α-
νάπτυξη της περιφερειακής αγοράς, αλλά και την 
αντιμετώπιση κρίσεων εφοδιασμού. Αντίστοιχα, 
στον τομέα του ηλεκτρισμού επισημαίνεται ότι η 
προώθηση των διεθνών διασυνδέσεων μεταξύ Ι-
ταλίας, Δυτικών Βαλκανίων και Ελλάδας αποτελεί 
προτεραιότητα για την ολοκλήρωση της αγοράς η-
λεκτρικής ενέργειας στην περιοχή.

Στη μελέτη καταγράφεται απροθυμία των χωρών 
να σταματήσουν την ηλεκτροπαραγωγή από άν-
θρακα/λιγνίτη για λόγους ασφαλείας εφοδιασμού 
και κόστους, παρά την περιβαλλοντική πολιτική 
της Ε.Ε. για «απανθρακοποίηση» της οικονομίας.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις έρευνες φυσικού 
αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο η εικόνα που υ-
πάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι για το κοίτασμα 
της Αφροδίτης είναι ειλημμένη απόφαση για ε-
μπορική εκμετάλλευση και εξαγωγές 8 δισ. κυβι-
κών ετησίως μέσω Αιγύπτου.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την έκθεση 
το φυσικό αέριο φαίνεται να αποκτά όλο και με-
γαλύτερη σπουδαιότητα στο ενεργειακό μείγμα 
των χωρών τόσο στην ηλεκτροπαραγωγή όσο και 

στην εμπορική και οικιακή χρήση.
Η εξέλιξη των ερευνών στην Κύπρο αλλά και η 

ανάπτυξη των κοιτασμάτων σε Αίγυπτο και Ισραήλ 
θα καθορίσουν το μέλλον για την εξαγωγή αερίου, 
είτε μέσω αγωγού από την Τουρκία είτε μέσω του 
υποθαλάσσιου αγωγού East Med που έχει προτα-
θεί από τη ΔΕΠΑ.

Από την άλλη, ο λιγνίτης και ο άνθρακας παρα-
μένουν το βασικό καύσιμο στην περιοχή και όπως 
δείχνουν οι προγραμματισμένες επενδύσεις τόσο 
στην Ελλάδα (ΔΕΗ) όσο και σε γειτονικές χώρες, 
όπως η Βουλγαρία, η Τουρκία και το Μαυροβούνιο, 
η τάση αυτή δεν πρόκειται να αλλάξει. Ο λιγνίτης 
δεν εγκαταλείπεται και αυτό είναι κάτι που πρέπει 
να συνυπολογιστεί στους ευρωπαϊκούς ενεργεια-
κούς σχεδιασμούς. Άλλωστε ένα από τα συμπερά-
σματα της μελέτης είναι ότι υπάρχει σαφής απο-
τυχία σε επίπεδο πολιτικής της Ε.Ε. όσον αφορά 
την επίτευξη εθνικών στόχων, ιδίως στις ΑΠΕ, δε-
δομένου ότι παρατηρούνται συγκρούσεις μεταξύ 
αυστηρών δημοσιονομικών κανόνων και επιτρε-
πόμενων επιπέδων ελλείμματος.

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

Στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης παρατηρείται 
υψηλή εξάρτηση από εισαγωγές πετρελαίου και 
φυσικού αερίου, με τις εισαγωγές αργού και προ-
ϊόντων πετρελαίου να αντιστοιχούν στο 82,65% 
της συνολικής κατανάλωσης πετρελαίου και στο 
69,5% του φυσικού αερίου έναντι 53,5% του μέσου 
όρου της Ε.Ε.

Βροχή επενδύσεων στη ΝΑ Ευρώπη 
σε ΑΠΕ και υδρογονάνθρακες

Για την Ελλάδα, 
κατά την περίοδο 
2016-2025, το ύψος 
των επενδύσεων 
υπολογίζεται 
σε ένα εύρος από 
23 έως 30 δισ. ευρώ 
και κατατάσσεται 
δεύτερη μετά την 
Τουρκία.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α
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«Οι αγωγοί φυσικού 
αερίου TAP, 
IGB, EastMed, 
που σχεδιάσαμε, 
μπορούν να μας 
κάνουν ενεργειακό 
κόμβο της 
ευρύτερης περιοχής. 
Τα ελληνικά 
κοιτάσματα 
υδρογονανθράκων 
αποτελούν μια νέα 
πηγή ενεργειακής 
ασφάλειας της 
Ε.Ε.». Γιάννης 
Μανιάτης

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α

Οδηγό για μελλοντικές συμφωνίες στον 
τομέα της έρευνας και αξιοποίησης υ-
δρογονανθράκων στην Ελλάδα θα αποτε-
λέσουν οι συμβάσεις, που κατατέθηκαν 
την Πέμπτη προς κύρωση στη Βουλή, 

σχετικά με τέσσερις περιοχές στη Δυτική Ελλάδα, στην 
Ήπειρο και στο Ιόνιο. Αυτό υπογράμμισε ο υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης μιλώ-
ντας στο Athens Energy Forum 2018.

Ο υπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα πλησιάζει τον στόχο 
που έχει θέσει η Ε.Ε. για τη διείσδυση των ΑΠΕ στην 
κατανάλωση ενέργειας μέχρι το 2030 (27%), θέτοντας 
μάλιστα ως πιο φιλόδοξο στόχο η αύξηση να φτάσει 
ακόμα και το 50%. Αναφέρθηκε, παράλληλα, στο μεί-
ζον θέμα της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κατά 
30%. Η αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ στο ενεργειακό 
μείγμα, παράλληλα με τη σταδιακή αποεπένδυση από 
τον λιγνίτη, αναμένεται να προσελκύσει σημαντικές ε-
πενδύσεις. Μόνο την προσεχή διετία, επισήμανε ο κ. 
Σταθάκης, θα γίνουν, βάσει του νέου θεσμικού πλαι-
σίου, δημοπρασίες για φωτοβολταϊκές και αιολικές ε-
γκαταστάσεις ισχύος 2,6 GW που αφορούν επενδύσεις 
2,5-3 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, μέχρι τον Ιούνιο του 2018 θα κατατεθεί 
το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, όπου 
θα περιγράφεται η διαδικασία μετάβασης στο νέο ενερ-
γειακό μείγμα. Σε αυτό κεντρικό ρόλο καλείται να παί-
ξει, ως «καύσιμο-γέφυρα», το φυσικό αέριο. Μάλιστα, 
ο κ. Σταθάκης περιέγραψε τα τέσσερα βήματα της ενερ-
γειακής στρατηγικής που θα αξιοποιήσουν τη συγκυρία 
αυτή ώστε η Ελλάδα να καταστεί ενεργειακός κόμβος:
1. Το άνοιγμα της εγχώριας αγοράς φυσικού αερίου, που 
ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο, και η ομαλή ενσωμάτωση 
της ελληνικής στην ευρωπαϊκή αγορά.
2. Η αναβάθμιση της χώρας σε βασικό παράγοντα με-
ταφοράς φυσικού αερίου.
3. Η δημιουργία πολλαπλών πυλών εισόδου προς Βαλ-
κάνια και ευρωπαϊκή αγορά.
4. Ο δυνητικός ρόλος της Ελλάδας ως χώρας-παραγω-
γού ενέργειας.

Αναφερόμενος στις τέσσερις συμβάσεις που κατα-
τέθηκαν στη Βουλή σχετικά με έρευνες για υδρογο-
νάνθρακες (στη θαλάσσια περιοχή 2 του Ιονίου και σε 
χερσαίες περιοχές σε Αιτωλοακαρνανία, ΒΔ Πελοπόν-
νησο και Άρτα-Πρέβεζα), ο υπουργός επισήμανε ότι 
αυτές «χρειάστηκαν αρκετό χρόνο για να ολοκληρω-
θούν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρότυπο μελ-
λοντικών συμφωνιών, καθώς γνωρίζετε ότι θα διεξαχθεί 
μια διαδικασία υποβολής προσφορών μέχρι τον Μάρτιο, 
για πολύ φιλόδοξες εξερευνήσεις σε περιοχές της νοτι-
οδυτικής Κρήτης». Όπως υπογράμμισε η Ελληνική Δι-
αχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ), έχει 
ήδη αναπτύξει όλη τη διαδικασία των διαγωνισμών, ενώ 
νομοθετικά μέτρα θα έρθουν στο εγγύς μέλλον. «Η Ελ-
λάδα κινείται γρήγορα σε αυτόν τον τομέα, βαδίζοντας 
χέρι-χέρι τόσο με την Κύπρο όσο και με το Ισραήλ. Εί-
μαστε ένα βήμα προς τα εμπρός» επισήμανε. Και πρό-
σθεσε: «Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να γίνει ενερ-
γειακός κόμβος στην περιοχή. Η ιστορία καταδεικνύει 
ότι η συνεργασία και η δημιουργία συνεργειών είναι ο 
μόνος τρόπος να μεγιστοποιηθούν τα δυνητικά οφέλη 
για την οικονομία και την κοινωνία».

Ενεργειακός κόμβος με επενδύσεις έως 
15 δισ.
Στις προοπτικές της χώρας να αποτελέσει έναν νέο κόμβο 
για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και ταυτό-
χρονα να προσελκύσει στρατηγικές ενεργειακές επεν-

Ενεργειακός κόμβος 
η Ελλάδα
δύσεις που θα διαμορφώσουν ένα νέο παραγωγικό μο-
ντέλο αναφέρθηκε ο καθηγητής Γιάννης Μανιάτης κατά 
την ομιλία του στο Athens Energy Forum.

Ο κ. Μανιάτης τόνισε ότι οι αναγκαίες ενεργειακές 
επενδύσεις στη χώρα είναι πάνω από 15 δισ. ευρώ. «Οι 
αγωγοί φυσικού αερίου TAP, IGB, EastMed, που σχε-
διάσαμε, μπορούν να μας κάνουν ενεργειακό κόμβο 
της ευρύτερης περιοχής. Τα ελληνικά κοιτάσματα υ-
δρογονανθράκων αποτελούν μια νέα πηγή ενεργεια-
κής ασφάλειας της Ε.Ε. Απαιτείται όμως μια κυβέρ-
νηση που να καταλαβαίνει, να θέλει και να μπορεί. Και 
αυτή ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ η κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου» 
είπε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, αναφερόμενος στις έρευνες υδρογοναν-
θράκων, κατηγόρησε την κυβέρνηση για τριετή καθυ-
στέρηση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Στην Ελλάδα δεν 
είμαστε ευχαριστημένοι με τις επιδόσεις στον τομέα ε-
ρευνών και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Αν και 
συμβαδίζαμε με την Κύπρο το διάστημα 2013-2014, ε-
ντούτοις οι υπογεγραμμένες συμβάσεις στη χώρα μας δεν 
έχουν πάει ακόμη στη Βουλή. Αντίθετα, στην Κύπρο με-
γάλες πετρελαϊκές εταιρείες πραγματοποιούν έρευνες».

Οι εξελίξεις στη ΔΕΠΑ
Από την άλλη, μέσα στο 2018 θα αρχίσει η διαδικασία 
αποκρατικοποίησης της ΔΕΠΑ, όπως σημείωσε ο νέος 
διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Δημήτρης Τζώρτζης 
μιλώντας στο Athens Energy Forum, ο οποίος ανέφερε 
ότι η φετινή χρονιά σηματοδοτεί επίσης την είσοδο της 
ΔΕΠΑ στη λιανική αγορά ενέργειας μέσω της πλήρους 
απόκτησης της ΕΠΑ Αττικής.

Ακόμη, παρουσίασε τις εξελίξεις σε σχέση με τον υ-
ποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου EastMed που σχε-
διάζεται να μεταφέρει φυσικό αέριο από τα κοιτάσματα 
της Ανατολικής Μεσογείου προς την Ευρώπη μέσω Ελ-
λάδας. Όπως τόνισε:
• Tον Ιανουάριο του 2018 ολοκληρώθηκε η Αναγνωρι-
στική Υποθαλάσσια Έρευνα (RMS – Reconnaissance 

Marine Survey), τα ευρήματα της οποίας επιβεβαίωσαν 
την υποθαλάσσια όδευση του αγωγού.
• Συνεχίζεται η αξιολόγηση των δεδομένων που συλ-
λέχθηκαν και παράλληλα επικαιροποιούνται οι οικο-
νομικές μελέτες.
• Τον προηγούμενο μήνα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέ-
κρινε χρηματοδότηση ύψους 34,5 εκατ. ευρώ για τον 
αγωγό.
• Τον Δεκέμβριο του 2017 υπεγράφη Μνημόνιο Συνα-
ντίληψης μεταξύ της Κύπρου, της Ελλάδας, του Ισραήλ 
και της Ιταλίας, επιβεβαιώνοντας την υποστήριξη και τη 
δέσμευση για την υπογραφή Διακυβερνητικής Συμφω-
νίας εντός του 2018.

Αναμένεται η υπογραφή της χρηματοδοτικής συμ-
φωνίας του προγράμματος CEF (Connecting Europe 
Facility) εντός του μηνός Μαρτίου και η περαιτέρω προ-
ώθηση και εξειδίκευση των συνεργασιών με τους ε-
μπλεκόμενους φορείς της αγοράς (παραγωγούς - αγο-
ραστές), ανέφερε ο ίδιος.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ Σωτήρης Νίκας δήλωσε πως 
«αναμένουμε να ολοκληρωθεί με επιτυχία η διαδικασία 
αύριο», αναφερόμενος στον διαγωνισμό για την πώληση 
των μετοχών της εταιρείας. Τόνισε ότι από 1ης Μαΐου 
θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο τιμολόγιο για τη χρήση 
του συστήματος, που είναι πιο ευνοϊκό. Ανέφερε επί-
σης ότι την 1η Σεπτεμβρίου θα είναι διαθέσιμος προς 
χρήση ο σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου στη 
Ρεβυθούσα μετά την αναβάθμιση.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας M&M Gas 
Παναγιώτης Κανελλόπουλος ανέφερε ότι η κατανάλωση 
φυσικού αερίου στην Ελλάδα αυξήθηκε θεαματικά την 
προηγούμενη τριετία εξαιτίας κυρίως της αυξημένης ζή-
τησης από τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής. Σημείωσε 
ότι το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς καλύπτεται από 
το ρωσικό φυσικό αέριο, το 12% από το Αζερμπαϊτζάν 
μέσω Τουρκίας και το 1/4 από υγροποιημένο αέριο, το 
20% του οποίου εισάγει η Μ&Μ.



Η Volton είναι μία αμιγώς ελληνική εταιρεία ενέργειας, η οποία έχει εισέλθει δυναμικά στην Προμήθεια και Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας στην 
ελληνική αγορά. Ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στον χώρο της ενέργειας το 2016, προσφέροντας αξιόπιστες υπηρεσίες. Φιλοδοξία της εταιρείας 

είναι να γίνει μία από τις σημαντικότερες εταιρείες του ενεργειακού κλάδου, με στόχο να εκπληρώνει τις ολοένα αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες 
επιχειρήσεων και νοικοκυριών. 

Η 
Volton είναι μέλος ενός ισχυρού 
επιχειρηματικού ομίλου με έντο-
νη και φιλόδοξη δραστηριότητα 
στον χώρο παραγωγής ενέργειας 
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργει-

ας (ΑΠΕ). Η εγκατεστημένη ισχύς των πάρκων 
που βρίσκονται σε λειτουργία και σε διαδικασία 
κατασκευής ανέρχεται στα 19 MW, ενώ σύντο-
μα εκκινεί η κατασκευή ενός νέου, μεγάλου 
πάρκου ισχύος 12 MW. Οι υφιστάμενες μονάδες 
παραγωγής, σε συνδυασμό με τις μονάδες του 
ομίλου που βρίσκονται σε διαδικασία αδειο-
δότησης, θα δημιουργήσουν παραγωγική ικα-
νότητα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 94 
MW, καθιστώντας τον όμιλο ως έναν από τους 
μεγαλύτερους ενεργειακούς ομίλους Ανανε-
ώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα. 
Η Volton, θέτοντας ως προτεραιότητα τη βέλτι-
στη ποιότητα εξυπηρέτησης και τη δημιουργία 
μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης με τους 
πελάτες και τους συνεργάτες της, ανταποκρίνε-
ται άμεσα μέσω του σύγχρονου website της, 
εξειδικευμένου portal διαχείρισης λογαριασμού 
και στοιχείων κατανάλωσης των πελατών της, 
καθώς και μέσω σύντομου τηλεφωνικού αριθ-
μού επικοινωνίας με αστική χρέωση. 

Το όραμα της Volton είναι η ανταπόκριση στις 
αυξανόμενες ανάγκες πελατών και συνεργατών 
και η ανάπτυξη αξιόπιστων υπηρεσιών στην Ελ-
λάδα και στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ευ-
ρώπης. Στρατηγικός τους στόχος είναι η δημι-
ουργία μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης με 
κάθε πελάτη, καλύπτοντας και εξυπηρετώντας 

με βέλτιστο τρόπο τις ενεργειακές του ανάγκες. 

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ VOLTON
•  Η προσφορά άμεσων, ειλικρινών και υψηλής 

ποιότητας υπηρεσιών, οι οποίες θα χαρακτη-
ρίζονται από αξιοπιστία και συνέπεια. 

•  Να κάνει το ταξίδι του πελάτη ευχάριστο. 
•  Η εξασφάλιση σημαντικού μεριδίου αγοράς. 
•  Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ως 

συνέπεια της ανάπτυξης των δυνατοτήτων και 
δεξιοτήτων των εργαζομένων. 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Η Volton έχει αδειοδοτηθεί να προμηθεύει ηλε-
κτρική ενέργεια όλες τις περιοχές του ελληνι-
κού διασυνδεδεμένου συστήματος ηλεκτρικής 
ενέργειας καθώς και την Κρήτη. 
Το διασυνδεδεμένο σύστημα περιλαμβάνει την 
ηπειρωτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο, την Εύβοια 
καθώς και τα ακόλουθα νησιά: Αγκίστρι, Αίγινα, 
Αλόννησος, Αμολιανή, Άνδρος, Αντίπαξοι, Ελα-
φόνησος, Ζάκυνθος, Θάσος, Ιθάκη, Κάλαμος, 
Καστός, Κέα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κύθηρα, Λευ-
κάδα, Μεγανήσι, Παξοί, Πόρος, Σαλαμίνα, Σαμο-
θράκη, Σκιάθος, Σκόπελος, Σπέτσες, Τήνος, Ύδρα. 

ΚΟΙΝΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Στη Volton πιστεύουν στην κοινή πορεία προμη-
θευτή-πελάτη. Μία κοινή πορεία που αποζητούν 
καθημερινά, προσαρμόζοντας λύσεις σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις του καθένα ξεχωριστά και με 
σκοπό την άρτια εξυπηρέτηση. Και για τη Volton, 
εξυπηρέτηση σημαίνει αμεσότητα και αξιοπιστία. 
Επανακαθορίζουν τη σχέση των πελατών τους με 

την ηλεκτρική ενέργεια: ορθολογική κατανάλωση 
ενέργειας, με σεβασμό στο περιβάλλον και τους 
φυσικούς πόρους, εξασφαλίζοντας αειφορία. 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Στη Volton στηρίζουν και αναζητούν την ποιότη-
τα σε κάθε τους παροχή. Γι’ αυτό, όσον αφορά 
στην ποιότητα και την εύρυθμη λειτουργία της 
εταιρείας, έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τρία 
διεθνή πρότυπα ISO: 
ISO 9001: Tο πιο διαδεδομένο διεθνές πρότυ-
πο παγκοσμίως, το οποίο ενσωματώνει καλές 
πρακτικές για τη διαχείριση της ποιότητας και 
τη βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και 
λειτουργίας των οργανισμών και επιχειρήσεων. 
ISO 14001: Απευθύνεται σε οργανισμούς και 
επιχειρήσεις που επιδιώκουν να διαχειριστούν 
τις περιβαλλοντικές ευθύνες τους με συστηματι-
κό τρόπο, ώστε να συμβάλλουν στoν περιβαλλο-
ντικό πυλώνα της αειφορίας. 
OHSAS 18001: Αποτελεί ένα από τα πιο ανα-
γνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα συστήματα 
διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία. 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΑΜΕ ΣΤΗ VOLTON
•  Γιατί με τη Volton, δε θα πληρώνουμε απλά 

λιγότερο, αλλά θα μάθουμε και πώς να εξοι-
κονομούμε ενέργεια, άρα και χρήματα.

•  Θα μάθουμε πώς να χρησιμοποιούμε μόνο 
όσο ρεύμα πραγματικά χρειαζόμαστε. 

•  Θα μάθουμε πώς να ρίξουμε τον λογαριασμό 
του ρεύματός μας, χωρίς να ρίξουμε το επίπε-
δο της ζωής μας.

•  Γιατί θα διασφαλίσουμε σταθερά χαμηλότερη 

τιμή.
•  Γιατί θα έχουμε ευέλικτους τρόπους πληρω-

μής του λογαριασμού μας.
•  Γιατί η εξοικονόμηση ενέργειας θα ξεκινήσει 

από την πρώτη κιόλας μέρα.
•  Γιατί θα λαμβάνουμε έναν ενιαίο λογαριασμό, 

ο οποίος θα εκδίδεται κάθε μήνα, για καλύτερο 
προγραμματισμό.    

•   Γιατί με την εγγραφή μας, μας κάνουν δώρο 
λάμπες LED για να πετύχουμε εξοικονόμηση-
έως και 90% σε σχέση με τις παλιές.

•  Γιατί με την εμπρόθεσμη εξόφληση των λογα-
ριασμών μας, θα έχουμε έκπτωση συνέπειας 
15%.

•  Γιατί δεν θα έχουμε καμία δέσμευση συμβο-
λαίου.

•  Γιατί το ρεύμα δεν πρέπει να στέκεται εμπόδιο 
στη ζωή μας, αλλά να τη διευκολύνει. 

•   Γιατί έχει ξεκάθαρες, απλές χρεώσεις, χωρίς 
δεσμεύσεις και χωρίς ψιλά γράμματα.       

ΠΏΣ ΘΑ ΠΑΜΕ ΣΤΗ VOLTON
Πολύ απλά.
Δεν χρειάζεται καμία αλλαγή στον μετρητή του 
σπιτιού ή της επιχείρησής μας.

Το μόνο που χρειάζεται είναι να υπογράψουμε 
Σύμβαση Προμήθειας με τη Volton, προσκο-
μίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά: τον 
τελευταίο εκκαθαριστικό λογαριασμό ρεύματος 
και αντίγραφο της αστυνομικής μας ταυτότητας.
Και, πολύ σημαντικό, δεν υπάρχει καμία χρη-
ματική επιβάρυνση για την αλλαγή προμηθευτή. 
Και δε θα μείνουμε στιγμή χωρίς ρεύμα.

Ποια είναι η Volton



volton.gr11300
Μάθετε περισσότερα:

Ρεύµα εµπιστοσύνης

Έλα στη Volton. Γιατί εδώ, όχι µόνο θα πληρώνεις σταθερά
έως και 12% λιγότερο και θα έχεις και έκπτωση συνέπειας 
επιπλέον 15%, αλλά θα µάθεις και πώς να εξοικονοµείς ενέργεια. 
Θα µάθεις πώς να χρησιµοποιείς µόνο όσο ρεύµα πραγµατικά 
χρειάζεσαι. Απλά και ξεκάθαρα.

Έτσι, θα ρίξεις τον λογαριασµό σου
αλλά όχι το επίπεδο ζωής σου. 

26.5x32.5cm
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Το «Εξοικονοµώ» θα 
παρέχει επιδοτήσεις 
από 25% έως 60% 
(ανάλογα µε το 
οικογενειακό 
εισόδηµα) και άτοκα 
δάνεια σε νοικοκυριά 
για ενεργειακή 
αναβάθµιση της 
κατοικίας τους.

Τέλος Φεβρουαρίου ή το αργότερο αρχές 
Μαρτίου θα αρχίσει να δέχεται αιτή-
σεις το πολυαναµενόµενο πρόγραµµα 
«Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον ΙΙ», καθώς 
η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) 

παρέδωσε στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας (ΥΠΕΝ) το ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύ-
στηµα για την υλοποίηση του προγράµµατος. Πρόκει-
ται για το πληροφοριακό σύστηµα µέσω του οποίου 
θα γίνεται η υποβολή των αιτήσεων αλλά και η παρα-
κολούθηση της πορείας τους για ένταξη στις χρηµα-
τοδοτούµενες δράσεις.

Η ΕΕΤ ανέπτυξε το σχετικό σύστηµα και το δια-
θέτει δωρεάν στο ΥΠΕΝ, προκειµένου να µπορέσει 
να υλοποιηθεί το πρόγραµµα που αναµένουν χιλιάδες 
πολίτες για να προχωρήσουν σε παρεµβάσεις ενεργει-
ακής αναβάθµισης των κατοικιών τους.

Η ΕΕΤ έχει αναλάβει επίσης τη συντήρηση του συ-
στήµατος για ένα έτος, στη βάση συµφωνίας που υπέ-
γραψε µε το ΥΠΕΝ για παροχή Υπηρεσιών Συµφωνη-
µένου Επιπέδου (SLA – Service Level Agreement). Η 
συνολική αξία της «δωρεάς» εκτιµάται στα 251.000 ευρώ.

Υπενθυµίζεται ότι στις καινοτοµίες του νέου προ-
γράµµατος περιλαµβάνεται η χρήση ηλεκτρονικής πλατ-
φόρµας για την κατάθεση ηλεκτρονικά των αιτήσεων 
υπαγωγής αλλά και για την παρακολούθηση της πο-
ρείας τους.

Πάντως, στις εκκρεµότητες που έχουν «κοστίσει» 
καθυστερήσεις αρκετών µηνών στην προκήρυξη του 
προγράµµατος περιλαµβάνονται η ολοκλήρωση της 
διασύνδεσης των συνεταιριστικών τραπεζών στο σύ-
στηµα, οι εκχωρήσεις στο ΕΤΕΑΝ, που διαχειρίζεται 

το πρόγραµµα, των κονδυλίων των περιφερειών που 
θα παράσχουν για την υλοποίησή του (ΠΕΠ), αλλά 
και ο καθορισµός του ενεργειακού στόχου για την α-
ναβάθµιση των κτιρίων, προκειµένου να µπορεί να ε-
νταχθεί στις χρηµατοδοτούµενες δράσεις.

Το πρόγραµµα «Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον ΙΙ», µε 
συνολική δηµόσια συνεισφορά 248 εκατ. ευρώ, προ-
βλέπει συνδυασµό επιχορήγησης και δανείου µέσω 
τραπεζών και έχει στόχο τη βελτίωση της ενεργεια-
κής απόδοσης κατοικιών που έχουν αποδεδειγµένα 
µικρή ενεργειακή απόδοση και οι οποίες ανήκουν σε 
ιδιοκτήτες µε χαµηλά εισοδήµατα.

Στο µεταξύ, προετοιµάζεται πρόγραµµα εξοικονό-
µησης ενέργειας που θα απευθύνεται σε µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις ώστε να µειώσουν τις ενεργειακές τους 
δαπάνες, µε στόχο να εκκινήσει µέσα στην άνοιξη.

Υπενθυµίζεται ότι το «Εξοικονοµώ» θα παρέχει 
επιδοτήσεις από 25% έως 60% (ανάλογα µε το οικο-
γενειακό εισόδηµα) και άτοκα δάνεια σε νοικοκυριά 
για ενεργειακή αναβάθµιση της κατοικίας τους µε ε-
φαρµογή µονώσεων, αντικατάσταση του συστήµατος 
θέρµανσης, κουφωµάτων κ.ά.

Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που 
έχει θέσει το ΕΤΕΑΝ:
• Επιλέξιµη κατοικία είναι η µονοκατοικία, η πολυκα-
τοικία ως σύνολο κτιρίου και το µεµονωµένο διαµέρι-
σµα που ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια και χρησι-
µοποιείται ως κύρια κατοικία, φέρει οικοδοµική άδεια, 
έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργεια-
κής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαµηλότερη ή ίση 
της ∆ και δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
• Οι επιλέξιµες παρεµβάσεις είναι: αντικατάσταση κου-
φωµάτων, τοποθέτηση θερµοµόνωσης στο κέλυφος του 
κτιρίου συµπεριλαµβανοµένου του δώµατος/στέγης 
και της πιλοτής, αναβάθµιση συστήµατος θέρµανσης/
ψύξης και συστήµατος παροχής ζεστού νερού χρήσης 
µε συµβατικά καύσιµα και αναβάθµιση συστηµάτων µε 
εγκατάσταση συστήµατος ανανεώσιµων πηγών ή/και 
συµπαραγωγής ηλεκτρισµού/θερµότητας.
• Ο επιλέξιµος προϋπολογισµός παρεµβάσεων ανά 
αίτηση δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 250 ευρώ ανά 
τετραγωνικό µέτρο ωφέλιµης επιφάνειας της κατοι-
κίας, µε µέγιστο τα 25.000 ευρώ συµπεριλαµβανοµέ-
νου του ΦΠΑ.

Τέλος του µήνα 
το «Εξοικονόµηση

κατ’ Οίκον ΙΙ»

Η ΖeniΘ, η εξέλιξη της 
εταιρείας ΑΕΡΙΟ ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, 
είναι ο Νο1 πάροχος φυ-

σικού αερίου στην Ελλάδα σε αριθ-
μό συνδέσεων και η 1η εταιρεία 
στην Ελλάδα που προσφέρει συν-
δυαστικά προγράμματα ηλεκτρι-
κής ενέργειας και φυσικού αερίου 
σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. 
Η εταιρεία δραστηριοποιείται από 
το 2000 με απόλυτη επιτυχία στην 
αγορά του φυσικού αερίου και το 
2017 πραγματοποίησε την είσο-
δό της στην αγορά της ηλεκτρικής 
ενέργειας. Σ’ αυτό το πλαίσιο η 
ZeniΘ δημιούργησε την υπηρεσία 
DUAL ENERGY. H υπηρεσία παρέ-
χει εκπτώσεις και στο φυσικό αέ-
ριο και στο ρεύμα σε όλους όσους 
χρησιμοποιούν συνδυαστική ενέρ-
γεια από τη ZeniΘ. Την υπηρεσία 
μπορούν να απολαμβάνουν και οι 
υφιστάμενοι και οι νέοι πελάτες της 
ZeniΘ.

Στo νέο site της εταιρείας zenith.gr, 
οι καταναλωτές μπορούν να ενη-
μερώνονται για όλες τις προσφο-
ρές σε φυσικό αέριο και ηλεκτρικό 
ρεύμα.

Ταυτόχρονα, η ZeniΘ φροντίζει 
να ανακουφίζει τον οικογενειακό 
προϋπολογισμό προσφέροντας 
επιπλέον υπηρεσίες. Η πρώτη 
υπηρεσία προς αυτήν την κατεύ-
θυνση είναι η κάρτα υγείας HWB 
ZENIΘ, σε συνεργασία με τον Ορ-
γανισμό καρτών υγείας  ΕΥ club. 
Η HWB ZENIΘ παρέχει μια σειρά 
δωρεάν εξετάσεων για όλη την 
οικογένεια, μειώνοντας σημαντικά 
τα έξοδα υγείας της. Δρώντας συ-
μπληρωματικά του ενεργειακού 
πακέτου που η ZeniΘ προσφέρει, 
η δωρεάν κάρτα υγείας, για τους 
παλιούς και τους νέους πελάτες 
της, βοηθά το ελληνικό νοικοκυριό 
στην εξοικονόμησή του και στην 
καλύτερη ποιότητα ζωής.

  
 

Αλλάζει τα δεδομένα στην ενέργεια  
προς όφελος του Καταναλωτή



Η ELPEDISON, πάντα δίπλα στον τελικό 
πελάτη, καλύπτει με τον πιο αξιόπιστο 
τρόπο τις ενεργειακές ανάγκες χιλιά-
δων τελικών καταναλωτών, παρέ-

χοντας τις πιο ολοκληρωμένες υπηρεσίες στην 
ελληνική αγορά. Προσφέρει καινοτόμα προϊόντα 
στις πιο ανταγωνιστικές τιμές, διαφοροποιημέ-
νες προωθητικές ενέργειες που προσφέρουν 
επιπλέον οικονομικά οφέλη στον πελάτη, καθώς 
και αποτελεσματική πελατειακή υποστήριξη.
Η ELPEDISON, κατανοώντας τις αυξημένες 
ανάγκες του καταναλωτή για οικονομική ασφά-
λεια και σιγουριά, καθίσταται ο πρώτος προ-
μηθευτής που προχώρησε στην προσφορά 
του νέου, καινοτόμου προϊόντος ELPEDISON 
Protect, σε συνεργασία με την ΑΧΑ, τον μεγα-
λύτερο ασφαλιστικό οργανισμό παγκοσμίως. Η 
ELPEDISON με το προϊόν ELPEDISON Protect, 
εκτός από τις σημαντικές εκπτώσεις στο ηλε-
κτρικό ρεύμα, διασφαλίζει στον πελάτη την 
εξόφληση του λογαριασμού του σε περίπτωση 
αδυναμίας του, ακούσιας ανεργίας, ασθένειας 
ή ατυχήματος.
Επιπλέον, η ELPEDISON παρέχει στους πελάτες 
της, οικιακούς και επιχειρησιακούς, τις προηγ-
μένες υπηρεσίες myelpedison, τόσο μέσα από 
την ιστοσελίδα της www.elpedison.gr όσο και 
μέσω ειδικής εφαρμογής για smartphones 
(ios και android). Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες 

διευκολύνουν την καθημερινότητα του πελάτη, 
εξοικονομώντας του χρόνο και χρήμα μέσω του 
καλύτερου ελέγχου της κατανάλωσής του σε 
ρεύμα και της ταχύτερης εκτέλεσης συγκεκρι-
μένων λειτουργιών, όπως της λήψης και πλη-
ρωμής του λογαριασμού του.
Η ELPEDISON μεριμνά και για την καλύτερη 
ενεργειακή απόδοση των πελατών της. Γι’ αυ-
τόν τον λόγο παρέχει υπηρεσίες εξοικονόμησης 
ενέργειας στους επιχειρησιακούς της πελάτες, 
βοηθώντας τους στην καλύτερη κατανόηση των 
αναγκών τους, καθώς και στην ορθότερη δια-
χείριση της κατανάλωσής τους σε ενέργεια, με 
στόχο τη μείωση του ενεργειακού τους κόστους.
Επίσης, η ELPEDISON νοιάζεται έμπρακτα για 

το περιβάλλον και προσφέρει στους πελάτες 
της την υπηρεσία «Green Certificate», η οποία 
βασίζεται στο Σύστημα Εγγυήσεων Προέλευσης 
(EΠ), που έχει σχεδιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή και διαχειρίζεται στην Ελλάδα ο Λειτουργός 
της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η 
υπηρεσία «Green Certificate» διασφαλίζει στους 
πελάτες ότι το ηλεκτρικό ρεύμα που προμηθεύ-
ονται για τις ανάγκες τους προέρχεται 100% από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η ELPEDISON, κατανοώντας τις αυξημένες 
ανάγκες του καταναλωτή σε ένα δύσκολο οικο-
νομικό περιβάλλον, δημιούργησε μια ιδιαίτερα 
ανταγωνιστική προσφορά, παρέχοντας λύση για 

να ζεστάνουμε φέτος το σπίτι μας οικονομικά.
Γιατί μόνο στην ELPEDISON βρίσκει κανείς την 
πιο «θερμή» προσφορά, αφού πληρώνει ΜΟΝΟ 
1€/ημέρα για το ρεύμα του σπιτιού του για τους 
4 πρώτους μήνες για κατανάλωση έως και  
3.000 kWh/4μηνο (μέση κατανάλωση νοικοκυ-
ριού στην Ελλάδα 1.400 kWh), ενώ μετά επωφε-
λείται ούτως ή άλλως από σημαντικά χαμηλότε-
ρες χρεώσεις έναντι του βασικού προμηθευτή, 
αλλά και έκπτωσης 15% για έγκαιρη εξόφληση 
των λογαριασμών του.

Φέτος, κάντε οικονομία στη θέρμανση του σπι-
τιού σας με την ELPEDISON!

Φέτος, κάντε οικονομία στη θέρμανση του σπιτιού 
σας με την ELPEDISON!

Η ELPEDISON αποτελεί τον πρώτο ανεξάρτητο παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας με δύο ιδιόκτητες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, στη 
Θίσβη Βοιωτίας και στη Θεσσαλονίκη, με καύσιμο φυσικό αέριο και τον μεγαλύτερο εναλλακτικό προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος της 

χώρας, προμηθεύοντας πλέον και φυσικό αέριο σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
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SUPER LEAGUE 
Ο συνεταιρισµός στο σηµείο µηδέν

Τ
ην ώρα που τα έσοδα των ευρωπαϊκών πο-
δοσφαιρικών συλλόγων, κατά µέσο όρο, δι-
αρκώς αυξάνονται και των ελληνικών συλ-
λόγων διαρκώς µειώνονται, το ελληνικό 
ποδόσφαιρο και ιδίως η Super League ανα-
γκάζονται να έρθουν προ των ευθυνών τους. 

Η κίνηση που έθεσε σε λειτουργία τον µηχανισµό ήταν 
αυτή της Forthnet (ιδιοκτήτριας της συνδροµητικής τηλεοπτι-
κής πλατφόρµας Nova), η οποία αποφάσισε να ενεργοποιήσει 
την σχετική οψιόν και να «σπάσει» τη σύµβαση για την κε-
ντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωµάτων της επόµε-
νης σεζόν. Μία κεντρική διαχείριση που ήταν ήδη «κουτσου-
ρεµένη», εφόσον ο ΠΑΟΚ έχει υπογράψει διµερές συµβόλαιο 
µε την Forthnet, και προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί η 
συνδροµητική τηλεόραση και για τις υπόλοιπες οµάδες. Του-
λάχιστον για όσες την ενδιαφέρουν ως τηλεοπτικό προϊόν. Ο 
κύβος ερρίφθη και η πρωτοβουλία των κινήσεων µεταφέρεται 
στην πλευρά της Super League, η οποία πλέον δεν έχει ως δε-
δοµένο τον τηλεοπτικό της εταίρο εδώ και περισσότερο από 
δύο δεκαετίες. 

Όλο και χειρότερα
Λίγες µέρες πριν την απόφαση της Forthnet δηµοσιευόταν η 
ετήσια έκθεση της UEFA για τα οικονοµικά των ευρωπαϊκών 
συλλόγων, βάσει της οποίας το ελληνικό πρωτάθληµα είναι το 
ένα από τα µόλις τέσσερα στην Ευρώπη στα οποία τα έσοδα 
των συλλόγων µειώθηκαν την εξαετία 2011-2016, διάστηµα ε-
φαρµογής του Financial Fair Play από την UEFA. Κατά µέσο 
όρο κάθε ελληνική οµάδα παράγει έσοδα της τάξης των 8,9 
εκατ. ευρώ ετησίως, δηλαδή συνολικά οι οµάδες της Super 
League παράγουν έσοδα 142,4 εκατ. ευρώ ετησίως. 

Η πραγµατική εικόνα, βέβαια, είναι πολύ χειρότερη, 
καθώς βάσει των ισολογισµών του ο Ολυµπιακός παρουσιάζει 
αυτά τα χρόνια κατά µέσο όρο έσοδα άνω των 70 εκατ. ετησίως. 
Αν λοιπόν αφαιρέσουµε τον Ολυµπιακό, που προφανώς παί-
ζει σε άλλα επίπεδα λόγω της σταθερής παρουσίας του στους 
«χρυσοφόρους» οµίλους του Champions League αλλά και των 
παικτών που µε συνέπεια πουλάει ακριβά τα τελευταία χρόνια, 
οι υπόλοιπες οµάδες παράγουν κατά µέσο όρο έσοδα της τάξης 
των 4,8 εκατ. ευρώ ετησίως. Αν βγάλουµε από την εξίσωση και 
τους Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ γίνεται σαφές πως για τις µι-
κροµεσαίες και τις µικρότερες οµάδες τα 1 έως 1,6 εκατ. ευρώ 

που εισπράττουν ετησίως από την Forthnet αποτελούν τη βα-
σική πηγή των εσόδων τους. Προφανώς χωρίς την κεντρική 
διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωµάτων δεν µπορούν να 
βρουν αυτά τα χρήµατα στην τηλεοπτική αγορά, κάποιες θα 
βρουν πιθανότατα συµβόλαια της τάξης των 500.000 ευρώ και 
κάποιες δεν θα βρουν καθόλου συµβόλαια. Η τελευταία πρό-
ταση της Nova πριν αποφασίσει να σπάσει την σύµβαση ήταν 
να δώσει στις 15 οµάδες (πλην ΠΑΟΚ) 30 εκατ. ευρώ για την 
επόµενη σεζόν, µε την Super League να αντιπροτείνει 33,5 
εκατ. ευρώ, πρόταση που δεν έγινε αποδεκτή.

Απόλυτη εξάρτηση
Προφανώς σε µία περίοδο παρατεταµένης οικονοµικής κρίσης 
στην Ελλάδα και µε τα αρνητικά ρεκόρ στα εισιτήρια να δια-
δέχονται το ένα το άλλο η εξάρτηση της Super League από 
την Forthnet-Nova είναι τεράστια, ενώ χωρίς κεντρική διαχεί-
ριση των τηλεοπτικών δικαιωµάτων παύει να υφίσταται και ο 
λόγος ύπαρξης του Συνεταιρισµού. Αν δεν υπάρξει κεντρική 
τηλεοπτική διαχείριση την επόµενη σεζόν, η Nova ή ο οποίος 
άλλος πιθανός ενδιαφερόµενος, δηλαδή η Cosmote TV, τα «ε-
λεύθερα» ιδιωτικά κανάλια και η ΕΡΤ, θα κλείσουν τους χωρίς 
τηλεοπτική στέγη «µεγάλους» (Ολυµπιακό, ΑΕΚ, Παναθηνα-
ϊκό), θα κλείσουν και κάποιες από τις υπόλοιπες οµάδες που 
µπορούν να προσφέρουν ένα καλό τηλεοπτικό προϊόν, για πα-
ράδειγµα Πανιώνιο, Ατρόµητο, Ξάνθη, Αστέρα Τρίπολης, Λά-
ρισα, και οι υπόλοιποι είτε θα βρουν τηλεοπτική στέγη µε… 
ψίχουλα είτε θα πουλάνε συγκεκριµένα παιχνίδια τους που 
παρουσιάζουν ενδιαφέρον, όπως τα παιχνίδια µε τους «µεγά-
λους».

Το προϊόν
Το τροµερό είναι πως ενώ πουλούσε ένα σαφώς υπερτιµηµένο 
προϊόν η Super League δεν φρόντισε τουλάχιστον να έχει κατά 
το δυνατόν ευχαριστηµένο τον αγοραστή και βασικό τροφο-
δότη της. Η Nova ζητάει, µεταξύ άλλων, τα τελευταία δύο χρό-
νια την µείωση των οµάδων, ώστε να γίνει πιο ανταγωνιστικό το 
πρωτάθληµα, σε 12, και την ανάδειξη του πρωταθλητή µέσω της 
διαδικασίας των πλέι οφ, ώστε να µπορεί να προσφέρει περισ-
σότερα ανταγωνιστικά παιχνίδια στο κοινό που πληρώνει για 
τις υπηρεσίες της. Η Super League αποφάσισε το καλοκαίρι να 
παραµείνουν 16 οι οµάδες και παράλληλα την κατάργηση των 
πλέι οφ, που διεξάγονταν τα προηγούµενα δέκα χρόνια. 

Μιλάµε άλλωστε για ένα πρωτάθληµα το οποίο όχι µόνο 
παρακολουθεί ολοένα και λιγότερος κόσµος πληρώνοντας ει-
σιτήριο αλλά και µε το οποίο ασχολείται γενικά ολοένα και 
λιγότερος κόσµος. Ένα πρωτάθληµα που κάθε χρόνο έχει α-
ναβολές σε αγωνιστικές ή παιχνίδια λόγω εξωγενών ή ενδο-
γενών παραγόντων, µε συνέπεια να µην µπορεί να κάνει τον 
προγραµµατισµό της η τηλεοπτική πλατφόρµα που το µεταδί-
δει. Ένα πρωτάθληµα στο οποίο διακόπτονται παιχνίδια λόγω 
επεισοδίων και στο οποίο κυριαρχούν οι άγριες, συχνά εξωπο-
δοσφαιρικές, κόντρες µεταξύ των µεγαλοπαραγόντων του, οι 
δίκαιες και άδικες κραυγές για τη διαιτησία. Είναι κυρίαρχη, 
και συνήθως δικαιολογηµένη, η αίσθηση ότι πολλά κρίνονται 
εκτός αγωνιστικών χώρων. Μία αίσθηση που κάθε άλλο παρά 
βελτιώθηκε στο φετινό πρωτάθληµα, του οποίου την ευθύνη 
διεξαγωγής έχoυν αναλάβει ουσιαστικά η UEFA και η FIFA. 
Απλώς άλλαξαν οι ευνοηµένοι του συστήµατος. 

∆εδοµένου ότι αποµένουν 9 αγωνιστικές για να κριθεί ο πρω-
ταθλητής είναι σαφές πως τα λάθη που έκαναν οι διεθνείς Οµο-
σπονδίες στην στελέχωση των Αρχών που εγκαθίδρυσαν ενδέχε-
ται να κοστίσουν πανάκριβα. Αν (και) το φετινό πρωτάθληµα, που 
διαφηµίζεται από τους ενδιαφερόµενους ως το «πρωτάθληµα της 
κάθαρσης»,  κριθεί από τις αποφάσεις των διαιτητών στις τελευ-
ταίες αγωνιστικές, τότε η αίσθηση που θα µείνει στο κοινό είναι 
του «µία από τα ίδια» παρ’ ότι την ευθύνη είχαν πλέον οι διεθνείς 
Οµοσπονδίες. Σε µεγάλο βαθµό η κατάσταση θα παγιωθεί στη 
συνείδηση του κοινού ως µη αναστρέψιµη. 

Ώρα αποφάσεων
Η απόφαση της Nova να καταγγείλει τη σύµβαση για την κε-
ντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωµάτων εν όψει της 
νέας σεζόν ουσιαστικά φέρνει την Super League στο σηµείο 
µηδέν. Πλέον δεν υπάρχει η σιγουριά των εσόδων από τον τη-
λεοπτικό εταίρο ανεξαρτήτως της ποιότητας του προϊόντος 
που προσφέρει η Super League. Οι οµάδες καλούνται να ξα-
νακερδίσουν την εµπιστοσύνη τόσο της τηλεοπτικής αγοράς 
όσο και του κοινού που αποµάκρυναν µε τις επιλογές τους τις 
τελευταίες δεκαετίες. Είτε θα καταφέρουν έστω και την ύστατη 
ώρα να συνεργαστούν ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα του 
προϊόντος τους –σε όλα τα επίπεδα, από το ποδόσφαιρο που α-
ποδίδουν µέχρι την παραγωγή παικτών και φυσικά τις υποδο-
µές- είτε θα συνεχίσουν την αργή πλην νοµοτελειακή πορεία 
προς την πλήρη απαξίωση και τον θάνατό του. 
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POWEREDBY AUTO

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

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

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

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

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

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

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

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

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

POWEREDBY AUTO

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΕ ΠΡΏΤΟ ΠΛΆΝΟ ΤΟ ΝΈΟ SEAT IBIZA

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

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

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

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

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

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

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

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

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόμη.

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

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούμερο των 150.000 

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

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

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

Ford Mustang, το πιο δημοφιλές 
σπορ μοντέλο στον πλανήτη

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

Μπορεί μία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πιο αποδοτικοί κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και 

ένα καινούργιο κιβώτιο 8 σχέσεων, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των βελτιώσεων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το νέο Volvo XC60 
ξεκινά από 53.490 ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

H Honda θα παρουσιάσει 
υβριδικό CR-V στη Φρανκφούρτη

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

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

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

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

Η Renault γιορτάζει 
40 χρόνια στη Formula 1

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

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

Συλλέγοντας εμπειρία και γνώση, η συμμετοχή της στη Formula 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Μπορεί ο γερμανικός Όμιλος της Volkswagen να ήταν φαβορί για την πρώτη θέση των παγκό-
σμιων πωλήσεων του 2017, ωστόσο ο γαλλοϊαπωνικός των Renault-Nissan έκανε τελικά 
την έκπληξη και αναρριχήθηκε στην κορυφή για τη χρονιά που μας πέρασε.

Ο Όμιλος Renault-Nissan-Mitsubishi σημείωσε συνολικές πωλήσεις 10,61 εκατομμυ-
ρίων οχημάτων. Από αυτά, τα 5,82 εκατομμύρια αντιστοιχούν στη Nissan, τα 3,76 στη Renault και τα 1,03 
εκατομμύρια στη Mitsubishi.

Η διαφορά, πάντως, από τον Όμιλο της Volkswagen είναι σχετικά μικρή, μόλις 70.000 μονάδες, καθώς 
ο τελευταίος έφτασε τα 10,53 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Στην τρίτη θέση η Toyota με πωλήσεις 10,20 εκα-
τομμυρίων οχημάτων.

Για τον Όμιλο της Renault-Nissan αυτό ήταν σε μεγάλο βαθμό το ζητούμενο από την εξαγορά ενός 
μεριδίου της Mitsubishi. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Carlos Ghosn, πέρα από 
την πρώτη θέση, υπάρχει πάντα το πλεονέκτημα της κλίμακας. Ο στόχος, άλλωστε, είναι η αύξηση των 
πωλήσεων το 2022 στα 14 εκατομμύρια οχήματα, με παράλληλη μείωση των εξόδων κατά 10 δισ. ευρώ. 
Το τελευταίο μπορεί να επιτευχθεί χάρη στην κοινή χρήση ανταλλακτικών, πλαισίων, στη μεταφορά τε-
χνογνωσίας και σε μία ακόμη σειρά οικονομιών κλίμακας, τις οποίες εφαρμόζουν τα τελευταία χρόνια 
σχεδόν όλοι οι όμιλοι.

O Όμιλος Renault-Nissan-Mitsubishi 
πρώτος στις πωλήσεις για το 2017

Για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο ισχύουν οι παρακάτω προωθητικές ενέργειες για τα μο-
ντέλα της Honda:
• Νέα μειωμένη τιμή κατά €4.325 για το Honda Civic 4D 1.5 Comfort, €22.575 από €26.900
• Όφελος πελάτη €1.000 για το Civic 4D 1.5 Elegance

• Όφελος πελάτη €1.000 για το HR-V 1.5 Elegance MT & CVT
• Όφελος πελάτη από €3.000 έως €4.000 για συγκεκριμένες εκδόσεις CR-V 4WD 1.6lt MT
Για όλα τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Honda είναι πληρωμένα τα έξοδα πινακίδων και τα τέλη κυκλοφορίας για 
το 2018. Οι υποψήφιοι πελάτες Honda μπορούν τώρα να αποκτήσουν το μοντέλο Honda που επιθυμούν εκ-
μεταλλευόμενοι τα παρακάτω οφέλη:
• 3+2 χρόνια επέκταση εγγύησης
• 5 χρόνια δωρεάν Οδική Βοήθεια Honda Assist σε συνεργασία με την S.B.A.I. Mondial Assistance

Παράλληλα, η εταιρεία Αδελφοί Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε. συνεχίζει το πρόγραμμα Honda Family, με το οποίο 
όποιος έχει στην κατοχή του αυτοκίνητο Honda εξασφαλίζει δωρεάν ασφάλεια για έναν χρόνο στον ίδιο, καθώς 
και σε όποιον από την οικογένειά του θέλει να αγοράσει νέο Honda αυτοκίνητο.

Νέες προωθητικές ενέργειες για Honda

Νέα καμπάνια & εκδόσεις Kia Sportage

Στο πλαίσιο επικοινωνίας της τεχνολογίας και της ποιότητας κατασκευής του Kia Sportage ξεκί-
νησε νέα καμπάνια μέσω ενός σποτ στο οποίο το SUV παρουσιάζεται μέσα από τα μάτια ενός μι-
κρού αγοριού. Το παιδάκι διηγείται στον φίλο του τα «μαγικά» κόλπα που κάνει ο μπαμπάς του 
με το αυτοκίνητο: Ο μπαμπάς του έχει δυνάμεις όπως στα παραμύθια! Το πορτμπαγκάζ ανοίγει 

μόλις το πλησιάζει, παρκάρει το αυτοκίνητο χωρίς να αγγίζει το τιμόνι και κατορθώνει και φρενάρει αυτό-
ματα το αυτοκίνητο εάν εμφανιστεί ξαφνικά η «πριγκίπισσα».

Η ταινία επικοινωνεί τα «μαγικά» χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου: Smart Power Tailgate, Smart 
Parking Assist System, Kia’s connected Services, Autonomous Emergency Braking, ενώ στο τέλος εμ-
φανίζεται η διάκριση του αυτοκινήτου στην έρευνα της JD Power –όπου κατέλαβε την πρώτη θέση στην 
αξιοπιστία (Μελέτη Αξιοπιστίας – JD Power 2017 Γερμανία)– αλλά και η επταετής εργοστασιακή εγγύηση.

Με αφορμή τη νέα τηλεοπτική καμπάνια δημιουργήθηκαν δύο νέες εκδόσεις, η 1.7lt 115hp EX Progressive 
και η 1.7lt 141hp DCT Progressive Plus, που διαθέτουν τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται στην ται-
νία, αλλά και ακόμη περισσότερα. Να σημειώσουμε ότι η τιμή εκκίνησης του Sportage (έκδοση 1.6 Instyle 
132hp) είναι €19.590.

Η Peugeot παραδίδει στο ΕΚΑΒ 
τα ασθενοφόρα τύπου Boxer

H ελληνική αντιπροσωπεία της Peugeot –εταιρεία μέλος του Ομίλου Συγγελίδη– έχει ξεκινή-
σει την παράδοση των ασθενοφόρων τύπου Peugeot Boxer, δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος 
Νιάρχος, στο ΕΚΑΒ.

Συγκεκριμένα, έχει ολοκληρωθεί η παράδοση όλων των κινητών μονάδων και θερμοκοι-
τίδων, καθώς και μέρους των υπόλοιπων ασθενοφόρων, ενώ η συνολική παράδοση θα έχει ολοκληρω-
θεί εντός του μηνός Φεβρουαρίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Peugeot του Ομίλου Συγγελίδη ανταποκρί-
θηκε σε όλα τα αιτήματα και τις βελτιώσεις που ζητήθηκαν από τα αρμόδια όργανα του ΕΚΑΒ, έτσι ώστε 
να επιτύχει την απόλυτη ικανοποίηση των πληρωμάτων που δίνουν τον καθημερινό τους αγώνα στο κοι-
νωνικό έργο που επιτελούν.

Επίσης, η Peugeot έχει ολοκληρώσει την πανελλαδική εκπαίδευση των πληρωμάτων του ΕΚΑΒ στον 
χειρισμό των νέων οχημάτων.

Ο Όμιλος Συγγελίδη, θέλοντας να συνεισφέρει στο τεράστιο κοινωνικό έργο που επιτελεί το Ίδρυμα 
Νιάρχος και ειδικότερα στη συγκεκριμένη δωρεά, παρέχει για τα δύο πρώτα χρόνια ζωής των οχημάτων 
δωρεάν την προληπτική τους συντήρηση στα εξουσιοδοτημένα συνεργεία της Peugeot στην επικράτεια.

Νέο Dacia Duster 
Το µόνο που έµεινε 

ίδιο είναι η τιµή!Οι αλλαγές στην εµφάνιση της C-Class στο πλαίσιο της 
ανανέωσής της περιορίζονται στα φώτα και στους 
προφυλακτήρες, οπότε λογικά η εικόνα της δεν αλ-
λάζει. Αυτό που αλλάζει όµως επίπεδο στη µικρό-

τερη πισωκίνητη λιµουζίνα της Mercedes είναι η τεχνολογία 
που ενσωµατώνει.

Για παράδειγµα, οι προβολείς της µπορούν µε το κατάλληλο 
αντίτιµο να είναι και οι Multibeam LED της S-Class, οι οποίοι 
φωτίζουν µέχρι και σε απόσταση 650 µέτρων. Τεχνολογική α-
ναβάθµιση υπάρχει και στον τρόπο που θα µπαίνει κανείς στην 
ανανεωµένη C-Class, µια και το Keyless-Go είναι πλέον στά-
νταρ σε όλες τις εκδόσεις της, ενώ, από και κει πέρα, στο εσω-
τερικό καινούργια είναι τα καθίσµατα µε τη δυνατότητα µασάζ, 

Η ανανεωµένη Mercedes C-Class 
θα παρουσιαστεί στη Γενεύη

Το Dacia Duster, το πιο επιτυχηµένο µοντέλο της 
Dacia και ένα από τα πιο δηµοφιλή µοντέλα στην 
ευρωπαϊκή αγορά, περνάει στη 2η γενιά του. Πλή-
ρως ανανεωµένο, µε νέο σχεδιασµό που ξεχω-

ρίζει και επανασχεδιασµένο εσωτερικό, συνεχίζει να α-
ποτελεί το µέτρο σύγκρισης όσον αφορά την αντοχή, προ-
σφέροντας πλέον κορυφαία πρακτικότητα, εργονοµία και 
αναβαθµισµένη απτή ποιότητα. Εφοδιασµένο µε µια σειρά 
προηγµένων νέων συστηµάτων υποβοήθησης οδήγησης, 
το νέο Duster εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά ικανό στις 
εκτός δρόµου διαδροµές και παράλληλα άνετο, ασφαλές 
και πρακτικό στην καθηµερινή χρήση. Πιο ολοκληρωµένο 
από ποτέ, είναι ένα αυθεντικό crossover σε επίπεδο ευ-
κολίας χρήσης και ένα αυθεντικό SUV όσον αφορά τη δυ-
νατότητα να κινηθεί µε εξαιρετική αποτελεσµατικότητα σε 
όλα τα εδάφη. Παρά τη σηµαντική αναβάθµιση σε όλα τα 
επίπεδα, το νέο Dacia Duster θα διατίθεται στις ίδιες ε-
ξαιρετικά χαµηλές τιµές όπως και ο προκάτοχος του, δι-
ατηρώντας στο ακέραιο τον κορυφαίο value-for-money 
χαρακτήρα του!

Επιγραµµατικά τα πιο σηµαντικά χαρακτηριστικά του 
είναι τα εξής:

• Νέος, δυναµικός σχεδ ιασµός αµαξώµατος.
• Πλήρως επανασχεδιασµένο εσωτερικό µε έµ-

φαση στην άνεση και στην ποιότητα.
• Μια σειρά νέων στοιχείων εξοπλισµού που κά-

νουν πιο εύκολη την καθηµερινή χρήση του αυ-
τοκινήτου.

• Νέα συστήµατα υποβοήθησης οδήγησης για µε-
γαλύτερη ασφάλεια και οδηγική απόλαυση σε 
εντός και εκτός δρόµου διαδροµές.

• Ακόµα πιο άνετο και ικανό στις εκτός δρόµου 
διαδροµές.

• Όλα τα παραπάνω µε το ίδιο κορυφαίο value for 
money που χαρακτηρίζει τα µοντέλα της Dacia.

τα µπουτόν αφής στο τιµόνι, ενώ η κορυφαία έκδοση των 10,25 
ιντσών της οθόνης στο κέντρο του ταµπλό –η στάνταρ εκδοχή 
είναι 7 ίντσες–, που ενσωµατώνει το σύστηµα infotainment 
Comand, δίνει τη δυνατότητα επιλογής ανάµεσα σε τρεις δι-
αφορετικές απεικονίσεις, τις Classic, Sport και Progressive.

Οι ίδιες επιλογές υπάρχουν και για τον καινούργιο ψηφι-
ακό πίνακα οργάνων που πάει µαζί µε το Comand, έχει µέγε-
θος 12,3 ίντσες και ανάλυση 1.920x720 pixel. Ο στάνταρ πίνακας 
οργάνων µε τα αναλογικά όργανα έχει αποκτήσει στο κέντρο 
του µια οθόνη 5,5 ιντσών για την πληροφόρηση του οδηγού.

Αναβαθµισµένα είναι και τα συστήµατα υποβοήθησης, που 
προέρχονται από τις µεγαλύτερες λιµουζίνες της µάρκας, στα 
οποία περιλαµβάνεται και αυτό της ηµιαυτόνοµης οδήγησης.

Luxury Hire: Ενοικίαση 
πολυτελών µοντέλων 
από την Kosmocar

Η Kosmocar παρουσιάζει τη Luxury Hire, µία υπηρεσία 
µίσθωσης ξεχωριστών αυτοκινήτων. Στόχος της Luxury 
Hire είναι να προσφέρει µια σπάνια εµπειρία και ένα 
σύνολο µοναδικών παροχών, ειδικά για όσους µπο-

ρούν να εκτιµήσουν και θέλουν να απολαύσουν την οδήγηση στο 
τιµόνι ενός πολυτελούς µοντέλου. Μέσω της υπηρεσίας παρέχε-
ται η δυνατότητα ενοικίασης, χωρίς χρονικό περιορισµό, ενός κο-
ρυφαίου µοντέλου της Audi, ανάµεσά τους τα Q7, Q5, A8, A7, A5 
Cabrio, TT Roadster ή το αυτοκίνητο υπερ-επιδόσεων R8, ή µιας 
Bentley Bentayga ή Continental.

Οι πελάτες της Luxury Hire µπορούν να επιλέξουν το µοντέλο 
που επιθυµούν και αυτό είτε να τους παραδοθεί στον χώρο τους 
είτε να το παραλάβουν οι ίδιοι από την Bentley Athens στο Νέο 
Ψυχικό, έναν πρωτοποριακό χώρο για τους λάτρεις της αυτοκίνη-

σης. Ένας διακριτικά πολυτελής χώρος, µε minimal διακόσµηση, 
που προσφέρει ιδιωτικότητα σε πελάτες που δεν επιθυµούν την 
έκθεσή τους σε αδιάκριτα µάτια όταν επιλέγουν αυτοκίνητο. Ένας 
χώρος που θυµίζει περισσότερο κοσµηµατοπωλείο παρά έκθεση.

Η Luxury Hire έχει ήδη αλλάξει τα δεδοµένα στον χώρο των 
µισθώσεων πολυτελών οχηµάτων, µε µοντέλα φροντισµένα έως 
και την παραµικρή λεπτοµέρεια. Η όλη εξυπηρέτηση έχει έναν 
«sur mesure» χαρακτήρα, προσφέροντας µία αξέχαστη και α-
πολύτως premium εµπειρία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν 
να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Luxury Hire www.luxuryhire.
gr ή να καλέσουν στα τηλέφωνα 210 9981222 και 210 6179742.
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ΡΙΤΣΟΣ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΓΩ
Το ελάχιστα παιγµένο κείµενο του Γιάννη Ρίτσου 
«Κάτω απ’ τον ίσκιο του βουνού» ανεβαίνει στη 
σκηνή του θεάτρου Αργώ σε σκηνοθεσία και 
ερµηνεία της Νάνας Παπαδάκη κάθε Σάββατο 
και Κυριακή. Το «Κάτω απ’ τον ίσκιο του 
βουνού» ανήκει στους πολύστιχους ποιητικούς 
µονολόγους της «Τέταρτης ∆ιάστασης», 
κορυφαίου έργου του Γιάννη Ρίτσου, και είναι 
προορισµένο για τη θεατρική σκηνή. Ο ίδιος ο 
ποιητής, πολλαπλά συνδεδεµένος µε το θέατρο, 
εργάστηκε ως ηθοποιός στα προπολεµικά 
και κατοχικά χρόνια, ως κριτικός χορού 
και περιστασιακά ως µεταφραστής αρχαίας 
τραγωδίας. Το 1960 έγραψε τον συγκεκριµένο 
µονόλογο, ο οποίος, αν και δεν φέρει το όνοµα 
της µυθικής ηρωίδας Ηλέκτρας, αναφέρεται στον 
κύκλο των Ατρειδών, όπως και η «Επιστροφή της 
Ιφιγένειας», ο «Ορέστης», η «Χρυσόθεµις» και ο 
«Αγαµέµνονας».

ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΖΑΡΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
Αγαπηµένα πράγµατα προσωπικής και 
αντικειµενικής αξίας τα οποία συλλέχθηκαν 
µε προσοχή και µεράκι στη διάρκεια τριών 
γενεών αποτελούν τα αντικείµενα που θα 
διατεθούν προς πώληση στο έβδοµο Μεγάλο 
Παζάρι - Garage Sale που διοργανώνουν 
οι «Φίλοι της Μέριµνας», στο Πολιτιστικό 
Κέντρο ∆ήµου Αθηναίων «Μελίνα» 
(Ηρακλειδών 66 & Θεσσαλονίκης, Θησείο), 
23-25 Φεβρουαρίου (Preview πώληση: 
Πέµπτη 22 Φεβρουαρίου, 6.00 µ.µ. - 8.00 
µ.µ., είσοδος €10). Στο Μεγάλο Παζάρι - 
Garage Sale θα βρείτε έπιπλα, µικρά και 
µεγάλα, αντίκες, πορσελάνες, ασηµικά, 
φωτιστικά, πίνακες, σερβίτσια και µικρούς 
θησαυρούς σε τιµές ευκαιρίας, καθώς και 
µεγάλη ποικιλία από καινούργια, εξαιρετικής 
ποιότητας υφάσµατα επιπλώσεων σε πολύ 
χαµηλές τιµές. www.merimna.org.gr

ΑΛΚΙΝΟΟΣ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ 
ΣΤΟ KREMLINO

Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης µε την ιδιαίτερη 
«Μπάντα» του κατηφορίζει στον 
Πειραιά και στο Kremlino. Μια παρέα 
που εξελίσσεται ασταµάτητα τα τρία 
τελευταία χρόνια. Κάθε εµφάνισή 
τους αποτελεί και µια νέα ηχητική και 
συναισθηµατική εµπειρία. Στις 23-24 
Φεβρουαρίου και 2-3 Μαρτίου.

«ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΜΕΡΑ» ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΜΑ
Η ταινία-ορόσηµο «Μια ξεχωριστή µέρα» του Έτορε Σκόλα ανεβαίνει σε θεατρική διασκευή του Αλέξανδρου Ρήγα και 

σκηνοθεσία της Άσπας Καλλιάνη στο θέατρο Άλµα. Ο Γκαµπριέλε (Σταύρος Ζαλµάς) διώκεται από το φασιστικό καθεστώς της 
Ιταλίας του 1938. Έχει µέχρι τη δύση του ηλίου για να τον µεταφέρουν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης. Η Αντονιέτα (∆ήµητρα 

Ματσούκα), πιστή µέχρι σήµερα στο καθεστώς, παντρεµένη µε έξι παιδιά, τον συναντάει χωρίς να γνωρίζει τίποτα για τις 
«ανατρεπτικές» του αντιλήψεις. Οι ώρες που θα περάσουν µαζί θα συνταράξουν τα «πιστεύω» της σε σχέση µε το καθεστώς 

αλλά και µε τη µέχρι τώρα ζωή της. Τη σχέση της µε τον άντρα της, τον φεµινισµό, την οµοφυλοφιλία, τον κόσµο και κυρίως τη 
σχέση της µε τον ίδιο της τον εαυτό.
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Μετά τη θερμή ανταπόκριση που συνάντησαν την πε-
ρασμένη σεζόν, τα «Περιστατικά», σε κείμενα του 
Δανιήλ Χαρμς, επιστρέφουν κάθε Τετάρτη στο θέ-
ατρο Tempus Verum - Εν Αθήναις. Εκεί όπου η 

Νάνσυ Μπούκλη σκηνοθετεί. Ταυτόχρονα στη σκηνή του Εθνικού 
υποδύεται τη Σόλβαϊγ στο «Πέερ Γκυντ» του Ίψεν.

Πρωταγωνιστείτε στο «Πέερ Γκυντ» του Ίψεν στο Εθνικό και 
σκηνοθετείτε στο Tempus Verum τα «Περιστατικά» του Δα-
νιήλ Χαρμς. Τι είναι αυτό που σας οδήγησε από την ερμηνεία 
και στη σκηνοθεσία;
Είναι ένας ακόμη τρόπος έκφρασής μου. Από μικρή κατέγραφα εικό-
νες, λέξεις, στιγμές που με κινούσαν προς κάτι. Ήρθαν, λοιπόν, στα 
χέρια μου τα «Περιστατικά» και αμέσως κατάλαβα πως με αυτές τις 
ιστορίες μπορώ να αρχίσω να βάζω κάπου τις σκέψεις μου και όσα 
έχω μέσα στο κεφάλι μου. Από την άλλη, ως ηθοποιός, απολαμβάνω 
τη διαδικασία, την πίστη και την εμπιστοσύνη που θα πρέπει να 

Ως ηθοποιός, 
απολαμβάνω τη 
διαδικασία, την 
πίστη και την 
εμπιστοσύνη 
που θα πρέπει 
να δίνω σε έναν 
άνθρωπο που κι 
αυτός αντίστοιχα 
προσπαθεί να μου 
μεταδώσει τη δική 
του ιδέα. 

δίνω σε έναν άνθρωπο που κι αυτός αντίστοιχα προσπαθεί 
να μου μεταδώσει τη δική του ιδέα. Μετά την πρώτη μου 
εμπειρία ως σκηνοθέτις μπορώ να καταλάβω καλύτερα τη 
θέση αυτή όντας ηθοποιός σε μια παράσταση.

Και ήταν εύκολο για μια γυναίκα να δηλώσει σκηνο-
θέτις; Δεν είναι πολλές οι γυναίκες στο ελληνικό θέ-
ατρο που αναλαμβάνουν να σκηνοθετήσουν.
Νομίζω πως όλα είναι θέμα ανθρώπου και όχι φύλου. Όλοι 
είμαστε διαφορετικοί ως άνθρωποι, και μεταξύ μας οι γυ-
ναίκες και όλοι. Η θέση της γυναίκας βρίσκεται όπου ε-
πιλέγει να είναι κάθε φορά. Και αν θελήσει, μπορεί να τη 
μετακινήσει ή και να την αλλάξει.

Ο Δανιήλ Χαρμς ήταν ένα από τα πιο καλοκρυμμένα 
μυστικά της παγκόσμιας λογοτεχνίας (δίχως να το 
θέλει βέβαια). Πώς τον ανακαλύψατε εσείς και τι 
ήταν αυτό που σας έκανε να θέλετε να μεταφέρετε 
στη σκηνή ένα κείμενο του 1938;
Ευτυχώς, το ότι είναι κείμενο του 1938 δεν φαίνεται κα-
θόλου! Ο Χαρμς γράφει τόσο συγκεκριμένα και καθαρά, 
που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σύγχρονος, μοντέρ-
νος. Όλα περιγράφονται χωρίς πολλά λόγια και επιθετι-
κούς προσδιορισμούς, με μια σχεδόν παιδική απλότητα, 
που σε κάνει να εστιάσεις στη δράση, σε αυτό που συμ-
βαίνει τελικά. Κατά τύχη ανακάλυψα αυτόν τον Ρώσο σου-
ρεαλιστή και τα βρήκαμε αμέσως! Ήταν σαν να υπήρχε 
από πάντα μέσα στο μυαλό μου.

Στη δεύτερη σεζόν που παίζονται τα «Περιστατικά» 
ανακαλύψατε κάτι νέο;
Στη γενική πρόβα της δεύτερης χρονιάς κατάλαβα πως 
οι ιστορίες αυτές, πέρα από τις παράλογες ενέργειες των 
ηρώων που διαχειρίζονται, μεταξύ ονείρου και πραγμα-
τικότητας, έχουν μέσα στην απλότητά τους και μια ιδιαί-
τερη τρυφερότητα και ευαισθησία.

Παράλληλα παίζατε στο «Πέερ Γκυντ» του Ίψεν στο 
Εθνικό Θέατρο, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Λιγνάδη. 
Μιλήστε μας λίγο για την παράσταση και τον ρόλο 
σας.
Ήταν μια παράσταση όπου κάθε μέρα ένιωθα όλο και πιο 
πλούσια μέσα μου. Για τον Πέερ Γκυντ ήμουν η Σόλβαϊγ, 
που στα νορβηγικά σημαίνει «δρόμος προς τον ήλιο». 
Νομίζω πως αυτό χαρακτηρίζει και διατρέχει σε όλο το 
έργο αυτή την κοπέλα. Καταλήγει να είναι κάτι παραπάνω 
από μια ιδανική σύντροφος. Συμβολικά, είναι η σωτηρία. 
Μόλις τη συναντά στο τέλος ο Πέερ Γκυντ, «βλέπει». Με 
την αγάπη της, εκείνος περνάει στην ολοκλήρωση. Τον 
λούζει το φως. Καταλαβαίνει πως τον εαυτό σου τον βρί-
σκεις αν πάψεις να τον τοποθετείς στο κέντρο του κόσμου 
και αν αισθανθείς πως η δική σου ολοκλήρωση περνάει 
μέσα από το «εσύ», από τις ζωές των άλλων.

Τέλος, την άνοιξη θα σκηνοθετήσετε στην Πειραμα-
τική Σκηνή του Εθνικού. Τι να περιμένουμε;
Ο τίτλος της παράστασης είναι «Γ_ ν _ _΄_ _» (διαβάζεται 
γυνή). Θα εστιάσουμε στη σχέση του γυναικείου φύλου 
με την αδερφή, τα παιδιά, τον σύζυγο, τον εραστή, τη 
φίλη, τη μητέρα. Τα κείμενα της παράστασης προέρχονται 
από το θέατρο, τη λογοτεχνία και το σινεμά. Στη σκηνή 
θα παρακολουθήσουμε σκηνές από τον «Θείο Βάνια», το 
«Σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα», το «Κουκλόσπιτο», τον 
«Άμλετ», τη «Λυσιστράτη», τα «Πικρά δάκρυα της Πέ-
τρας Φον Καντ» και πολλά άλλα, μπλεγμένα με προσω-
πικές ιστορίες των ηθοποιών. Επίσης, θα υπάρχει πρωτό-
τυπη μουσική, την οποία υπογράφει η αδερφή μου, Ελένη 
Μπούκλη. Χωρίς να επικεντρωθούμε στους χαρακτήρες, 
θα είναι μια σκηνική σύνθεση στην οποία θα ερευνηθεί η 
σχέση της γυναίκας ανά τα χρόνια. Με χιούμορ και πάθος!

INFO
Περιστατικά

Κείμενο: Δανιήλ Χαρμς
Μετάφραση: Ροδούλα 
Παππά
Σκηνοθεσία: Νάνσυ 
Μπούκλη
Παίζουν: Άννα Χανιώτη, 
Γρηγόρης Μπαλλάς, 
Μαριάννα Λιανού
Tempus Verum - Εν 
Αθήναις
Ιάκχου 19, Γκάζι
Τηλ.: 210 3425170
Κάθε Τετάρτη στις 18:30
Εισιτήρια: €10 (γενική 
είσοδος)

  ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ

ΝΆΝΣΥ ΜΠΟΥΚΛΗ

«Όλα είναι θέμα 
ανθρώπου και όχι 

φύλου»
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ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ραφαέλ Ρίµπας ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ 
ΟΙ: Σέλτον Μέλο, Πάολα Ολιβέιρα, Ντίρα Παές 
∆ΙΑΝΟΜΗ: Tanweer

Η 17χρονη Βαλέρια είναι έγκυος από τον επίσης νεαρό φίλο της, αλλά ακόµη δεν έχει ενηµερώσει 
τη µητέρα της, Απρίλ. Όταν η αδελφή της την καλεί κρυφά από τη Βαλέρια, η Απρίλ καταφθάνει 
µε γνήσιο ενδιαφέρον, στήριξη και τρυφερότητα. Μετά όµως από τη γέννηση του παιδιού θα γίνει 
σύντοµα σαφές γιατί η Βαλέρια ήθελε να κρατήσει τη µητέρα της όσο το δυνατόν πιο µακριά. Ο 

Μισέλ Φράνκο («Μετά τη Λουτσία», «Το χρονικό µιας αθωότητας») επανέρχεται µε µια ταινία που ανατέµνει τη 
σχέση µητέρας-κόρης.

Από τον κορυφαίο παραµυθά Γκιγιέρµο ντελ Τόρο έρχεται η ταινία «Η µορφή του νερού», ένα 
εξωπραγµατικό παραµύθι που εξελίσσεται µε φόντο τον Ψυχρό Πόλεµο στην Αµερική του 
1962. Η ιστορία αφορά την Ελάιζα (Σάλι Χόκινς), που είναι εγκλωβισµένη σε µια αποµονωµέ-
νη ζωή στο κρυµµένο κυβερνητικό εργαστήριο υψηλής ασφάλειας όπου εργάζεται. Η ζωή της 

όµως αλλάζει οριστικά όταν η ίδια και η συνάδελφός της Ζέλντα (Οκτάβια Σπένσερ) ανακαλύπτουν ένα 
αυστηρά απόρρητο πείραµα και η Ελάιζα συνδέεται µε ένα µυστηριώδες πλάσµα το οποίο αποτελεί το 
αντικείµενο του πειράµατος, ένα ανθρωποειδές αµφίβιο ον. Σύµφωνα µε τον Ντελ Τόρο, «η ιδέα ήταν να 
πούµε την ιστορία ενός διαφορετικού πλάσµατος µε έναν άλλον τρόπο». Στις Χρυσές Σφαίρες κέρδισε 
τα βραβεία Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Πρωτότυπης Μουσικής, ενώ στα Όσκαρ απέσπασε συνολικά 13 
υποψηφιότητες.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γκιγιέρµο ντελ Τόρο ΣΕΝΑΡΙΟ: Γκιγιέρµο ντελ Τόρο, Βανέσα Τέιλορ ΠΑΙΖΟΥΝ: Σάλι Χόκινς, Μάικλ Σάνον, 
Ρίτσαρντ Τζένκινς, Νταγκ Τζόουνς, Μάικλ Στούλµπαργκ, Οκτάβια Σπένσερ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 123΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Odeon

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μισέλ Φράνκο ΣΕΝΑΡΙΟ: Μισέλ Φράνκο ΠΑΙΖΟΥΝ: Έµα Σουάρεζ, Άνα Βαλέρια Μπεκερίλ, Ενρίκε Αριζόν 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 103΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Weird Wave

ΤΟ ΓΑΤΟΞΟΡΚΙ
LINO

Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ ΑΠΡΙΛ
APRIL’S DAUGHTER

Ο Λίνο είναι ένας διασκεδαστής σε 
παιδικά πάρτι που δεν αντέχει 
άλλο τη ρουτίνα του και το γατο-
κοστούµι του. Αποφασίζει έτσι να 

ζητήσει βοήθεια από έναν όχι και τόσο ταλα-
ντούχο µάγο, που τον µεταµορφώνει σε αυτό 
που µισεί περισσότερο: το γατοκοστούµι του! 
Βραζιλιάνικης και πορτογαλικής παραγωγής, 
την ταινία σκηνοθετεί ο Ραφαέλ Ρίµπας που 
έχει τιµηθεί µε το βραβείο Grande Prêmio do 
Cinema Brasileiro for Best Childhood.

Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
THE SHAPE OF WATER



ΤΙ, ΠΟΙΟΣ, ΠΟΥ, ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ...

Η Τζίτζι Χαντίντ μιλάει για το πρόβλημα της υγείας της
Η Τζίτζι Χαντίντ παραδέχτηκε πως πάσχει από Xασιμότο, μια αυτοάνοση πάθηση 
που χτυπάει τον θυρεοειδή προκαλώντας ξαφνικές αλλαγές στα κιλά και στο σώμα 
του ατόμου. Το βασικό σύμπτωμα της θυρεοειδίτιδας του Χασιμότο είναι η διόγκω-
ση του θυρεοειδή. Η πάθηση εμφανίζει και συμπτώματα που παρουσιάζονται σε 
υποθυρεοειδισμό, όπως κόπωση, υπνηλία, αμνησία, ξηροδερμία, αύξηση βάρους. 
Η Χαντίντ εξομολογήθηκε: «Τα τελευταία χρόνια έχω κάνει σωστή θεραπεία για 
να αντιμετωπίσω τα συμπτώματα, την ακραία κόπωση, τα θέματα μεταβολισμού, 
την ικανότητα του σώματος να διατηρεί τη θερμοκρασία του κ.λπ. Δεν θα εξηγήσω 
περαιτέρω πώς δείχνει το σώμα μου, όπως δεν θα πρέπει να κάνει κανένας που 
έχει έναν τύπο σώματος που δεν ταιριάζει με την προσδοκία σας περί ομορφιάς». 
«Παρακαλώ τους χρήστες των social media να μάθουν να έχουν περισσότερη 
ενσυναίσθηση και να ξέρουν ότι ποτέ δεν γνωρίζουν πραγματικά όλη την ιστορία» 
καταλήγει.

  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Το τέλος μιας σχέσης
Κιμ Κατράλ και Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ή αλλιώς Σαμάνθα και Κάρι. Το εκρηκτικό 
δίδυμο των αχώριστων φιλενάδων του «Sex and the City» είναι το ίδιο εκρηκτικό 
και εκτός πλατό, αλλά όχι για καλό λόγο. Οι σχέσεις των δύο ηθοποιών ήταν εδώ 
και καιρό τεταμένες. Τον «πάγο» δεν κατάφερε να σπάσει ούτε η ξαφνική απώλεια 
του 55χρονου αδελφού της Κατράλ. Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ θέλησε να συλλυπηθεί 
την Κατράλ, όχι αυτοπροσώπως αλλά μέσω των social media. Η «φλογερή Σαμάν-
θα» δεν φαίνεται να συγκινήθηκε. «Δεν χρειάζομαι ούτε την αγάπη σου ούτε την 
υποστήριξή σου αυτή την τραγική στιγμή. Η μητέρα μου με ρώτησε σήμερα: “Πότε 
επιτέλους θα σε αφήσει ήσυχη αυτή η υποκρίτρια;”. Οι συνεχείς σου προσπάθειες 
για επικοινωνία είναι απλώς μια επίπονη υπενθύμιση του πόσο σκληρή ήσουν και 
εξακολουθείς να είσαι. Άσε με, λοιπόν, να ξεκαθαρίσω μια και καλή, αν δεν το έχω 
ήδη κάνει: Δεν είσαι οικογένειά μου. Δεν είσαι φίλη μου. Σ’ τα γράφω αυτά για να 
σου πω για τελευταία φορά να σταματήσεις να εκμεταλλεύεσαι την τραγωδία της 
οικογένειάς μου για να αποκαταστήσεις την εικόνα του “καλού κοριτσιού”».

Ο Μάρλον Μπράντο και ο Ρίτσαρντ Πράιορ ήταν 
εραστές
Τη σχέση τους αποκάλυψε ο θρυλικός μουσικός παραγωγός Κουίνσι Τζόουνς 
σε συνέντευξή του στο διαδικτυακό Vulture του περιοδικού «New York». 
Εκεί μίλησε για όλους και για όλα: για τον «κλέφτη» Μάικλ Τζάκσον και τους 
Beatles, που κατά την άποψή του ήταν ό,τι χειρότερο είχε γνωρίσει ποτέ του, 
έως για τον δολοφόνο του Τζον Κένεντι –ο μαφιόζος Σαμ Τζιανκάνα που ήξερε 
τον πατέρα του Τζον Κένεντι και βοήθησε τον JFK να κερδίσει το Ιλινόι στις 
εκλογές του 1960– και τη σεξουαλική ζωή του Μπράντο. Ήταν γνωστό ότι ο 
Μπράντο ήταν ένα τέρας της λίμπιντο. Ότι είχε σχέσεις τόσο με γυναίκες όσο 
και με άνδρες, ιδίως με συναδέλφους του, όπως ο Τζέιμς Ντιν και στην εποχή 
των «Φυγάδων του Μιζούρι» o Τζακ Νίκολσον. Όπως χαρακτηριστικά είπε ο 
Τζόουνς για τον Μπράντο: «Ήταν ο πιο γοητευτικός motherfucker που γνώρι-
σες ποτέ. Θα έκανε σεξ με οτιδήποτε! Οτιδήποτε! Θα έκανε σεξ με ένα γραμ-
ματοκιβώτιο. Τον Τζέιμς Μπάλντουιν, τον Ρίτσαρντ Πράιορ, τον Μάρβιν Γκέι». 
Δεν υπήρξε κάποιο σοκ. Τουλάχιστον όχι από την οικογένεια του Πράιορ, ο 
οποίος ήταν γνωστός bisexual στο Χόλιγουντ. Η χήρα του Ρίτσαρντ Πράιορ, 
Λι, επιβεβαίωσε ότι ο Πράιορ διασκέδαζε πολύ τη σχέση του με τον Μπράντο 
ακόμη και όταν αυτή είχε τελειώσει. Η Λι Πράιορ εξήγησε πως τότε «ήταν η 
δεκαετία του ’70. Τα ναρκωτικά ήταν ακόμη καθαρά. Αν έπαιρνες πολλή κοκα-
ΐνη, θα πήγαινες με ένα καλοριφέρ και θα του έστελνες λουλούδια το πρωί».

Αποκάλυψε πως έχει καρκίνο live
Η Νάντια Τόφα, 38 ετών, είναι μία από τις παρουσιάστριες της εκπομπής έρευνας και σάτιρας «Le 
Iene» (Οι Ύαινες) του καναλιού Italia Uno του Ομίλου Μπερλουσκόνι. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής 
–και μετά από απουσία δύο μηνών– αποκάλυψε σε απευθείας μετάδοση: «Μου διαγνώστηκε καρκίνος. 
Τους δύο μήνες που πέρασαν υποβλήθηκα σε θεραπεία, έκανα χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία 
μετά από επέμβαση. Μου αφαίρεσαν το 100% του καρκίνου αυτού. Θέλησα να κάνω γνωστή την εμπει-
ρία μου αυτή διότι δεν υπάρχει τίποτα για το οποίο πρέπει κανείς να ντρέπεται, ούτε για την περούκα 
που φοράω. Σας ζητώ να συνεχίσετε να φέρεστε απολύτως κανονικά. Να συνεχίσετε να μου κάνετε 
αστεία όπως πρώτα, όταν θα με συναντάτε στον δρόμο να μου λέτε τα ίδια πράγματα, όπως πριν. Μη 
μας φέρεστε σαν να είμαστε άρρωστοι, διότι είμαστε πολεμιστές. Όποιος δίνει μάχη κατά του καρκίνου 
είναι ο δυναμικότερος και πιο εντάξει άνθρωπος που υπάρχει».
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Η Χριστίνα Μαυρίδου 
είναι καθηγήτρια 
Φυσικής Αγωγής - 
personal trainer.
Site: www.personaltrainer-
christy.com
Facebook Page: Christy 
Μαυρίδου
Instagram: christymav
YouTube: Christy Mavridou

  ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΜΑΥΡΙΔΟΥ

Είκοσι tips για να 
μην τραυματιστείτε 

κατά την προπόνηση

1) Προθερμανθείτε 10 λεπτά πριν και μείνετε ζεστοί κατά τη 
διάρκεια της άσκησης.

2) Μην κρατάτε την αναπνοή σας κατά την άρση βάρους, διότι 
υπάρχει κίνδυνος λιποθυμίας ή κήλης.

3) Αποφύγετε τον υπεραερισμό πριν από την άρση.

4) Αποφύγετε τις επικίνδυνες ή υψηλού κινδύνου ασκήσεις.

5) Η αύξηση αντίστασης πρέπει να γίνεται προοδευτικά, 
καθώς σχετίζεται και με μειωμένο κίνδυνο οστεοπόρωσης.

6) Χρησιμοποιήστε καλά παπούτσια με καλή τριβή.

7) Αποφύγετε την κάμψη της ράχης. Κρατάτε την πύελο σε 
σωστή ευθυγράμμιση.

8) Κρατήστε το βάρος κοντά στο σώμα.

9) Μη σηκώνετε βάρη από θέση κάμψης (λυγισμένοι, με τη 
ράχη σε κάμψη).

10) Όταν σηκώνετε βάρη από το έδαφος, μην αφήνετε την 
πύελο να σηκωθεί πριν από το υπόλοιπο σώμα και εστιάστε 
στη δύναμη του τετρακέφαλου και του γλουτιαίου, έτσι ώστε 
να μην επιβαρυνθεί η μέση σας.

11) Για ασκήσεις κωπηλασίας, ακουμπήστε το κεφάλι σε μια 
σταθερή επιφάνεια και λυγίστε γόνατα ή χρησιμοποιήστε το 
ένα χέρι για την κωπηλάτηση και υποστηρίξτε τον κορμό σας 
με το ελεύθερο χέρι, για να αποφύγετε τον τραυματισμό της 
μέσης.

12) Παραμείνετε οκλαδόν όσο το δυνατόν λιγότερο και μην ε-
πιμείνετε σε αυτή τη θέση.

13) Σιγουρευτείτε ότι οι ασφάλειες στα ελεύθερα βάρη είναι 
καλά σταθεροποιημένες.

14) Χρησιμοποιήστε μια αργή, συνεχή και ελεγχόμενη κίνηση 
και παραμείνετε στην τελική θέση για λίγα δευτερόλεπτα.

15) Μην κάνετε παύσεις μεταξύ των επαναλήψεων.

16) Προσπαθήστε να κρατάτε έναν σταθερό ρυθμό.

17) Μην αφήνετε τα βάρη να πέφτουν ή να χτυπούν με δύναμη.

18) Μη γυμνάζεστε χωρίς ιατρική παρακολούθηση αν πά-
σχετε από κήλη, υπέρταση, πυρετό, λοίμωξη, εγχειριστή-
κατε πρόσφατα, έχετε κάποια καρδιοπάθεια ή προβλήματα 
στη ράχη.

19) Χρησιμοποιήστε ταλκ ή μια πετσέτα για να κρατάτε στεγνά 
τα χέρια σας όταν χρησιμοποιείτε βάρη.

20) Υπερφορτώστε, αλλά μην εξαντληθείτε! Ένα πολύ έντονο 
πρόγραμμα μπορεί να προκαλέσει κακώσεις.
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