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PORSCHE 

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 
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AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...
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ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

ΝΕΟ MITSUBISHI 
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• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq
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IGNIS
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La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

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

ΝΕΟ 
CITROEN C3
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πολιτική

Με τον χρόνο να στερεύει σιγά-σιγά ως το 
Eurogroup της 15ης Ιουνίου, κυβέρνηση 
και δανειστές επιδίδονται σε µια τελευ-
ταία προσπάθεια να µην υπάρξει νέο ναυ-
άγιο για την Ελλάδα και να µην παρα-

ταθεί το «θρίλερ» ως τη σύνοδο κορυφής της 22ας Ιουνίου.
Στο πλαίσιο αυτό, οι δανειστές στέλνουν το µήνυµα ότι 

η δόση των 7,3 δισ. ευρώ θα εγκριθεί από το άτυπο συµβού-
λιο των υπουργών Οικονοµικών της Ευρωζώνης και ότι θα 
βρεθεί µια διατύπωση-φόρµουλα που θα ικανοποιεί από τη 
µια πλευρά το ∆ΝΤ, ώστε να παραµείνει στο πρόγραµµα, 
και από την άλλη την κυβέρνηση, ότι θα υπάρξει σαφής 
δέσµευση για τα µεσοπρόθεσµα µέτρα για το χρέος µετά 
τη λήξη του προγράµµατος και ότι η Ελλάδα θα αποκτήσει 
πρόσβαση στις αγορές και, ενδεχοµένως, στο QE της ΕΚΤ.

«Σύµβουλος» το ∆ΝΤ
Στην ουσία, η πλευρά των δανειστών προεξοφλεί ότι η α-
παίτηση του ∆ΝΤ για πλήρη εξειδίκευση των µεσοπρόθε-
σµων µέτρων για το χρέος δεν πρόκειται να ικανοποιηθεί 
και ότι το Ταµείο θα παραµείνει στο ελληνικό πρόγραµµα 
ως «θεµατοφύλακας» της τήρησης των µεταρρυθµίσεων, 
χωρίς χρηµατοδοτική συµµετοχή. Ο ίδιος ο εκπρόσωπος 
του ∆ΝΤ Τζέρι Ράις σηµείωσε µε νόηµα ότι «πρωταρχικός 
στόχος του ∆ΝΤ είναι να υπάρξει (σ.σ.: στις 15 Ιουνίου) ένα 
πλήρες πακέτο µεταρρυθµίσεων και ελάφρυνση του χρέους, 
ώστε το Εκτελεστικό Συµβούλιο του Ταµείου να εγκρίνει 
ένα πλήρες πρόγραµµα για την Ελλάδα», αλλά πρόσθεσε 
ότι υπάρχει και το ενδεχόµενο το Ταµείο να επιλέξει την ε-
ναλλακτική της «διαδικασίας έγκρισης επί της αρχής», που 
σηµαίνει συµµετοχή του ∆ΝΤ στο ελληνικό πρόγραµµα 
χωρίς χρηµατοδότηση. Ο κ. Ράις υπογράµµισε, πάντως, ότι 
ακόµα και αυτή η επιλογή θα πρέπει να εγκριθεί από το 
Εκτελεστικό Συµβούλιο του Ταµείου, ενώ σηµείωσε ότι 
«τα χαρακτηριστικά του προγράµµατος θα εξεταστούν µε 
την Ελλάδα», επισηµαίνοντας ότι ένα από αυτά είναι και 
η διάρκεια που θα µπορούσε να έχει αυτό το πρόγραµµα. 
Πρέπει να σηµειωθεί, ωστόσο, ότι για το ∆ΝΤ ακόµα και η 
λύση της διαδικασίας έγκρισης επί της αρχής δεν λύνει το 
ζήτηµα του χρέους και της ελάφρυνσής του, κάτι που απο-
τελεί πάγιο αίτηµα του Ταµείου.

EWG όπως… ∆ΝΤ
Σε αντίστοιχο µήκος κύµατος µε τον Τζέρι Ράις κινήθηκε 
και ο επικεφαλής του EuroWorking Group (EWG), Αυστρι-
ακός Τόµας Βίζερ, ο οποίος σε συνέντευξή του στην εφη-
µερίδα «Salzburger Nachrichten» επιβεβαίωσε ότι το σχέ-
διο απόφασης του Eurogroup της 15ης Ιουνίου θα προβλέ-
πει ότι το ∆ΝΤ θα συναινέσει επί της αρχής στο ελληνικό 
πρόγραµµα, µε την πρόνοια ότι θα συµµετάσχει χρηµατο-
δοτικά όταν εξειδικευτούν τα µεσοπρόθεσµα µέτρα για το 
χρέος, τα οποία θα διασφαλίζουν τη βιωσιµότητά του. Ου-
σιαστικά ο Βίζερ άφησε να εννοηθεί ότι στις 15 Ιουνίου η 
ελληνική κυβέρνηση δεν θα πρέπει να περιµένει κάτι πε-
ρισσότερο από την έγκριση εκταµίευσης της δόσης –ίσως 
και κάποιων χρηµάτων παραπάνω για να αυξηθεί κάπως η 
ρευστότητα, αν και δεν αποκλείεται να συνοδευτούν µε 
νέες προϋποθέσεις από τους δανειστές– και µια διατύπωση 
για το χρέος που θα παραπέµπει σε µελλοντικό χρόνο την 
εξειδίκευση των µεσοπρόθεσµων µέτρων ελάφρυνσής του 
και µε το caveat που ο Βόλφγκανγκ Σόιµπλε θέτει ως εκ 
των ων ουκ άνευ, ότι η εφαρµογή των µέτρων αυτών θα υ-
πάρξει «αν χρειαστεί». Εκτιµάται, δε, ότι η συζήτηση για 
την εξειδίκευση των όποιων µεσοπρόθεσµων µέτρων δεν 
πρόκειται να αρχίσει πριν από τις γερµανικές εκλογές και 
τη συγκρότηση νέας κυβέρνησης στο Βερολίνο, δηλαδή 
πριν από το φθινόπωρο.

Πιέσεις
Πάντως, ενώ το Βερολίνο αρνείται πεισµατικά να συζητή-
σει περί ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους στην παρούσα 
φάση και το ∆ΝΤ δείχνει πρόθυµο να δώσει τον απαραί-
τητο χρόνο στη Γερµανία, Ευρωπαίοι αξιωµατούχοι καθι-
στούν σαφές ότι… δεν επιτρέπεται νέα αποτυχία εξεύρεσης 
µιας, έστω κατ’ όνοµα, συνολικής λύσης για την Ελλάδα 
στις 15 Ιουνίου. Ο Γάλλος υπουργός Οικονοµικών Μπρούνο 
Λεµέρ, ο οποίος συναντήθηκε µε τους οµολόγους του από 
τη Γερµανία, Βόλφγκανγκ Σόιµπλε, και την Ιταλία, Πιερ 
Κάρλο Παντοάν, οµού µετά του προέδρου του Eurogroup 
Γερούν Ντάισελµπλουµ, έστειλε, µέσω Twitter, µήνυµα 
αισιοδοξίας λέγοντας: «Συνάντηση µε Γ. Ντάισελµπλουµ 
για το επόµενο Eurogroup στις 15 Ιουνίου. Έως τότε κι-
νητοποίηση για µια από κοινού εργασία, για µια λύση για 

 ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

την Ελλάδα». Πιο επιθετικός εµφανίστηκε ο συµπατριώ-
της του κ. Λεµέρ, επίτροπος αρµόδιος για τις οικονοµικές 
υποθέσεις, Πιερ Μοσκοβισί, ο οποίος τόνισε χαρακτηρι-
στικά ότι «θέλω αληθινά να περάσω ένα πολύ σαφές µή-
νυµα στους πιστωτές της Ελλάδας: δεν πρέπει να παίζουν 
µε τη φωτιά», προσθέτοντας ότι «δεν µπορούµε να επιτρέ-
ψουµε στον εαυτό µας να έχουµε µια αποτυχία στο τέλος 
αυτού του Eurogroup» και ότι η Ελλάδα «έχει εκπληρώσει 
τις δεσµεύσεις της µέχρι τέλους ή σχεδόν». Ο Μοσκοβισί, 
πάντως, έδειξε κι αυτός την κατεύθυνση προς ένα «επι-
τυχές» Eurogroup, λέγοντας ότι οι διαπραγµατεύσεις στη 
συνεδρίαση της 22ας Μαΐου αποτελούν «µια καλή βάση» 
και υπογραµµίζοντας ότι «αυτές οι προσπάθειες δεν πρέ-
πει να σπαταληθούν».

Προαπαιτούµενα και γκρίνια
Μέσα σε αυτό το κλίµα η κυβέρνηση επιχειρεί να βρει το 
νέο αφήγηµα, καθώς η αισιοδοξία για συνολική διευθέ-
τηση του χρέους στην παρούσα φάση αποδεικνύεται µάλ-
λον υπερβολική. Την ίδια στιγµή ο υπουργός Οικονοµι-
κών Ευκλείδης Τσακαλώτος φαίνεται ότι έγινε αποδέκτης 
έντονων διαµαρτυριών από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τους 
οποίους ενηµέρωσε µαζί µε την υπουργό Εργασίας Έφη 
Αχτσιόγλου για τα νέα προαπαιτούµενα που θα κληθούν 
να ψηφίσουν και τα οποία εντάχθηκαν ως τροπολογίες σε 
νοµοσχέδιο για την… αλιεία. Ο κ. Τσακαλώτος φέρεται να 
εξήγησε στους βουλευτές ότι τα προαπαιτούµενα αυτά 
θα πρέπει να έχουν περάσει από τη Βουλή πριν από τις 
15 Ιουνίου, ώστε στο Eurogroup να µην µπορεί να τεθεί 
ζήτηµα εκκρεµοτήτων και η συζήτηση να επικεντρωθεί 
στο ζήτηµα του χρέους, ωστόσο φαίνεται ότι οι βουλευ-
τές του κυβερνώντος κόµµατος αρχίζουν να φτάνουν στα 
όριά τους. Πληροφορίες από τη συζήτηση αναφέρουν ότι 
οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ διαµαρτυρήθηκαν ότι καλού-
νται συνεχώς να ψηφίζουν µέτρα χωρίς να υπάρχει κάποια 
κατάληξη, αλλά και χωρίς να έχουν την απαραίτητη ενη-
µέρωση. Επίσης, φέρονται να υποστήριξαν ότι η κυβέρ-
νηση ανέβασε πολύ ψηλά τον πήχη των προσδοκιών σχε-
τικά µε το χρέος και ότι τώρα είναι δύσκολο να παρουσια-
στεί ως επιτυχία οτιδήποτε άλλο. Πάντως, διαρροές κατά 
την ψηφοφορία δεν αναµένονται.

Ο υπουργός Οικονοµικών 
Ευκλείδης Τσακαλώτος 
φαίνεται ότι έγινε αποδέκτης 
έντονων διαµαρτυριών από 
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, 
τους οποίους ενηµέρωσε µαζί 
µε την υπουργό Εργασίας 
Έφη Αχτσιόγλου για τα νέα 
προαπαιτούµενα.

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ





www.freesunday.gr06 11.06.2017

ευρώπη

∆ιπλή αβεβαιότητα είναι το µήνυµα των εκλογών της 
8ης Ιουνίου στη Βρετανία. Aβεβαιότητα για την κυ-
βερνητική σταθερότητα στη χώρα, αλλά και για την 
προοπτική της διαπραγµάτευσης του Ηνωµένου 
Βασιλείου µε τις Βρυξέλλες για τη µεθόδευση της 

αποχώρησής του από την Ε.Ε. των «27».

Στοίχηµα που χάθηκε
Η πρωθυπουργός της Βρετανίας και ηγέτιδα των Συντηρητικών 
Τερέζα Μέι όταν προκήρυξε πρόωρες εκλογές, στις 18 Απριλίου, 
ήταν βέβαιο ότι βάδιζε σε έναν προεξοφληµένο ρωµαϊκό θρίαµβο 
– οι πρώτες δηµοσκοπήσεις τής έδιναν προβάδισµα επί των Ερ-
γατικών του Κόρµπιν της τάξης του 23%, ποσοστό που παρέπε-
µπε στις σαρωτικές νίκες τόσο της Μάργκαρετ Θάτσερ όσο και 
του Τόνι Μπλερ.

Το στοίχηµα της Μέι ήταν ευανάγνωστο, να µετατρέψει όλο 
το στρατόπεδο που ψήφισε Brexit πριν από έναν χρόνο σε εκλο-
γική βάση των Συντηρητικών και έτσι να διευρύνει τη στενή πλει-
οψηφία που είχε εξασφαλίσει ο Κάµερον την άνοιξη του 2015 και 
κατά συνέπεια να έχει διευρυµένα περιθώρια ελιγµών ως προς την 
τελική διαµόρφωση της όποιας φόρµουλας του Brexit στο τέλος 
της δίχρονης διαπραγµάτευσης µε την Ε.Ε. των «27».

Η Μέι, οπαδός της παραµονής της Βρετανίας στην Ε.Ε., η 
οποία κλήθηκε να διαχειριστεί ένα Brexit το οποίο εγκατέλειψε 
µε άτακτη φυγή η ηγεσία του την εποµένη του δηµοψηφίσµατος, 
προκήρυξε πρόωρες εκλογές επικαλούµενη τη δυνατότητα να 
διαπραγµατευτεί σκληρά υπό την απειλή ενός σκληρού Brexit, 
αλλά στην πραγµατικότητα αυτό που επεδίωκε ήταν µέσω της δι-
εύρυνσης της Κοινοβουλευτικής της Οµάδας να πάψει να είναι πο-
λιτικός όµηρος της σκληρής ευρωσκεπτικιστικής πτέρυγας των 
Συντηρητικών.

Το στοίχηµα χάθηκε, οι Συντηρητικοί έχασαν την αυτοδύ-
ναµη πλειοψηφία στη Βουλή των Κοινοτήτων και η Βρετανία θα 
προσέλθει στην έναρξη των διαπραγµατεύσεων µε την Ε.Ε. µε µια 
κυβέρνηση µειοψηφίας και µε µια πρωθυπουργό υπό προθεσµία, 
όποια και αν είναι η τελική της απόφαση για παραµονή ή όχι στο 
αξίωµά της.

Όλα ανοιχτά
Οι Εργατικοί του Κόρµπιν –ο οποίος είναι στο απυρόβλητο κάθε ε-

Πίσω από την πρόσοψη αναδίπλωσης στην 
παράδοση οι Εργατικοί του Κόρµπιν µάλλον 
αφουγκράζονται την κοινωνική δυσαρέσκεια 
της χώρας πιο σωστά από τους πανικόβλητους 
και σε πλήρη σύγχυση Συντηρητικούς.

Μια αµφισβήτηση που όταν δεν µπορεί να 
βρει ανοιχτή έκφραση ή αντιπροσώπευση 
από προγραµµατική κυβερνητική πλατφόρµα 
εκφράζεται είτε ως απόρριψη της Ευρώπης 
είτε ως αναδίπλωση σε τοπικούς εθνικισµούς, 
όπως στη Σκοτί α.

σωκοµµατικής αµφισβήτησης, καθώς χαίρει της εµπιστοσύνης της 
πλειοψηφίας της κοµµατικής βάσης– βελτίωσαν τη θέση τους, οι 
Φιλελεύθεροι ∆ηµοκράτες πληρώνουν ακόµη ακριβά τη συγκυ-
βέρνησή τους µε τους Συντηρητικούς του Κάµερον την πενταετία 
2010-2015, ενώ τα τοπικά αποτελέσµατα στη Σκοτία πιστοποιούν 
την απαρχή της καθοδικής πορείας των Σκότων Εθνικιστών και, 
τέλος, το Κόµµα της Ανεξαρτησίας του Ηνωµένου Βασιλείου του 
Φάρατζ εξαερώθηκε πλήρως.

Αν η παραµονή της Μέι στην Ντάουνινγκ Στριτ απειλείται σο-
βαρά, εξίσου πιθανή είναι και η πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, 
αν η πρωθυπουργός ή ο διάδοχός της διαπιστώσουν ότι δεν µπο-
ρούν να κυβερνήσουν, είτε ως κυβέρνηση µειοψηφίας είτε ως ορι-
ακή κατά περίπτωση πλειοψηφία.

Από ανατροπή σε ανατροπή
Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για την τέταρτη κατά 
σειρά εκλογική έκπληξη και ανατροπή στο Ηνωµένο Βασίλειο 
µέσα σε τρία χρόνια:
• Την άνοιξη του 2014 το Κόµµα της Ανεξαρτησίας του Ηνωµένου 
Βασιλείου του Φάρατζ ήρθε πρώτη δύναµη στις ευρωεκλογές και 
πυροδότησε την περιχαράκωση Κάµερον σε σκληρή εθνικιστική 
γραµµή που οδήγησε στη δέσµευσή του για δηµοψήφισµα υπέρ 
της παραµονής ή όχι της χώρας στην Ε.Ε., αν κέρδιζε δεύτερη κυ-
βερνητική θητεία.
• Έναν χρόνο µετά, την άνοιξη του 2015, ο Κάµερον διέψευσε 
όλες τις δηµοσκοπήσεις, επανεξελέγη µε ενισχυµένη κοινοβου-
λευτική δύναµη πέραν της αυτοδυναµίας και προσπάθησε να δι-
αχειριστεί τη δέσµευσή του για δηµοψήφισµα σε σχέση µε την 
παραµονή ή όχι της χώρας στην Ε.Ε. Το αποτέλεσµα ήταν µια 
προσχηµατική διαπραγµάτευση µε τις Βρυξέλλες µε µια σκληρή 
ρητορική, αναντίστοιχη µε τον τελικό συµβιβασµό που διαµορ-
φώθηκε. Έτσι, ο Κάµερον, που εξέθρεψε υψηλές προσδοκίες συ-
γκρουσιακής σκληρής διαπραγµάτευσης, πρόβαλλε σαν να ήθελε 
µετά τη διασφάλιση της επανεκλογής του να απαλλαγεί από τον 
αυτοεγκλωβισµό του µε έναν ανούσιο και χωρίς περιεχόµενο συµ-
βιβασµό µε τις Βρυξέλλες, που από µεγάλο τµήµα του εκλογικού 
σώµατος κατεγράφη ως τακτική εξαπάτησης.
• Έτσι, τον Ιούνιο του 2016 επικράτησε το Brexit, όχι γιατί έπει-
σαν µε θετικά ορθολογικά επιχειρήµατα οι Τζόνσον και Φάρατζ, 
αντίστοιχα ο ηγέτης τότε της σκληρής αντιευρωπαϊκής πτέρυγας 

των Συντηρητικών και ο ηγέτης του Κόµµατος της Ανεξαρτησίας 
του Ηνωµένου Βασιλείου, αλλά κυρίως γιατί οι ψηφοφόροι ήθε-
λαν να τιµωρήσουν τον χωρίς προσχήµατα ψηφοθηρικό τακτικι-
σµό του Κάµερον.

Μεγαλύτερη όµως έκπληξη και από την επικράτηση του 
Brexit στο δηµοψήφισµα ήταν η άτακτη φυγή της ηγεσίας του 
στρατοπέδου που το στήριξε εντός και εκτός Συντηρητικού Κόµ-
µατος.

Το ίδιο λάθος
Απ’ ό,τι φαίνεται, από τα συµπεράσµατα που µπορούν να εξαχθούν 
από τον έναν χρόνο θητείας της Μέι στην Ντάουνινγκ Στριτ, η 
πρωθυπουργός της Βρετανίας έκανε το ίδιο λάθος µε τον Κάµερον.

Έµεινε στην επιφάνεια της νίκης του Brexit, όπως ακριβώς ο 
προκάτοχός της είχε µείνει στην επιφάνεια της πρωτιάς του Φά-
ρατζ και του Κόµµατος της Ανεξαρτησίας του Ηνωµένου Βασι-
λείου στις ευρωεκλογές του 2014.

Ταυτόχρονα, υποτίµησε, όπως και ο προκάτοχός της, τη 
στροφή του Εργατικού Κόµµατος προς τα αριστερά, υποτιµώντας 
την εκλογή Κόρµπιν µετά τις βουλευτικές εκλογές του 2015, αλλά 
και την επανεκλογή του µετά το δηµοψήφισµα του Ιουνίου του 
2016, ως περιχαράκωση και αναπαλαίωση αντίστοιχη µε αυτήν 
που είχε καταγραφεί στο Συντηρητικό Κόµµα την εποχή της πα-
ντοδυναµίας του Τόνι Μπλερ και των Εργατικών.

Αµφισβήτηση του στάτους κβο
Με άλλα λόγια, η Βρετανία βρίσκεται σε συνολική κρίση που ε-
ξηγεί τα λάθη των δηµοσκοπήσεων, τις εκπλήξεις, τις ανατροπές, 
αλλά ακόµη και την ίδια την αµφισβήτηση της διατήρησης της ε-
νότητας του Ηνωµένου Βασιλείου µε καταλύτη την προοπτική υ-
λοποίησης του Brexit µε τη Σκοτία αλλά και τη Βόρεια Ιρλανδία 
να προβληµατίζονται για το αν τα ζωτικά τους συµφέροντα δια-
σφαλίζονται εκτός Βρετανίας για την πρώτη και µε προσέγγιση µε 
το ∆ουβλίνο για τη δεύτερη.

Πίσω από την πρόσοψη αναδίπλωσης στην παράδοση οι Ερ-
γατικοί του Κόρµπιν µάλλον αφουγκράζονται την κοινωνική δυ-
σαρέσκεια της χώρας πιο σωστά από τους πανικόβλητους και σε 
πλήρη σύγχυση Συντηρητικούς.

Αυτό που καταγράφεται στα τρία συνεχή χρόνια πολιτικών και 
εκλογικών εκπλήξεων και αναταράξεων στη Βρετανία είναι η αµ-
φισβήτηση του στάτους κβο του µεταθατσερικού µοντέλου κυβερ-
νητικής διαχείρισης, όπως το διαµόρφωσαν οι Εργατικοί υπό τους 
Μπλερ και Γκόρντον Μπράουν και το συνέχισαν ο Κάµερον και 
η Μέι. Μια αµφισβήτηση που όταν δεν µπορεί να βρει ανοιχτή 
έκφραση ή αντιπροσώπευση από προγραµµατική κυβερνητική 
πλατφόρµα εκφράζεται είτε ως απόρριψη της Ευρώπης είτε ως α-
ναδίπλωση σε τοπικούς εθνικισµούς, όπως στη Σκοτία.

ΑΥΤΟΒΥΘΙΣΗ 
ΤΗΣ ΜΕΪ…

 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ



Η παρούσα ανακοίνωση περιέχει συνοπτικές πληροφορίες για τη Δηµόσια Προσφορά Οµολογιών. Αναλυτική ανακοίνωση για τη Δηµόσια Προσφορά έχει δηµοσιευθεί στο Ηµερήσιο Δελτίο Τιµών τns «Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε. - Χρηµατιστήριο 
Αθηνών» στις 8 Ιουνίου 2017 ενώ το Ενηµερωτικό Δελτίο εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 8 Ιουνίου 2017 και είναι διαθέσιµο σε ηλεκτρονική µορφή από τις 8 Ιουνίου 2017 στις ιστοσελίδες της «Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε. 
- Χρηµατιστήριο Αθηνών» (athexgroup.gr/el/web/guesl/companies-new-listings), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia), της ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE (http://www.systems-sunlight.com/el/enimerotiko-
deltio-omologou/), του Συµβούλου και των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων της Δηµόσιας Προσφοράς, ήτοι της «Euroxx Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (http://www.euroxx.gr/ gr/content/article/Sunlight), της «ALPHA BANK Α.Ε.» 
(http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=5224) και της «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.» (https://www.eurobank.gr/online/home/generic. aspx?id=1355&mid=363&lang=gr) και των Λοιπών Αναδόχων, ήτοι της «AXIA VENTURES GROUP 
LTD» (http://www.axiavg.gr/ell/prospectus), της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (https://www.nbg.gr/greek/retail/investment-products) και της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (http://www.piraeusbankgroup.com/sunlight). Οι επενδυτές θα 
πρέπει να συµβουλευθούν το Ενηµερωτικό Δελτίο πριν τη λήψη οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης. Επίσης, το Ενηµερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιµο, εφόσον ζητηθεί από τον επενδυτή, σε έντυπη µορφή δωρεάν στα γραφεία της ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
SUNLIGHT ABEE, των Συµβούλων Έκδοσης και στο δίκτυο των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων και των Λοιπών Αναδόχων κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δηµόσιας Προσφοράς. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. επενδυτές µπορούν να 
απευθύνονται στη Διεύθυνση Επικοινωνίας της ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE,  Ερµού 2 & Νίκης, τηλ.210 6245400.      

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΕΩΣ € 50 ΕΚΑΤ.

Τετάρτη 14 - Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017

Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE. («SUNLIGHT») πραγµατοποιεί 
Έκδοση Κοινού Οµολογιακού Δανείου (το «ΚΟΔ») έως €50 εκατ., 
µέσω Δηµόσιας Προσφοράς στο κοινό στην Ελλάδα (η «Δηµόσια 
Προσφορά»). Οι υπό έκδοση οµολογίες είναι κοινές, ανώνυµες και 
άυλες (οι «Οµολογίες») και θα είναι διαπραγµατεύσιµες και εισηγµένες 
στην οργανωµένη αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Προβλέπεται η 
έκδοση έως 50.000 κοινών ανώνυµων οµολογιών, ονοµαστικής αξίας 
χιλίων ευρώ (€1.000) έκαστης και συνολικού ποσού έως €50 εκατ.

Έναρξη Δηµόσιας Προσφοράς 

Τετάρτη 14.6.2017

Λήξη Δηµόσιας Προσφοράς 

Παρασκευή 16.6.2017

Ανακοίνωση Έκβασης  Δηµόσιας Προσφοράς 

Τρίτη 20.6.2017

Η κατανοµή των οµολογιών στους επενδυτές θα πραγµατοποιη-
θεί σύµφωνα µε τους όρους του ενηµερωτικού δελτίου.
Ο προσδιορισµός της τιµής, της απόδοσης και του επιτοκίου των 
Οµολογιών, θα γίνει µε τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών 
το οποίο τηρείται από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους. 
Το βιβλίο προσφορών θα διενεργηθεί µέσω διαδικασίας Ηλε-
κτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) του Χρηµατιστηρίου 
Αθηνών, στην οποία συµµετέχουν αποκλειστικά Ειδικοί Επενδυτές. 
Εάν το ΚΟΔ δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον €30 εκατ., θα 
µαταιωθεί η έκδοση του Οµολογιακού Δανείου. Κάθε επενδυτής 
µπορεί να εγγράφεται και υποβάλλει δήλωση Βούλησης - κάλυψης 
συµµετοχής για 1 τουλάχιστον προσφερόµενη Οµολογία ονοµα-
στικής αξίας €1.000 ή για ακέραιο αριθµό Οµολογιών. Ανώτατο 
όριο εγγραφής για κάθε επενδυτή είναι το σύνολο τns δηµόσιας 
προσφοράς, δηλαδή έως 50.000 Οµολογίες. Για να συµµετάσχει 
ο ενδιαφερόµενος επενδυτής στη Δηµόσια Προσφορά των
Οµολογιών, πρέπει να διατηρεί µερίδα επενδυτή και λογαριασµό 
αξιών στο Σ.Α.Τ. και να υποβάλει κατά τη διάρκεια τns Δηµόσιας 
Προσφοράς, δήλωση Βούλησης - κάλυψης για τις Οµολογίες.

Έναρξη Δηµόσιας Προσφοράς

Λήξη Δηµόσιας Προσφοράς

Ανακοίνωση Έκβασης  Δηµόσιας Προσφοράς
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Τ
ις τελευταίες εξελίξεις στο Κυ-
πριακό και κυρίως τα όσα βρί-
σκονται πίσω από αυτές αναλύει 
ο διευθυντής Ερευνών του Ινστι-
τούτου ∆ιεθνών Σχέσεων Κων-
σταντίνος Φίλης. Παράλληλα, ε-

ξηγεί τι συµβαίνει και το Κατάρ ξαφνικά έγινε 
«αποδιοποµπαίος τράγος» από τις χώρες του 
Περσικού Κόλπου.

Μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, σε ποιο ση-
µείο βρισκόµαστε όσον αφορά το Κυπριακό;
Βρισκόµαστε σε ένα σηµείο καµπής, καθώς 
υπήρξε µια εξέλιξη που κατά τα φαινόµενα 
θα επαναφέρει τα εµπλεκόµενα µέρη σε µια 
νέα «Γενεύη», σε µια «Γενεύη 2». Αυτό, µέχρι 
πριν από λίγες ηµέρες, δηλαδή µέχρι τη συ-
νάντηση Αναστασιάδη-Ακιντζί µε τον γ.γ. του 
ΟΗΕ, δεν ήταν καθόλου βέβαιο, αντιθέτως, θα 
έλεγα ότι ως σενάριο συγκέντρωνε µικρές πι-
θανότητες. Φαίνεται ότι σε πρώτο επίπεδο ξε-
περάστηκαν κάποιες διαφορές µεταξύ των δύο 
κοινοτήτων, ωστόσο το ερώτηµα κατά πόσο 
µπορούν να ξεπεραστούν και οι ανυπέρβλη-
τες αυτή τη στιγµή διαφορές µεταξύ των εγ-
γυητριών δυνάµεων παραµένει.

Αυτές οι διαφορές ποιες είναι, συνοπτικά;

 ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

«∆εν πιστεύω ότι ο Ερντογάν 
βάζει στο ζύγι το κουρδικό 
ζήτηµα µε το Κυπριακό»

Κωνσταντίνος Φίλης, 
διευθυντής Ερευνών του 
Ινστιτούτου ∆ιεθνών Σχέσεων

Αυτές έχουν να κάνουν, κατά πρώτον, µε το α-
παρχαιωµένο και ξεπερασµένο σύστηµα των 
εγγυήσεων per se. Η Τουρκία επιµένει να δι-
ατηρεί παρεµβατικά δικαιώµατα στην Κύπρο, 
πράγµα που έρχεται σε αντίθεση µε το γεγονός 
ότι η Κύπρος είναι κράτος-µέλος της Ε.Ε., µε τις 
όποιες ιδιαιτερότητες µπορεί να έχει ένα νέο 
κράτος που θα περιλαµβάνει και τους Τουρκο-
κύπριους. ∆εν µπορεί σε µια χώρα της Ε.Ε. να 
υπάρχουν παρεµβατικά δικαιώµατα, έστω και 
υπό προϋποθέσεις, από τρίτη χώρα εκτός Ε.Ε.

Επίσης, υπάρχει το ζήτηµα των τουρκικών 
στρατευµάτων. Εδώ βλέπουµε µια πιο συµβι-
βαστική διάθεση σε σχέση µε το πρόσφατο πα-
ρελθόν από την ελληνοκυπριακή και ενδεχοµέ-
νως και την ελληνική πλευρά. ∆ηλαδή µπορεί 
να µη µιλάµε για άµεση απόσυρση των τουρκι-
κών στρατευµάτων –κάτι το οποίο δεν είναι και 
απολύτως ρεαλιστικό–, αλλά για µια σταδιακή 
απόσυρση µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, 
το οποίο η Τουρκία είτε δεν το δέχεται είτε το 
τοποθετεί σε ορίζοντα δεκαετίας και πλέον.

Τρίτο θέµα είναι το ζήτηµα της βάσης. Εδώ 
πρέπει να διαχωρίσουµε την τουρκική παρου-
σία από τη βάση. Η Τουρκία βλέπει στην Κύπρο 
µια χώρα που της προσδίδει γεωπολιτικό και 
στρατηγικό βάθος στην Ανατολική Μεσόγειο, 
άρα επιµένει και θεωρώ ότι θα επιµείνει µέχρι 

η λύση του Κυπριακού θα µπορούσε να δι-
αµορφώσει τις συνθήκες για να έρθουν πιο 
κοντά Τουρκία και Ισραήλ, κυρίως λόγω του 
ενεργειακού σχεδίου σύνδεσης του Ισραήλ 
µε την Τουρκία.

Ταυτόχρονα, υπάρχει και η αίσθηση ότι λύ-
νοντας του Κυπριακό αφαιρείται ένα αγκάθι 
από τα πολλά της περιοχής, αν και η αλήθεια 
είναι ότι το Κυπριακό είναι διαχρονικό, µια «πα-
γωµένη» διένεξη που δεν δηµιουργεί έντονο 
προβληµατισµό. Ωστόσο, εδώ πρέπει να ση-
µειώσουµε ότι η Τουρκία µε τις κινήσεις που 
κάνει το τελευταίο διάστηµα προσπαθεί να 
δώσει την αίσθηση προς τις εταιρείες ενέρ-
γειας, προς την κυπριακή κυβέρνηση και προς 
τη διεθνή κοινότητα ότι αν δεν γίνουν σεβα-
στά τα συµφέροντά της, όπως αυτή τα προσ-
διορίζει, είναι διατεθειµένη να πάει ακόµα και 
σε «θερµή» κατάσταση. Αυτό, πιθανότατα, συ-
νυπολογίζεται απ’ όσους επιδιώκουν να βρε-
θεί λύση στο Κυπριακό.

Με την κατάσταση που επικρατεί από πέρυσι 
το καλοκαίρι στην Τουρκία, είναι δυνατόν 
η διεθνής κοινότητα να πιστεύει ότι η λύση 
του Κυπριακού θα µπορούσε να λειτουργή-
σει ως «καταπραϋντικό» για τον Ερντογάν;
Κατ’ αρχάς, η διεθνής κοινότητα δεν έχει πάντα 
ρεαλισµό στην προσέγγισή της. Αν διέθετε ρε-
αλισµό, πολλά από αυτά που συµβαίνουν σή-
µερα θα είχαν αποτραπεί. Από κει και πέρα, 
αυτό που θεωρούν κάποιοι κύκλοι είναι ότι ο 
εξευµενισµός της Τουρκίας θα προέλθει µέσα 
από την εµπλοκή της στα ενεργειακά σχέδια 
στην Ανατολική Μεσόγειο, από τα οποία σή-
µερα είναι αποκλεισµένη, και όλο αυτό θα 
µπορούσε να επιδράσει στην επιθετικότητά 
της. Προσωπικά, δεν πιστεύω ότι κάτι τέτοιο 
πρόκειται να συµβεί, δεν πιστεύω ότι ο Ερντο-
γάν βάζει στο ζύγι το κουρδικό ζήτηµα µε το 
Κυπριακό, ιδίως σε σχέση µε τους Κούρδους 
της Συρίας, καθώς δεν του λύνει το πρόβληµα 
αυτό. Οπότε η προσωπική µου άποψη είναι ότι 
αυτά είναι περισσότερο ευσεβείς πόθοι από 
πλευράς της διεθνούς κοινότητας.

Για να περάσουµε στο άλλο «καυτό» ζή-
τηµα των ηµερών, τι συνέβη και ξαφνικά 
το Κατάρ έγινε ο κύριος υπεύθυνος για την 
τροµοκρατία;
Καλό ερώτηµα. Η απάντηση, προφανώς, έχει 
πολλά σκέλη. Πρώτον, η Σαουδική Αραβία και 
οι υπόλοιπες χώρες θέλουν να αποκαθαρθούν 
από τις δικές τους αντικειµενικές ευθύνες σε 
σχέση µε τη χρηµατοδότηση οργανώσεων που 
είτε θεωρούνται τροµοκρατικές, είτε κινούνται 
στις παρυφές της τροµοκρατίας, είτε συνεργά-
ζονται µε τροµοκρατικές οµάδες. Γνωρίζουµε 
ότι κεφάλαια –και, το τονίζω αυτό, όχι από τις 
κεντρικές κυβερνήσεις– προερχόµενα από το 
Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ, το Κουβέιτ, 
έχουν χρηµατοδοτήσει δράσεις τροµοκρατών, 
διότι θεωρούσαν ότι εκείνη τη στιγµή εξυπη-
ρετούνταν κατ’ αυτόν τον τρόπο καλύτερα τα 
συµφέροντά τους. Για παράδειγµα, στην προ-
σπάθεια αποδόµησης και εκδίωξης του Άσαντ 
από την εξουσία στη Συρία είναι βέβαιο ότι 
χρηµατοδοτήθηκαν από κεφάλαια –το ξανα-
λέω, όχι από τις επίσηµες κυβερνήσεις– από 
τις χώρες που προανέφερα οι δράσεις τροµο-

Αν η τουρκική πλευρά 
δεν βάλει νερό στο κρασί 
της, εφόσον δεν θέλει να 
συµβιβαστεί, για λόγους 
που έχουν να κάνουν και 
µε το πώς αντιλαµβάνεται 
τον ρόλο της στην 
ευρύτερη περιοχή αλλά 
και µε τις εσωτερικές 
της εξελίξεις, βλέπω 
εξαιρετικά δύσκολη την 
εξεύρεση λύσης.

τέλους στη διατήρηση στρατιωτικής βάσης.
Τούτων δοθέντων και αν η τουρκική πλευρά 

δεν βάλει νερό στο κρασί της, εφόσον δεν θέλει 
να συµβιβαστεί, για λόγους που έχουν να κά-
νουν και µε το πώς αντιλαµβάνεται τον ρόλο 
της στην ευρύτερη περιοχή αλλά και µε τις ε-
σωτερικές της εξελίξεις, βλέπω εξαιρετικά δύ-
σκολη την εξεύρεση λύσης. Από κει και πέρα, 
αυτό που θα επανεκκινήσει επί της ουσίας θα 
είναι το blame game. Εδώ, ο κίνδυνος για εµάς 
ως Ελλάδα είναι να βρεθούµε σε θέση όπου η 
Τουρκία θα επιχειρήσει να δηµιουργήσει την 
εικόνα ότι οι Ελληνοκύπριοι ή/και οι Έλληνες 
δεν βοήθησαν στην εξεύρεση λύσης, παρά το 
γεγονός ότι η Τουρκία έκανε θεαµατικές υπο-
χωρήσεις. Και αυτό το παιχνίδι ο Ερντογάν το 
έχει κάνει αρκετές φορές στο παρελθόν και 
το ξέρει καλά.

Θεωρείτε ότι ως τώρα Κύπρος και Ελλάδα 
ακολουθούν σωστή ή, καλύτερα, τη δέουσα 
τακτική;
∆εν µπορούν τα πράγµατα να γίνουν διαφο-
ρετικά, υπό την έννοια ότι υπάρχει πίεση του 
διεθνούς παράγοντα και µια πεποίθηση σε κυ-
ρίαρχους κύκλους της ∆ύσης ότι µια λύση του 
Κυπριακού θα διευκολύνει µια σειρά από ζη-
τήµατα, όπως ότι θα υπάρξει αποκλιµάκωση 
στην ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, 
ότι θα φέρει την Τουρκία στο ενεργειακό παι-
χνίδι της Ανατολικής Μεσογείου και άρα θα 
εκτονώσει την επιθετικότητα της Άγκυρας µε 
αφορµή και τους υδρογονάνθρακες που βρί-
σκονται εντός κυπριακής ΑΟΖ.

Επίσης, υπάρχει η αίσθηση ότι η λύση του 
Κυπριακού θα µπορούσε να βοηθήσει στη δι-
ευθέτηση ευρύτερων διαφορών, µεταξύ Τουρ-
κίας και Ισραήλ ή Τουρκίας και Αιγύπτου, αν 
και νοµίζω ότι αυτά είναι υπεραισιόδοξα σε-
νάρια, υπό την έννοια ότι αυτό που χωρίζει 
Άγκυρα και Κάιρο είναι η στήριξη της πρώ-
της στη Μουσουλµανική Αδελφότητα, δηλαδή 
ένας από τους λόγους που το Κατάρ υφίσταται 
αποκλεισµό από χώρες όπως η Αίγυπτος, µε 
πρώτη τη Σαουδική Αραβία. Θέλω να πω ότι 
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κρατών και της Αλ Νούσρα, που είναι η µετε-
ξέλιξη της Αλ Κάιντα στη Συρία, και του Ισλα-
µικού Κράτους και άλλων.

Γνωρίζουµε επίσης ότι το Ισλαµικό Κράτος 
είχε τουλάχιστον αντιµετώπιση ανοχής, αν όχι 
υποστήριξης, από την Τουρκία, όπου µαχητές 
του µπαινόβγαιναν στα τουρκοσυριακά σύνορα, 
τραυµατίες µαχητές έβρισκαν περίθαλψη στην 

Το Κατάρ παίρνει 
αποστάσεις από το κοινό 
µέτωπο που η Σαουδική 
Αραβία θέλει να στήσει 
µεταξύ των σουνιτικών 
κρατών εναντίον του 
σιιτικού Ιράν. Και όλα 
αυτά κάνουν τη Σαουδική 
Αραβία και τους συµµάχους 
της να δαιµονοποιήσουν το 
Κατάρ.

Τουρκία και υπήρχαν διάδροµοι για µεταφορά 
πολεµικού υλικού και για λαθρεµπόριο πετρε-
λαίου. Όλα αυτά είναι γνωστά, όπως επίσης και 
ότι µέσα από λύτρα που πλήρωναν κάποιες από 
τις κυβερνήσεις δίνονταν χρήµατα µε έµµεσο 
ή άµεσο τρόπο στο ISIS και άλλες τροµοκρατι-
κές οργανώσεις, στο πλαίσιο της προσπάθειας 
εκδίωξης του Άσαντ από την εξουσία, καθώς 
εκτιµούσαν ότι έτσι θα αποµειωνόταν η επιρ-
ροή του Ιράν στη Μέση Ανατολή.

Από το σηµείο αυτό µέχρι του σηµείου να 
προσπαθούν όλες οι άλλες χώρες (για τις ο-
ποίες ξέρουµε ότι γίνονταν πράγµατα κάτω 
από τη µύτη τους) να ρίξουν όλο το ανάθεµα 
στο Κατάρ είναι άδικο, καθώς οι ευθύνες α-
ναλογούν σε όλους.

Σε δεύτερο επίπεδο, το Κατάρ µπαίνει στο 
στόχαστρο διότι έχει αναπτύξει σχέσεις µε στε-
λέχη της Μουσουλµανικής Αδελφότητας και 
της Χαµάς. Και αν το ζήτηµα της Χαµάς είναι 
περισσότερο πιασάρικο, για τη Μουσουλµα-
νική Αδελφότητα τα πράγµατα είναι λίγο πιο 
σύνθετα. Η Μουσουλµανική Αδελφότητα είναι 
πολύ ενισχυµένη σε κάποιες αραβικές χώρες. 
Στην Αίγυπτο, µετά τις εξεγέρσεις, ήρθε στην ε-
ξουσία για έναν χρόνο, εκδιώχθηκε µε το πρα-
ξικόπηµα του Αλ Σίσι, αλλά παραµένει ο µε-
γάλος πονοκέφαλος γι’ αυτόν, παρ’ ότι την έχει 
θέσει εκτός νόµου.

Επίσης, η ενίσχυση της Μουσουλµανικής 
Αδελφότητας αποτελεί φόβο για τα καθεστώτα 

της Σαουδικής Αραβίας και άλλων χωρών, ότι 
θα µπορούσε να τα αµφισβητήσει ή να επιδιώ-
ξει την ανατροπή τους, εφόσον ενδυναµωθεί. 
Η Μουσουλµανική Αδελφότητα ενισχύεται από 
το Κατάρ και η Μουσουλµανική Αδελφότητα 
και µέλη της βρίσκουν χώρο και χρόνο, όπως 
και άλλες αντιπολιτευόµενες δυνάµεις, για να 
διατυπώνουν τις απόψεις τους στο Al Jazeera, 
το οποίο ελέγχεται από το Κατάρ. Αυτά δηµι-
ουργούν έντονη ενόχληση και την αίσθηση ότι 
το Κατάρ αµφισβητεί ή και υπονοµεύει αυτά 
τα καθεστώτα.

Αν προσθέσουµε δε και την κατηγορία ότι 
η Μουσουλµανική Αδελφότητα ασκεί επιρ-
ροή στα τεµένη –παράνοµα ή νόµιµα– στην 
Ευρώπη, υπάρχει έµµεση διασύνδεση Κατάρ 
και τροµοκρατικών ενεργειών σε χώρες της 
Ευρώπης. Αυτή η κατηγορία είναι χλιαρή, αλλά 
λόγω του ότι έχουν πολλαπλασιαστεί οι τρο-
µοκρατικές ενέργειες στην Ευρώπη και λόγω 
του ότι τα καθεστώτα του Περσικού αισθάνο-
νται πίεση και από τους Ευρωπαίους και από 
τις ΗΠΑ, προτίµησαν να «βγάλουν στη σέντρα» 
το Κατάρ.

Υπάρχει όµως και ένας επιπλέον λόγος, ο 
οποίος είναι διττός: αφενός είναι τα χρήµατα 
που κερδίζει το Κατάρ ως ο Νο1 εξαγωγέας 
φυσικού αερίου στον Περσικό και η τρίτη χώρα 
σε αποθέµατα φυσικού αερίου και αφετέρου η 
επιχείρηση διαφοροποίησής του από την ηγε-
µονική στον Περσικό Κόλπο Σαουδική Αραβία 

µέσω αυτού του πλούτου. Στο πλαίσιο αυτό, 
έχει καλές σχέσεις µε τον «ορκισµένο εχθρό» 
της Σαουδικής Αραβίας, το σιιτικό Ιράν. Μάλι-
στα, Κατάρ και Ιράν µοιράζονται ένα πολύ µε-
γάλο κοίτασµα φυσικού αερίου, από το οποίο 
αποκοµίζουν κοινά οφέλη, αλλά, πέραν τού-
του, έχουν πολύ καλή οικονοµική σχέση. Αυτό 
σηµαίνει ότι το Κατάρ παίρνει αποστάσεις από 
το κοινό µέτωπο που η Σαουδική Αραβία θέλει 
να στήσει µεταξύ των σουνιτικών κρατών ενα-
ντίον του σιιτικού Ιράν. Και όλα αυτά κάνουν τη 
Σαουδική Αραβία και τους συµµάχους της να 
δαιµονοποιήσουν το Κατάρ, να επιχειρήσουν 
να αποκαθαρθούν από τις δικές τους ευθύνες 
για τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας και, 
κυρίως, να υποχρεώσουν το Κατάρ, µέσω οι-
κονοµικού στραγγαλισµού, να συνθηκολογή-
σει ή να αντιµετωπίσει τις συνέπειες ενός ε-
µπάργκο, το οποίο, αν συνεχιστεί επί µακρόν, 
θα πιέσει το Κατάρ, αλλά µάλλον θα το φέρει 
πιο κοντά στο Ιράν, το οποίο έχει ήδη δηλώσει 
ότι επιθυµεί να αναλάβει την τροφοδοσία του 
Κατάρ στη διάρκεια του αποκλεισµού.

Τέλος, το Κατάρ προσπάθησε, χρηµατοδο-
τώντας πολλές φορές οµάδες που αντιστρα-
τεύονται η µία την άλλη, να παίξει και ρόλο 
διαµεσολαβητή σε µια περιοχή που εκτείνε-
ται από το Σουδάν ως το Αφγανιστάν. Αυτό ε-
πίσης δεν αρέσει στη Σαουδική Αραβία, γιατί 
δίνει την αίσθηση ότι ανεξαρτητοποιείται σε 
µεγάλο βαθµό.

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Η EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΕΙ ΣΤΗΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει την κατασκευή σχολείων με τη δημιουργία 24 νέων σχολικών μονάδων σε 10 δήμους της Αττικής. Με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης κατασκευάστηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα υψηλών προδιαγραφών σχολικές εγκαταστάσεις που καλύπτουν τις ανάγκες 6.500 μαθητών. Τα νέα, 
ενεργειακά αυτόνομα και τεχνολογικά προηγμένα σχολεία προσφέρουν στους μαθητές άριστες υποδομές κοντά στη γειτονιά τους και καλύτερες συνθήκες εκμάθησης.ενεργειακά αυτόνομα και τεχνολογικά προηγμένα σχολεία προσφέρουν στους μαθητές άριστες υποδομές κοντά στη γειτονιά τους και καλύτερες συνθήκες εκμάθησης.
Μπορείτε να ενημερώνεστε για τα έργα που στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα στο σύνδεσμο Μπορείτε να ενημερώνεστε για τα έργα που στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα στο σύνδεσμο www.europa.eu/investeu
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Στην προσπάθειά της να δικαιολογήσει τα πρόσθετα 
µέτρα που ψηφίζουν οι κυβερνητικοί βουλευτές 
χωρίς καν να έχει εξασφαλιστεί η επιτάχυνση των 
εξελίξεων σε ό,τι αφορά την αναδιάρθρωση του 
χρέους του ελληνικού ∆ηµοσίου, η κυβερνητική η-

γεσία προβάλλει ένα νέο αφήγηµα, σύµφωνα µε το οποίο µπο-
ρεί να γίνει δεκτό το «σχέδιο Σόιµπλε» που απορρίφθηκε στο 
Eurogroup της 22ας Μαΐου υπό τον όρο να συµπληρωθεί από µια 
δέσµευση των Ευρωπαίων εταίρων για επενδύσεις, σε βάθος χρό-
νου, στην Ελλάδα, ώστε να επηρεαστεί θετικά η αναπτυξιακή δυ-
ναµική και να πειστεί, επιτέλους, το ∆ΝΤ ότι το χρέος είναι βιώ-
σιµο.

Ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας και οι συνεργάτες του ξεκίνησαν 
απορρίπτοντας τα πρόσθετα µέτρα, τα οποία στη συνέχεια ψήφι-
σαν στη Βουλή, µετά υποστήριξαν ότι τα πρόσθετα µέτρα θα συν-
δυαστούν µε την επιτάχυνση των εξελίξεων για το χρέος του ελ-
ληνικού ∆ηµοσίου και τώρα που κατέρρευσε και αυτό το κυβερ-
νητικό σενάριο είναι πρόθυµοι να δεχτούν όσα απέρριψαν πριν 
από λίγες εβδοµάδες, αρκεί να συµπληρωθούν µε ένα επενδυτικό 
ευχολόγιο για το απώτερο µέλλον.

Ο βασικός υπεύθυνος
Το πρόβληµα µε τον κ. Τσίπρα είναι ότι έχει τη βασική πολιτική 
ευθύνη για τις αρνητικές εξελίξεις, τις οποίες στη συνέχεια υπο-
κρίνεται ότι θα υπερβεί µε τους κατάλληλους ελιγµούς.

Η αναδιάρθρωση του χρέους του ελληνικού ∆ηµοσίου έχει 
αποφασιστεί σε πολιτικό επίπεδο από την Ελλάδα και τους Ευ-
ρωπαίους εταίρους από τα τέλη του 2012. Οι εταίροι και πι-
στωτές είχαν θέσει δύο προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση 
της διαδικασίας, την επίτευξη σταθερών και αυξανόµενων 
δηµοσιονοµικών πλεονασµάτων και την προώθηση των α-
ναγκαίων διαρθρωτικών αλλαγών.

Ο κ. Τσίπρας κέρδισε τις εκλογές του Ιανουαρίου 2015 
καταγγέλλοντας όλες τις µνηµονιακές δεσµεύσεις της Ελ-
λάδας και απορρίπτοντας το σύνολο των διαρθρωτικών αλ-
λαγών. Με δική του πρωτοβουλία µπήκε στο «ψυγείο» η α-
ναδιάρθρωση του χρέους του ελληνικού ∆ηµοσίου, παρά το 
γεγονός ότι η κυβέρνηση Σαµαρά είχε προετοιµάσει πολιτικά 
το έδαφος και είχε πλησιάσει τους οικονοµικούς στόχους οι ο-
ποίοι θα άνοιγαν τον δρόµο στην αναδιάρθρωση του χρέους.

Τον Ιούλιο του 2015 ο κ. Τσίπρας υποχρεώθηκε σε στροφή 
180 µοιρών στην οικονοµική πολιτική και ανέλαβε πρόσθετες δε-
σµεύσεις για το χρέος, ακυρώνοντας στην πράξη τα πλεονεκτή-
µατα που είχε εξασφαλίσει η κυβέρνηση Σαµαρά.

Πρώτον, οι Ευρωπαίοι εταίροι ζήτησαν και ο κ. Τσίπρας δέ-
χτηκε να καθυστερήσει η αναδιάρθρωση του χρέους και να πραγ-
µατοποιηθεί µετά την ολοκλήρωση της εφαρµογής του τρίτου 
προγράµµατος-µνηµονίου, τον Αύγουστο του 2018. Του είπαν ότι 
δεν µπορούσαν να τον διευκολύνουν εάν δεν αποδείκνυε έµπρα-
κτα την απόλυτη προσαρµογή του στα συµφωνηθέντα και αυτός 
το δέχτηκε.

∆εύτερον, η κυβέρνηση Τσίπρα παραιτήθηκε εκ µέρους του 
ελληνικού ∆ηµοσίου από τα κέρδη των κεντρικών τραπεζών από 
τις αγοραπωλησίες των ελληνικών οµολόγων. Μέχρι το 2020 τα 
κέρδη αυτά µπορεί να φτάσουν τα 10 δισ. ευρώ και σύµφωνα µε 
το δεύτερο µνηµόνιο θα επιστρέφονταν στο ελληνικό ∆ηµόσιο 
για τη χρηµατοδότηση επενδύσεων. Με βάση όµως το τρίτο µνη-
µόνιο, το λεγόµενο µνηµόνιο Τσίπρα, τα κέρδη αυτά δεσµεύονται 
υπέρ των πιστωτών για να χρηµατοδοτηθεί, εάν χρειαστεί, η δι-
ατήρηση του επιτοκίου των δανείων του Ευρωπαϊκού Μηχανι-
σµού Σταθερότητας προς την Ελλάδα σε εξαιρετικά χαµηλά επί-
πεδα.

Τρίτον, στη διατύπωση που δέχτηκε ο κ. Τσίπρας για το χρέος 
αναφέρεται η ετεροχρονισµένη αναδιάρθρωση, σε περίπτωση 
όµως που θα κριθεί ότι χρειάζεται.

Μπαίνει, λοιπόν, ένα πρόσθετο στοιχείο πολιτικής ερµηνείας, 
που είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε εντελώς διαφορετικές οι-
κονοµικές αναλύσεις.

Με βάση τις δεσµεύσεις που δέχτηκε ο κ. Τσίπρας, η Ελ-
λάδα βγήκε ζηµιωµένη στο ζήτηµα της αναδιάρθρωσης του χρέ-
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Ο πρωθυπουργός  
κ. Τσίπρας αλλάζει θέσεις  
µε προκλητική ευκολία.

ους του ελληνικού ∆ηµοσίου και είναι τουλάχιστον αξιοπερίεργη 
η στάση του πρωθυπουργού, ο οποίος ουσιαστικά διαµαρτύρεται 
γι’ αυτά που υπέγραψε.

Το επενδυτικό έλλειµµα
Προ ηµερών η κυβέρνηση κατέφυγε στο εφεύρηµα της µακρο-
πρόθεσµης ευρωπαϊκής δέσµευσης υπέρ των επενδύσεων στην 
Ελλάδα για να δικαιολογήσει µία ακόµη εγκατάλειψη διακηρυγ-

Η κυβερνητική ηγεσία διαµαρτύρεται 
για την καθυστέρηση στην αναδιάρθρωση 
του χρέους που η ίδια προκάλεσε.

Η κάλυψη του τεράστιου επενδυτικού 
ελλείµµατος περνάει πρώτα και κύρια από 
την αλλαγή της οικονοµικής πολιτικής.

µένων θέσεων ενόψει της συνεδρίασης του Eurogroup της 15ης 
Ιουνίου.

Η Ελλάδα αντιµετωπίζει ένα επενδυτικό έλλειµµα της τάξης 
των 20 δισ. ευρώ τον χρόνο και είναι φανερό ότι αυτό δεν µπορεί 
να αντιµετωπιστεί από οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Οι 
επενδύσεις των Ευρωπαίων εταίρων µπορεί να συνδράµουν στην 
κάλυψη ενός µέρους του επενδυτικού ελλείµµατος, αλλά η λύση 
στο επενδυτικό µας πρόβληµα βρίσκεται πρώτα και κύρια στην 
αλλαγή της οικονοµικής πολιτικής που ακολουθείται.

Πρώτον, συγκεκριµένα κυβερνητικά στελέχη εξακολουθούν 
να παίζουν το παιχνίδι της πολιτικής καθυστέρησης µε µεγάλα ε-
πενδυτικά προγράµµατα και σηµαντικές ιδιωτικοποιήσεις.

∆εύτερον, οι διαρθρωτικές αλλαγές που είναι αναγκαία προ-
ϋπόθεση για την αύξηση των επενδύσεων καθυστερούν σκόπιµα 
για κοµµατικούς και πολιτικούς λόγους, κάτι το οποίο καταγρά-
φουν οι ενδιαφερόµενες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Για παρά-
δειγµα, κανένας δεν ξέρει ακόµη ποια ακριβώς είναι η κυβερνη-
τική θέση στο ζήτηµα της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας και της µερικής ιδιωτικοποίησης της ∆ΕΗ.

Τρίτον, η κυβέρνηση δεν δίνει καµία σηµασία στα ζητήµατα 
ασφάλειας και εξουδετέρωσης της εγχώριας τροµοκρατίας, τα 
οποία επηρεάζουν την κρίση πολλών επενδυτών. Το τροµοκρα-
τικό χτύπηµα κατά του κ. Παπαδήµου και η τυπική αντίδραση 
της κυβέρνησης ενίσχυσαν τον σχετικό προβληµατισµό.

Τέταρτον, η κυβέρνηση δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα για τη 
µείωση των φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών των µικροµε-

σαίων και των πολύ µικρών επιχειρήσεων, οι οποίες σε πολλές 
περιπτώσεις κινούνται µεταξύ «λουκέτου» και µετεγκατάστα-
σης σε γειτονικές χώρες.

Πέµπτον, η κυβέρνηση δεν έχει συµβάλει στην αντιµε-
τώπιση των προβληµάτων που απέκτησε το τραπεζικό σύ-
στηµα εξαιτίας της κρίσης του 2015 που η ίδια προκάλεσε, 
ούτε έχει οργανώσει τη δεύτερη ευκαιρία για τα πολυά-
ριθµα θύµατα της κρίσης στον ιδιωτικό τοµέα.

Έκτον, η κυβέρνηση αντιµετωπίζει µε προκλητική αδια-
φορία την υπερφορολόγηση στα ακίνητα και την κρίση στην 

οικοδοµή, ενώ εάν υιοθετούσε ορισµένες από τις προτάσεις 
του προέδρου της Ν∆ κ. Μητσοτάκη, θα άλλαζε αυτόµατα το 

επενδυτικό κλίµα σε τοµείς που παραδοσιακά προτιµούν οι Έλ-
ληνες, µε αποτέλεσµα να έχουν επιτύχει ένα θαυµαστό ποσοστό 
ιδιοκατοίκησης, της τάξης του 75%.

Έβδοµον, η κυβέρνηση δεν έχει πάρει καµία πρωτοβουλία σε 
επίπεδο ευρωπαϊκών θεσµών για την αύξηση των κονδυλίων του 
ευρωπαϊκού προϋπολογισµού, τα οποία έχουν µπει σε φάση συρ-
ρίκνωσης, για την αύξηση της χρηµατοδότησης της ελληνικής οι-
κονοµίας από τα ταµεία συνοχής και για την ουσιαστική αποζηµί-
ωση του ελληνικού ∆ηµοσίου για το κόστος της µετατροπής της 
Ελλάδας σε χώρα εγκλωβισµού προσφύγων και µεταναστών, πάλι 
µε απόφαση της κυβέρνησης Τσίπρα. Τα 2/3 των κονδυλίων που 
καταβάλλει η Ε.Ε. για τους πρόσφυγες και τους µετανάστες κατα-
λήγουν σε ΜΚΟ και διεθνείς οργανισµούς, µε τον λογαριασµό να 
πηγαίνει στους φορολογούµενους πολίτες και στην ελληνική οι-
κονοµία.

Για τις ανάγκες του νέου σεναρίου, ο πρωθυπουργός κ. Τσί-
πρας θυµήθηκε την αναγκαιότητα πρόσθετων ευρωπαϊκών ε-
πενδύσεων σε βάθος χρόνου, ενώ µε τα λάθη και τις παραλείψεις 
του συµβάλλει στη διεύρυνση του επενδυτικού ελλείµµατος της 
χώρας µας.

Το κυβερνητικό αφήγηµα αυτής της εβδοµάδας έχει και µία 
επενδυτική διάσταση και είναι πιθανό να εγκαταλειφθεί, όπως τα 
αφηγήµατα των προηγούµενων εβδοµάδων. Υπάρχει όµως σο-
βαρή πιθανότητα να προκαλέσει πρόσθετη ζηµιά η κυβερνητική 
ηγεσία στην οικονοµία, παίρνοντας στα σοβαρά όσα υποστηρίζει. 
Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος µιας νέας πολιτικής παρεξήγησης που 
θα οδηγήσει σε νέα καθυστέρηση της καταβολής της δόσης και 
στη δηµιουργία κλίµατος ανασφάλειας. Γιατί όπως πολύ σωστά 
παρατηρεί σε σχόλιό του ο Μιχάλης Τσιντσίνης στην «Καθηµε-
ρινή»: «Το παρελθόν έχει δείξει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υποκύπτει στις 
κατασκευές του και καταλήγει να τις υπηρετεί σαν να ήταν ρεα-
λιστικές».
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Προς το παρόν, η κυρίαρχη άποψη είναι ότι 
η Ελλάδα θα παραµείνει στην εντατική για 
πολλά χρόνια, ως ένα Πουέρτο Ρίκο της 
Ευρώπης. Αυτό σηµαίνει ότι ο έλεγχος των 
δανειστών θα διαρκέσει για όσο διάστηµα η 
χώρα αδυνατεί να δανειστεί από τις αγορές 
µε αξιοπρεπές και βιώσιµο επιτόκιο.

Ό
χι, ούτε τον Μάιο. Το ρητό «τα 
βρήκαµε τον Μάιο, τώρα σήκω 
φύγε» δεν φαίνεται να δουλεύει 
για την Ελλάδα και τους δανει-
στές της. Και οι δύο πλευρές υ-
ποτίθεται τώρα ότι θα καταλή-
ξουν σε συµφωνία σχετικά µε τη 
δεύτερη αξιολόγηση του τρίτου 

συνεχόµενου προγράµµατος διάσωσης στο Eurogroup της 
15ης Ιουνίου. Αν και ο αριθµός των προαπαιτούµενων που 
θα πρέπει να νοµοθετηθούν έχει πέσει στα 25 από 140, αυτά 
που αποµένουν είναι σηµαντικά και περιλαµβάνουν, µεταξύ 
άλλων, την ιδιωτικοποίηση του ∆ιαχειριστή Μεταφοράς Η-
λεκτρικής Ενέργειας (Α∆ΜΗΕ). Η ιδιωτικοποίηση είναι 
προαπαιτούµενο για να είναι θετική η έκθεση συµµόρφω-
σης και η Ελλάδα να λάβει τη δόση των 7,3 δισ. ευρώ για να 
αποπληρώσει χρέος που λήγει τον ερχόµενο µήνα.

Όπως µάλλον γνωρίζετε, αυτό το µελόδραµα δεν περιο-
ρίζεται σε αυτά. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο «Ιανός» λαϊκιστής Έλ-
ληνας πρωθυπουργός, πρέπει µε κάποιον τρόπο να ηρεµή-
σει τους ψηφοφόρους, µετά το νέο νοµοσχέδιο λιτότητας 
που η κυβέρνησή του ψήφισε τελικά, ως αποτέλεσµα των 
δύο ετών της τακτικής «διαπραγµάτευσης και καθυστέρη-
σης». Τα 140 µέτρα είναι στην πλειονότητά τους διαρθρωτι-
κές µεταρρυθµίσεις, όχι µέτρα λιτότητας. Οι νέες σκληρές 
περικοπές µισθών και συντάξεων επιβλήθηκαν διότι, αντί 
για συνολική ανάπτυξη 5%-6% κατά τη διάρκεια του 2015 
και του 2016, η οικονοµία ακόµα βρίσκεται σε ύφεση. Οπότε 
σαφέστατα ο λαϊκισµός κοστίζει ακριβά στους ψηφοφόρους.

Για να επιβιώσει πολιτικά, ο Τσίπρας χρειάζεται έναν 
αποδιοποµπαίο τράγο για τη λιτότητα. Ο Γερµανός υπουρ-
γός Οικονοµικών Βόλφγκανγκ Σόιµπλε είναι εύκολος στό-
χος, όπως και το ∆ΝΤ. Αυτό που διευκολύνει τις προσπά-
θειες του Τσίπρα είναι ότι και οι δύο αντίπαλοι έχουν δια-
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φορετικές απόψεις για την ελάφρυνση του χρέους και για το 
αν αυτή θα πρέπει να περιλαµβάνει επεκτάσεις ωριµάνσεων 
και µειώσεις τόκων. Βασίζουν τις διαφορετικές αντιλήψεις 
τους, µεταξύ άλλων, στην αξιοπιστία των προβλέψεων για 
την αύξηση του ΑΕΠ και σε υπολογισµούς για πρωτογενή 
πλεονάσµατα σε βάθος 50ετίας. Ναι, δεν είναι αστείο.

Στην πραγµατικότητα, µοιάζει περισσότερο µε παιχνίδι 
µετάθεσης ευθυνών ή σαν αφορµή για διαφωνία µεταξύ των 
δανειστών παρά µε σοβαρή προσπάθεια να επιλυθεί το θέµα 
της διάσωσης και να συµφωνηθούν οι απαραίτητες συνθή-
κες ώστε η Ελλάδα να µπει ξανά στον δρόµο της ανάπτυξης, 
αν και, για να είµαστε δίκαιοι, αυτή τη φορά το πρόγραµµα 
περιλαµβάνει πολλές µικροοικονοµικές διαρθρωτικές µε-
ταρρυθµίσεις που θα µπορούσαν να βοηθήσουν σηµαντικά 
στην ανάκαµψη της χώρας. Το πρόβληµα είναι ότι η κυβέρ-

νηση θεωρεί ακόµα και αυτά τα µέτρα «νεοφιλελεύθερα», 
γεγονός που προκαλεί αντιστάσεις στους ψηφοφόρους.

Προς το παρόν, η κυρίαρχη άποψη είναι ότι η Ελλάδα θα 
παραµείνει στην εντατική για πολλά χρόνια, ως ένα Που-
έρτο Ρίκο της Ευρώπης. Αυτό σηµαίνει ότι ο έλεγχος των 
δανειστών θα διαρκέσει για όσο διάστηµα η χώρα αδυνατεί 
να δανειστεί από τις αγορές µε αξιοπρεπές και βιώσιµο επι-
τόκιο. Όσο για την προοπτική της ποσοτικής χαλάρωσης, 
στην παρούσα φάση το καλύτερο σενάριο είναι ένα σχέδιο 
εγγύησης από τον ESM προς την ΕΚΤ, το οποίο θα εξαφα-
νίζει τον κίνδυνο απωλειών από την αγορά ελληνικών οµο-
λόγων. Όµως ακόµα κι αυτό ελάχιστα θα βοηθήσει τη χώρα 
να ανακάµψει.

Σε αντίθεση µε αυτό που πιστεύεται ευρέως, η µη επί-
λυση του ζητήµατος του χρέους είναι µάλλον καλά νέα για 
τον Τσίπρα. Χρειάζεται το θέµα αυτό να παραµένει άλυτο, 
παρά τις περί του αντιθέτου δηλώσεις του, καθώς του επι-
τρέπει να πει στους ψηφοφόρους στις επόµενες εκλογές ότι 
οι δανειστές είναι οι πραγµατικοί ένοχοι για τη λιτότητα. Σε 
αυτή την εκδοχή του µύθου, η ελληνική κυβέρνηση εκβιά-
στηκε να εφαρµόσει νεοφιλελεύθερα µέτρα και, ακόµα και 
τότε, οι δανειστές αρνήθηκαν να ελαφρύνουν το ετήσιο κό-
στος αποπληρωµής του χρέους, ώστε να το κάνουν βιώσιµο.

Εν τω µεταξύ, το ∆ΝΤ θα παραµένει στον πάγκο, προ-
τιµώντας να παίζει τον ρόλο του επιβλέποντος της εφαρµο-
γής των µέτρων, παρά να µπει στο τρίτο πρόγραµµα. Την ίδια 
στιγµή τα spreads θα παραµένουν µη βιώσιµα, αν και η κυ-
βέρνηση θα κατορθώσει να πουλήσει µερικά οµόλογα µέσης 
διάρκειας στις αγορές µε την υποστήριξη των δανειστών. 
Και, τέλος, ο ρυθµός ανάπτυξης θα παραµένει χαµηλός, ανε-
παρκής ώστε να αυξήσει ουσιαστικά τα εισοδήµατα και την 
απασχόληση στο κοντινό µέλλον.

Οπότε προετοιµαστείτε για άλλη µια θεατρική σύ-
γκρουση µεταξύ του Τσίπρα και των δανειστών λίγο πριν τις 
εκλογές, καθώς το πολιτικό του κεφάλαιο συνεχίζει να είναι 
η υποτιθέµενη αντίστασή του στους δανειστές. Όσοι παρα-
κολουθούµε αυτό το διαρκές ελληνικό δράµα δεν θα την ξε-
χάσουµε ποτέ.

*Ο Θεόδωρος Πελαγίδης είναι καθηγητής Οικονοµικών στο 
Πανεπιστήµιο Πειραιά. Το παραπάνω άρθρο εµφανίστηκε για 
πρώτη φορά στο ιστολόγιο του Ινστιτούτου Brookings (https://
www.brookings.edu/blog/up-front/2017/06/06/greece-
eurozones-puerto-rico/).

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα
(Τµήµα µερικής φοίτησης)

∆ιευθυντής: Καθηγητής ∆ηµήτρης Α. Γκρίτζαλης

Το Τµήµα Πληροφορικής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών διοργανώνει Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) στα Πληροφοριακά Συστήµατα, απευθυνόµενο σε µεταπτυχιακούς φοιτητές µερικής
φοίτησης. Το ΠΜΣ µερικής φοίτησης είναι ειδικά σχεδιασµένο, ώστε να µπορεί να ανταποκρίνεται στις
ανάγκες επιστηµόνων µε αυξηµένες επαγγελµατικές ή / και οικογενειακές υποχρεώσεις.
Το ΠΜΣ απευθύνεται σε αποφοίτους ΑΕΙ Τµηµάτων Πληροφορικής, Επιστήµης Υπολογιστών, Μηχανικών
Υπολογιστών, σε αποφοίτους Τµηµάτων και Σχολών ∆ιοικητικών Επιστηµών, Θετικών Επιστηµών, Πολυτεχνικών
Σχολών, σε αποφοίτους Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων ή Αστυνοµικών Ακαδηµιών,
καθώς και σε αποφοίτους ΤΕΙ Τµηµάτων Πληροφορικής ή συναφών.

Το ΠΜΣ παρέχει γνωστικές επικεντρώσεις (εξειδικεύσεις): 
(1). Ασφάλεια Πληροφοριών και Συστηµάτων
(2). ∆ικτυοκεντρικά και ∆ιάχυτα Πληροφοριακά Συστήµατα
(3). Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήµατα
(4). Πληροφοριακά Συστήµατα Μεγάλης Κλίµακας
(5). Συστήµατα ∆ιαχείρισης Γνώσης
(6). Τεχνολογία Λογισµικού και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων

Η χρονική διάρκεια του ΠΜΣ µερικής φοίτησης ανέρχεται σε δύο (2) χρόνια, περιλαµβανοµένης της
εκπόνησης της µεταπτυχιακής εργασίας. Τα µαθήµατα πραγµατοποιούνται κάθε ∆ευτέρα και Τετάρτη
(18:00-21:00) ή κάθε Τρίτη και Πέµπτη (18:00-21:00). Οι διαλέξεις ξεκινούν την πρώτη εβδοµάδα του Οκτώβρη.

Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων λήγει τη ∆ευτέρα, 11 Σεπτέµβρη 2017.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται, για διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες, στη Γραµµατεία
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, Γραφείο 706), ∆ευτέρα-Πέµπτη
(12:00-14:00) και Παρασκευή (11:00-13:00), τηλ. 210 - 82.03.645, e-mail: ilellou@aueb.gr, κα. Ιωάννα Λέλλου.
Τα έντυπα αιτήσεων, συστατικών επιστολών καθώς και το λοιπό πληροφοριακό υλικό υπάρχουν στην
ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://mscis.cs.aueb.gr/about_PartTime.asp).
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Σ
την απίστευτη καταγγελία ότι οµάδα κου-
κουλοφόρων σε συνεργασία µε τις ελλη-
νικές αρχές πραγµατοποιεί «απαγωγές» 
Τούρκων πολιτών που ζητούν άσυλο και 
τους επαναπροωθεί στην Τουρκία, πα-
ραδίδοντάς τους στα χέρια του καθεστώ-
τος Ερντογάν, από το οποίο επιχείρησαν 

να δραπετεύσουν, προχώρησε η Ελληνική Ένωση για τα ∆ι-
καιώµατα του Ανθρώπου (ΕΛΕ∆Α). Σύµφωνα µε την ΕΛΕ∆Α, 
το τελευταίο διάστηµα περισσότεροι από 17 Τούρκοι πολίτες 
έχουν παραδοθεί βορά στα χέρια του καθεστώτος Ερντογάν, 
µεταξύ των οποίων και γνωστός δηµοσιογράφος, ο οποίος µά-
λιστα έχει ήδη καταδικαστεί µε βαρύτατη ποινή στην Τουρ-
κία.

Η περίπτωση Μουράτ Τσαπάν
Η περίπτωση του Μουράτ Τσαπάν είναι αυτή που έχει θορυ-
βήσει τις αρχές και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και 
σοβαρή αµηχανία στην Ελλάδα. Σύµφωνα µε καταγγελία της 
ΕΛΕ∆Α που έγινε στις 29 Μαΐου, «ο Μουράτ Τσπαπάν ήταν 
δηµοσιογράφος στο περιοδικό “Nokta”. Υπέστη διώξεις και ε-
ντέλει καταδικάστηκε ερήµην σε 22,5 χρόνια φυλακή για συµ-
µετοχή σε τροµοκρατική οργάνωση και απόπειρα ανατροπής 
του πολιτεύµατος. Πέρασε κρυφά µε βάρκα από τον Έβρο στις 
6 το πρωί της 24ης Μαΐου 2017 µαζί µε δύο ακόµα φίλους του 
στην ελληνική πλευρά.

»Περπατώντας έφτασαν στο ∆ιδυµότειχο, όπου εντοπί-
στηκαν από αστυνοµικούς και οδηγήθηκαν στο Τµήµα. Εκεί 
ζήτησαν να καταθέσουν αίτηµα ασύλου. Στο Α.Τ. ήταν επίσης 
µια οικογένεια Τούρκων µε τρία παιδιά που είχαν περάσει τον 
Έβρο. Μετά από λίγο τους ανακοινώθηκε ότι θα τους µεταφέ-
ρουν στην Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 
και τους επιβίβασαν σε άσπρο βαν.

»Σε λίγο το βαν συναντήθηκε µε άλλο αυτοκίνητο και 
τους οδήγησαν σε χωράφι. Οµάδα πέντε ένοπλων µασκοφό-
ρων, µε φόρµα παραλλαγής, χωρίς να µιλάνε καθόλου, τους ο-
δήγησε στο ποτάµι. Καθώς είδαν ότι υπήρχε εκεί φουσκωτή 
βάρκα, οι Τούρκοι διαµαρτυρήθηκαν και επανέλαβαν έντονα 
ότι επιθυµούν να καταθέσουν αίτηµα ασύλου.

»Τους έδεσαν τα χέρια και τους επιβίβασαν όλους µαζί στη 
βάρκα, την οποία οδήγησαν δύο µασκοφόροι στην απέναντι 
όχθη, κοντά σε τουρκικό φυλάκιο, όπου και τους εγκατέλει-
ψαν. Εκεί ύστερα από λίγο τους βρήκαν Τούρκοι αστυνοµικοί. 
Ο Μουράτ Τσαπάν βρίσκεται ήδη στη φυλακή, µε ό,τι αυτό 
συνεπάγεται. Η οικογένεια επίσης βρίσκεται υπό κράτηση».

  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΡΙΛΕΡ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
ΜΕ ΕΠΑΝΑΠΡΟΩΘΗΣΕΙΣ-«ΑΠΑΓΩΓΕΣ» ΤΟΥΡΚΩΝ

Και νέες άτυπες επαναπροωθήσεις
Λίγες µέρες αργότερα, στις 6 Ιουνίου, η ΕΛΕ∆Α προχώρησε 
και σε νέες καταγγελίες για παράτυπες επαναπροωθήσεις 
Τούρκων αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα. Συγκεκριµένα, απο-
κάλυψε ότι «σύµφωνα µε νέα καταγγελία που λάβαµε, στις 2 
Ιουνίου στις 9 π.µ. διενεργήθηκε µία ακόµα επαναπροώθηση 
µε βάρκα στον Έβρο. Κοντά στο ∆ιδυµότειχο η αστυνοµία πα-
ρέδωσε σε οµάδα ένοπλων µασκοφόρων ανθρώπους οι οποίοι 
δήλωσαν ότι επιθυµούν διεθνή προστασία στην Ελλάδα ε-
πειδή διώκονται στην Τουρκία.

»Αυτή τη φορά η βίαιη επαναπροώθηση αφορά τον Μου-
σταφά Τσαν, τη σύζυγό του και τα τέσσερα παιδιά τους, εκ των 
οποίων το ένα βρέφος, καθώς επίσης και τους Γιλµάζ Ερντο-
γάν, Φετουλάχ Τσατάλ και έναν ακόµη άνδρα, τα στοιχεία του 
οποίου δεν µας είναι ακόµη γνωστά. Η ΕΛΕ∆Α έχει στη διά-
θεσή της τα στοιχεία του βαν της Ελληνικής Αστυνοµίας που 
µετέφερε τους αιτούντες διεθνή προστασία».

«Μακιαβελισµός χωρίς προηγούµενο»
Η ΕΛΕ∆Α, µετά και τις τελευταίες καταγγελίες, εξαπολύει 
δριµεία επίθεση κατά της κυβέρνησης και των αρµόδιων 
αρχών, τονίζοντας ότι «η άτυπη και βίαιη επαναπροώθηση ο-
ποιουδήποτε προσώπου θεωρείται πράξη βίας και παραβιά-
ζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς υποχρεώσεις 
της χώρας. Η συστηµατική όµως, όπως προκύπτει, και συντε-
ταγµένη επαναπροώθηση ανθρώπων που ζητούν άσυλο και οι 

«Η συστηµατική, όπως προκύπτει, και 
συντεταγµένη επαναπροώθηση ανθρώπων 
που ζητούν άσυλο και οι οποίοι στη χώρα 
τους διώκονται ως αντιφρονούντες συνιστά 
πολιτικό µακιαβελισµό χωρίς προηγούµενο». 
ΕΛΕ∆Α

οποίοι στη χώρα τους διώκονται ως αντιφρονούντες συνιστά 
πολιτικό µακιαβελισµό χωρίς προηγούµενο. Επισηµαίνουµε 
ότι µόλις πριν λίγο καιρό ο Άρειος Πάγος αποφάσισε τη µη 
έκδοση 8 Τούρκων αξιωµατούχων, κρίνοντας ότι η έκδοσή 
τους στην Τουρκία θα συνιστούσε κίνδυνο “για απάνθρωπη, 
ανηλεή και ανάλγητη µεταχείριση”, καθώς και κίνδυνο να υ-
ποστούν “…µειωτική της προσωπικότητας, εξευτελιστική µε-
ταχείριση που αντιβαίνει στο άρ. 3 της ΕΣ∆Α”». Μάλιστα, α-
νέφερε ότι ήδη έχει απευθυνθεί στην Ύπατη Αρµοστεία του 
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και ότι θα προσφύγει και ενώπιον 
των ελληνικών δικαστικών αρχών υποβάλλοντας µηνυτήρια 
αναφορά.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο υπουργός Προστασίας 
του Πολίτη Νίκος Τόσκας έχει ήδη ενηµερωθεί για τα τε-
κταινόµενα και έχει ζητήσει την άµεση και εις βάθος διερεύ-
νησή τους, καθώς, πέραν του ότι τέτοιου είδους επαναπροω-
θήσεις είναι παράνοµες, εκθέτουν διεθνώς τη χώρα, σε µια 
φάση κατά την οποία ολόκληρη η Ευρώπη, προεξάρχουσας 
της Γερµανίας, στέλνει το µήνυµα στην Άγκυρα ότι δεν πρό-
κειται να παραδώσει στο τουρκικό καθεστώς ανθρώπους που 
ζητούν άσυλο και που κινδυνεύουν µε πολυετείς φυλακίσεις 
ή και χειρότερα.

Πολιτική παρέµβαση από το Ποτάµι
Οι τροµακτικές καταγγελίες της ΕΛΕ∆Α προκάλεσαν και πο-
λιτικές αντιδράσεις, καθώς το Ποτάµι κάλεσε τον κ. Τόσκα να 
απαντήσει στα όσα απίστευτα και απαράδεκτα για ευνοµού-
µενη χώρα αποκάλυψε η ΜΚΟ. Συγκεκριµένα, το κόµµα υ-
πογράµµισε ότι «εδώ και αρκετούς µήνες κυκλοφορούν στα 
ΜΜΕ ειδήσεις για Τούρκους πολίτες, µη αρεστούς στο κα-
θεστώς Ερντογάν, που ενώ κατέφθασαν στην Ελλάδα ζητώ-
ντας πολιτικό άσυλο, κατά τρόπο ανεξήγητο και µυστηριώδη 
βρέθηκαν λίγο αργότερα στις τουρκικές φυλακές» και, αφού 
έκανε εκτενή αναφορά στις καταγγελίες της ΕΛΕ∆Α, απηύ-
θυνε ερώτηση προς τους υπουργούς Εξωτερικών, Προστασίας 
του Πολίτη, ∆ικαιοσύνης και Μεταναστευτικής Πολιτικής 
σχετικά µε τις πληροφορίες της ΕΛΕ∆Α. Συγκεκριµένα, ρώ-
τησε αν «αληθεύουν οι καταγγελίες της ΕΛΕ∆Α για την παρά-
νοµη επαναπροώθηση του Μουράτ Τσαπάν και των συντρό-
φων του στη χώρα µας, παρ’ ότι ζήτησαν να καταθέσουν αί-
τηµα χορήγησης πολιτικού ασύλου. Και, αν ναι, βάσει ποιων 
νόµων και ποιων κανόνων έγινε αυτή», καθώς και αν «έχουν 
δοθεί εντολές σε “ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο” για την 
άµεση επαναπροώθηση Τούρκων πολιτών που ζητούν άσυλο 
στη χώρα µας».
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Κ
ατηγορηµατικά αντίθετος στις ρυθ-
µίσεις που έχει η πρόταση Γα-
βρόγλου για τις αλλαγές στα ΑΕΙ 
εµφανίζεται ο πρύτανης του Πα-
νεπιστηµίου Μακεδονίας, καθη-
γητής Αχιλλέας Ζαπράνης.

Σε τι απαντάει η πρόταση Γαβρόγλου;
Πραγµατικά δυσκολεύοµαι να δω σε ποια προ-
βλήµατα του χώρου της ανώτατης εκπαίδευσης 
απαντά το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. ∆εν µπορώ 
να αντιληφθώ τους ακαδηµαϊκούς, οικονοµικούς 
και κοινωνικούς λόγους που εξυπηρετεί η πρό-
ταση του κ. Γαβρόγλου. Εκτός κι αν η αποδιορ-
γάνωση και η αυξηµένη µόχλευση µειοψηφικών 
τάσεων εντός των ΑΕΙ είναι κάτι θεµιτό για κά-
ποιους. Αυτό που ξέρω µε σιγουριά είναι σε τι 
δεν απαντάει. ∆εν απαντάει στο χρόνιο ερώτηµα 
της ελληνικής κοινωνίας γιατί δεν µπορούµε να 
έχουµε έστω και µερικά πανεπιστήµια εφάµιλλα 
των καλύτερων στις αναπτυγµένες χώρες. Εκτός 
κι αν πιστεύει κάποιος ότι αρκετοί από τους γό-
νους των βουλευτών που θα υπερψηφίσουν το 
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο δεν θα ταξιδέψουν στις 
χώρες της Εσπερίας για να σπουδάσουν εκεί. 
Μήπως ο κ. υπουργός γνωρίζει ότι ήδη αρκετά 
ελληνόπουλα, ιδίως από τη Β. Ελλάδα, κατευθύ-
νονται για σπουδές στη γείτονα Τουρκία;

Πρόσφατα κάνατε κάποιες παρεµβάσεις που 
χαρακτηρίστηκαν «γενναίες» για το θέµα του 
ασύλου.
Επιτρέψτε µου να σας πω ότι νιώθω περισσό-
τερο «µόνος» παρά «γενναίος». Και πολύ περισ-
σότερο νιώθω απογοητευµένος. Ούτε στην περί-
πτωση του καθηγητή Συρρίγου ούτε στην περί-
πτωση των σχετικά πρόσφατων γεγονότων στο 
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας η Σύνοδος των Πρυ-
τάνεων πήρε θέση. Το Προεδρείο δεν εξέδωσε 
ούτε µία ανακοίνωση καταδίκης ή συµπαράστα-
σης. Το καλοκαίρι του 2016, µε αφορµή τα γεγο-
νότα των καταληψιών NO BORDER CAMP, ως 
πρόεδρος της Συνόδου τα καταδίκασα άµεσα και 
µετά από παράκληση του πρύτανη του ΑΠΘ συ-
γκάλεσα έκτακτη σύνοδο. Για πρώτη φορά δεν 
είχε απαρτία. Αυτοί που ζητούσαν τη σύγκληση 
της συνόδου µέσω email, οι ίδιοι άνθρωποι, σε 
24 ώρες έκριναν ότι δεν χρειαζόταν. Τα πράγµατα 
µου τα ξεκαθάρισε η κ. Αναγνωστοπούλου, που 
µε πήρε τηλέφωνο µετά την ακύρωση της έκτα-
κτης συνόδου. «Κύριε Ζαπράνη, θέλετε να βάλετε 
φωτιά στα πανεπιστήµια;». «Όχι, κ. υπουργέ, βα-
ρέθηκα να βλέπω να τα καταστρέφουν».

Τι θα σας εµπόδιζε να κάνετε παρόµοιες πα-
ρεµβάσεις αν ίσχυαν οι ρυθµίσεις Γαβρόγλου 
για το άσυλο;
Το άσυλο δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Τελεία. Η 
ελευθερία των ιδεών, της άποψης και των πε-
ποιθήσεων είναι εγγυηµένη από τη δηµοκρατία 
µας, για όλους και όλες, και σε όλες τις εκφάνσεις 
της προσωπικής και κοινωνικής τους δραστηρι-
ότητας, εντός των ορίων του νόµου. Το 2017 δεν 
νοείται να υπάρχει θεσµοθετηµένο άσυλο ενάντια 
στην κρατική βία και καταστολή. Μα, αν υπήρχε 
θέµα κρατικής βίας, δεν νοµίζω ότι το άσυλο θα 
διαφύλασσε οποιονδήποτε από αυτήν. Το άσυλο 
στις ελάχιστες «δυναµικές µειοψηφίες» που βρί-
σκονται σε «διαρκή πάλη µε το κατεστηµένο», 
στους περιθωριακούς και στα εγκληµατικά στοι-

Αρκετά ελληνόπουλα, 
ιδίως από τη Β. Ελλάδα, 
κατευθύνονται για σπουδές 
στη γείτονα Τουρκία.

 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

Αχιλλέας Ζαπράνης, πρύτανης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας

χεία εξευτελίζει τον πανεπιστηµιακό χώρο και 
τους λειτουργούς του.

Σύµφωνα µε τον κ. Γαβρόγλου, η επέµβαση 
της αστυνοµίας θα γίνεται αυτεπάγγελτα, µόνο εάν 
διαπιστωθεί η τέλεση κακουργήµατος ή εγκλή-
µατος κατά της ζωής. Σε κάθε άλλη περίπτωση 
η αστυνοµία πρέπει να κληθεί από το Πρυτανικό 
Συµβούλιο. ∆εν κατανοώ τη λογική του κ. Γαβρό-
γλου. Εάν ξυλοκοπείται ο πρύτανης, χωρίς να κιν-
δυνεύει η ζωή του (πληµµέληµα), ή τον «χτίζουν» 
στο γραφείο του ή του αδειάζουν σκουπίδια στο 
γραφείο του ή ό,τι άλλο µπορούν να σκεφτούν οι 
«εξεγερµένοι φοιτητές», τότε, σύµφωνα µε τον κ. 
Γαβρόγλου, ο πρύτανης εκείνες τις στιγµές της 
έντασης που θα συµβαίνουν όλα αυτά θα έχει τη 
δυνατότητα να συγκαλέσει Πρυτανικό Συµβού-
λιο; Είναι πέρα από την αντίληψή µου η λογική 
του. Εκτός και αν η πραγµατική πρόθεση του νο-
µοθέτη είναι η τροµοκράτηση των διοικήσεων, 
των µελών ∆ΕΠ και του λοιπού προσωπικού 
των ΑΕΙ, που θα γίνουν έρµαια των συγκεκρι-
µένων περιθωριακών στοιχείων χωρίς καµία 
δυνατότητα αντίδρασης. Εκτός και αν είναι συ-
νοδοιπόροι ίσως…

Στα µεταπτυχιακά γιατί έχετε ενστάσεις;
Η φήµη και η αίγλη κάθε µεταπτυχιακού προ-
γράµµατος προκύπτει από τους διδάσκοντες κα-
θηγητές, το πρόγραµµα σπουδών, τις υποδοµές, 
τα προγράµµατα ανταλλαγών, ταξίδια και διµε-
ρείς συµφωνίες και φυσικά την εν γένει φήµη 
του πανεπιστηµίου που το παρέχει, και όλα συ-
ντείνουν φυσικά στις προοπτικές απασχόλησης 
και ακαδηµαϊκής ανέλιξης µετά την αποφοίτηση. 
Υπάρχουν µεταπτυχιακά στην Ελλάδα τα οποία, 
σε ένα κλάσµα του κόστους, προσφέρουν πτυ-

κινά από τη διαπίστωση ότι µερικά µεταπτυχιακά 
είναι «πολύ ακριβά». Με αφετηρία αυτή τη δια-
πίστωση έρχεται να διαλύσει τον χώρο της µε-
ταπτυχιακής εκπαίδευσης µε διατάξεις απαρά-
µιλλης αγνόησης κάθε οικονοµικής και ακαδη-
µαϊκής πραγµατικότητας. Αφού έχουν οριστεί τα 
τέλη φοίτησης (δίδακτρα), µετά θα προσδιορίζεται 
ο αριθµός αυτών που απαλλάσσονται από αυτά! 
Για να προσκληθεί κάποιος καθηγητής από άλλο 
ελληνικό πανεπιστήµιο ή πανεπιστήµιο του εξω-
τερικού να διδάξει σε µεταπτυχιακό πρέπει να του 
ανατεθεί πλήρες µάθηµα (12 διαλέξεις και εξέ-
ταση) και χρειάζεται επίσης ΚΥΑ των υπουργών 
Οικονοµικών και Παιδείας για τις προϋποθέσεις 
και την αµοιβή του! Αναρωτιέµαι αν ο κ. Γαβρό-
γλου έχει διδάξει στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό 
σε µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών και κάτω 
από ποιες προϋποθέσεις…

Τα φτηνά µεταπτυχιακά δεν θα αποτελέσουν 
κίνητρο για τους πτυχιούχους σας να συνε-
χίσουν;
Ο κ. υπουργός προσφέρει «δωρεάν» ή «φτηνά» 
κάτι που δεν µπορεί να χρηµατοδοτήσει. Για πρό-
σκαιρα εκλογικά οφέλη ή λόγω ιδεολογικών α-
γκυλώσεων, διαλύει καταξιωµένα µεταπτυχιακά 
που χρειάστηκαν πολλά χρόνια για να αποκτή-
σουν τη σηµερινή τους αίγλη. Απευθύνεται στον 
ελληνικό λαό προσφέροντας αυτό που ο ίδιος 
γνωρίζει ότι δεν θα υπάρχει αύριο. Η τακτική 
του «κοινωνικού αυτοµατισµού» δεν είναι και-
νούργια, και ο κ. Γαβρόγλου γνωρίζει καλύτερα 
από τον καθέναν να τη χειρίζεται. Αυτό όµως που 
πραγµατικά αναρωτιέµαι είναι εάν ο κ. Γαβρό-
γλου γνωρίζει ότι τα ιδιωτικά συµφέροντα εντός 
και εκτός Ελλάδας τρίβουν τα χέρια τους µε ικα-
νοποίηση. Είναι άραγε τόσο αδαής;

Μήπως σας ενοχλεί η εκπροσώπηση των φοι-
τητών;
Ο φοιτητικός συνδικαλισµός αφορά τους φοιτη-
τές και µόνο αυτούς. Είµαι της άποψης ότι οι φοι-
τητές πρέπει να συµµετέχουν σε συλλογικά όρ-
γανα, ώστε να εκφέρουν άποψη (αποκλειστικά) 
για θέµατα που τους αφορούν. Με βρίσκει εντε-
λώς αντίθετο όµως η κοµµατικοποίηση της φοιτη-
τικής ζωής και πολύ περισσότερο η συνδιαλλαγή 
µεταξύ καθηγητών και κοµµατικών νεολαιών.

Και αν ψηφιστεί η πρόταση Γαβρόγλου;
Μα θα ψηφιστεί η πρόταση Γαβρόγλου. ∆εν βλέπω 
γιατί θα πρέπει να υπάρχει η παραµικρή αµφι-
βολία γι’ αυτό. Η πρόσφατη κοινοβουλευτική ι-
στορία δεν µας επιτρέπει περιθώρια αµφιβολίας 
(ελπίδας). Τις συνέπειες τις γνωρίζει και ο ίδιος, 
όπως γνωρίζει και το πόσο θα µακροηµερεύσουν 
οι νοµοθετικές του πρωτοβουλίες. Εν τω µεταξύ, 
θα αποδιοργανώσει πλήρως την ανώτατη εκπαί-
δευση, θα «πουλήσει» δωρεάν µεταπτυχιακά που 
δεν υπάρχουν και θα ενισχύσει παράλληλα σε 
υπερθετικό βαθµό την ιδιωτική τριτοβάθµια εκ-
παίδευση. Απ’ όλη αυτή την καταστροφή προσ-
δοκά ότι θα κερδίσει πολιτική επιρροή στις διοι-
κήσεις των πανεπιστηµίων. Τελεία.

*Ολόκληρη η συζήτηση του κ. Ζαπράνη µε 
τον Χρήστο Μάτη για τον νόµο ∆ιαµαντοπού-
λου, το δηµόσιο πανεπιστήµιο και τις αλλα-
γές Γαβρόγλου θα αναρτηθεί την Κυριακή στο 
freesunday.gr.

Ο Γαβρόγλου προωθεί τους 
µπαχαλάκηδες και ιδιωτικά συµφέροντα

χίο εφάµιλλο µε αυτά των κορυφαίων ευρωπα-
ϊκών πανεπιστηµίων. Αυτό το κλάσµα, όµως, α-
πεφάνθη το υπουργείο ότι είναι «ακριβό». Ο υ-
πουργός ξεχνά ότι τα δίδακτρα είναι ανταποδοτικά 
και ότι το υπουργείο του αδυνατεί να χρηµατοδο-
τήσει τη λειτουργία µεταπτυχιακών προγραµµά-
των. Για παράδειγµα, το λειτουργικό κόστος των 
µεταπτυχιακών προγραµµάτων του Πανεπιστη-
µίου Μακεδονίας είναι 1,3 εκατ. ευρώ ετησίως 
(χωρίς αµοιβές διδασκόντων), ενώ η επιχορή-
γηση του υπουργείου Παιδείας για το σύνολο των 
λειτουργικών δαπανών του πανεπιστηµίου είναι 
1,42 εκατ. ευρώ για το 2017. Υπάρχει κανείς που 
να πιστεύει ότι από τα «τέλη» φοίτησης µπορεί 
να καλυφθεί αυτό το ποσό;

∆εν πρέπει να αιτιολογείται το ύψος των διδά-
κτρων στα µεταπτυχιακά;
Βεβαίως και θα πρέπει να αιτιολογείται το ύψος 
των διδάκτρων. Αυτό άλλωστε συµβαίνει και σή-
µερα, µε απόφαση Συγκλήτου και το συνακόλουθο 
ΦΕΚ. Η ισοπεδωτική προσέγγιση Γαβρόγλου ξε-
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Χ
ωρίς ιδιαίτερα προβλή-
µατα ολοκληρώθηκε η 
πρώτη εβδοµάδα των πα-
νελλαδικών εξετάσεων 
για τους αποφοίτους των 
Γενικών και των Επαγ-

γελµατικών Λυκείων. Οι υποψήφιοι για την 
τριτοβάθµια εκπαίδευση, ανάλογα µε την 
κατεύθυνση που έχουν επιλέξει, διαγωνί-
στηκαν σε Νεοελληνική Γλώσσα, Αρχαία και 
Μαθηµατικά. Οι εξετάσεις θα συνεχιστούν 
την ερχόµενη εβδοµάδα µε µαθήµατα κα-
τεύθυνσης. Υπενθυµίζεται ότι οι υποψήφιοι 
διεκδικούν περισσότερες από 100.000 θέ-
σεις σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Έκθεση από οµιλία 
του Γρηγόρη Σκαλκέα
Σε κείµενο του ακαδηµαϊκού Γρηγόρη Σκαλ-
κέα από το 2003 εξετάστηκαν οι µαθητές 
από τα Γενικά Λύκεια στο µάθηµα της Νεο-
ελληνικής Γλώσσας, ενώ στο θέµα της Έκθε-
σης κλήθηκαν να αναπτύξουν τον ρόλο της ε-
πιστήµης στην αντιµετώπιση των σύγχρονων 
προβληµάτων και τα ηθικά εφόδια του επι-
στήµονα που θα τον βοηθήσουν να πετύχει 
αυτόν τον στόχο.

Την ικανοποίησή της για την επιλογή του 
κειµένου εξέφρασε η Πανελλήνια Ένωση 
Φιλολόγων, το οποίο χαρακτήρισε σαφές και 
κατανοητό, τονίζοντας ότι ανταποκρίνεται 
στον πάντα επίκαιρο προβληµατισµό για τον 
ρόλο της επιστήµης και την ευθύνη του επι-
στήµονα απέναντι στην αλµατώδη ανάπτυξη 
της τεχνολογίας.

Υπενθυµίζεται ότι ο Γρηγόρης Σκαλκέας 
υπήρξε ο γιατρός του Ανδρέα Παπανδρέου 
στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο 
κατά την περίοδο της τετράµηνης νοσηλείας 
του πρώην πρωθυπουργού. Μάλιστα, είχε α-
ναλάβει τη σύνταξη και ανάγνωση στα ΜΜΕ 
των επίσηµων ιατρικών ανακοινωθέντων του 
Ωνασείου.

Νέο σύστηµα εξέτασης
Υπενθυµίζεται ότι οι Πανελλαδικές µετά 

από χρόνια διεξάγονται τον Ιούνιο, µε τις 
ενδοσχολικές εξετάσεις να έχουν προηγη-
θεί. Οι µαθητές που επιθυµούν να είναι υ-
ποψήφιοι σε ένα µόνο Επιστηµονικό Πεδίο 
θα εξεταστούν σε τέσσερα µαθήµατα, ενώ 
όσοι επιθυµούν να είναι υποψήφιοι σε δύο 
Πεδία θα εξεταστούν και σε ένα πέµπτο 
µάθηµα, το οποίο µπορεί να είναι Γενικής 
Παιδείας ή Οµάδας Προσανατολισµού. Για 
την εισαγωγή στα τµήµατα κάθε Επιστηµο-
νικού Πεδίου θα υπολογίζονται τα τέσσερα 
µαθήµατα και οι συντελεστές βαρύτητας τα 
οποία προβλέπονται στην Οµάδα Προσα-
νατολισµού όπου ανήκει ο υποψήφιος για 
το συγκεκριµένο Επιστηµονικό Πεδίο. Επι-
πλέον, από φέτος διευρύνονται και οι επι-
λογές των υποψηφίων, καθώς κάποια τµή-
µατα συµπεριλαµβάνονται σε πάνω από ένα 
Επιστηµονικό Πεδίο.

Στην περίπτωση που κάποιος µαθητής 
απουσιάσει από ένα µάθηµα στις Πανελλα-
δικές, θα πρέπει να δώσει όλα τα µαθήµατα 
τον Σεπτέµβριο στις επαναληπτικές εξετά-
σεις και όχι µόνο αυτό στο οποίο απουσί-
ασε.

Πανεπιστηµιακοί εναντίον 
Γαβρόγλου
Την πλήρη αντίθεσή τους στις αλλαγές που 
σχεδιάζει το υπουργείο Παιδείας στην τρι-
τοβάθµια εκπαίδευση εξέφρασαν 30 πανε-
πιστηµιακοί. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης 
Τύπου η καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου Α-
θηνών και συντονίστρια της πρωτοβουλίας 
Βάσω Κιντή τόνισε ότι δόθηκαν στη δη-
µοσιότητα δύο διαφορετικά σχέδια νόµου. 
«Άλλο ήταν για τους πρυτάνεις, άλλο για 
τη διαβούλευση. Στο δεύτερο σχέδιο αλ-
λάζουν οι διατυπώσεις για το άσυλο και τη 
συµµετοχή των φοιτητών, µε τρόπο ώστε να 
φαίνεται ότι γίνεται µια αθώα τροποποίηση, 
ενώ στην πραγµατικότητα δίνεται συµβο-
λικά το σήµα στο κοµµατικό κυρίως ακροα-
τήριο ότι θα επανέλθει το άσυλο και οι φοι-
τητές στη διοίκηση» ανέφερε χαρακτηρι-
στικά. «Με το νοµοσχέδιο επιτυγχάνεται 

 ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΡΧΙΣΑΝ 
ΟΙ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ

Αποσυμπίεση 
Μεσοσπονδύλιου Δίσκου 
Στην Get Healthier, χάρη στις συντονισμένες προσπά-
θειες μιας ομάδας κορυφαίων ιατρών και μηχανικών 
ιατρικών οργάνων, εφαρμόζουμε τις τελευταίες ε-
ξελίξεις της βιοτεχνολογίας για να προσφέρουμε μη 
χειρουργική, μη επεμβατική Αποσυμπίεση του Μεσο-
σπονδύλιου Δίσκου. Πρόκειται για μια απόλυτα ασφαλή 
και αποτελεσματική διαδικασία, χωρίς φάρμακα, ενέσεις, χει-
ρουργεία και αναισθησία, η οποία πραγματοποιείται σε ειδικό θεραπευτικό κρεβάτι που 
ελέγχεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Έτσι, δίνουμε λύσεις σε συχνές επώδυνες παθή-
σεις όπως οσφυαλγία, ισχιαλγία, κήλη, προβολή δίσκου, αυχενικό σύνδρομο. 

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

Λ. Κηφισίας 53, Αμπελόκηποι 
τηλ. 210-69.93.527 • www.gethealthier.gr
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ένα εξαιρετικά συγκεντρωτικό σύστηµα και 
φαίνεται ότι η κυβέρνηση δεν θέλει τα πανε-
πιστήµια να διοικούνται δηµοκρατικά» πρό-
σθεσε η κ. Κιντή.

Οι πανεπιστηµιακοί εξέφρασαν την 
πλήρη αντίθεσή τους στις σχεδιαζόµενες αλ-
λαγές, τονίζοντας ότι οι λόγοι της «βεβιασµέ-
νης νοµοθέτησης» συνίστανται στην ικανο-
ποίηση του κοµµατικού ακροατηρίου. Μά-
λιστα, ο καθηγητής Συνταγµατικού ∆ικαίου 
στη Νοµική Σχολή Αθηνών Σταύρος Τσα-
κυράκης υπογράµµισε ότι «υπάρχει σοβαρό 
θεσµικό πρόβληµα µε τον συνδικαλισµό 
στην Ελλάδα. Ειδικά ο φοιτητικός συνδικα-
λισµός κάνει µεγάλη ζηµιά», χαρακτηρίζο-
ντάς τον «από τα πιο αντιδραστικά στοιχεία 
στη λειτουργία του πανεπιστηµίου».

Αγώνας κατά του νοµοσχεδίου 
από Ν∆
Το κυβερνητικό νοµοσχέδιο για τα πανεπι-
στήµια δεν λύνει κανένα πρόβληµα, τόνισε 
ο πρόεδρος της Ν∆ Κυριάκος Μητσοτάκης, 
επισηµαίνοντας πως οι εν λόγω µεταρρυθ-
µίσεις το µόνο που κάνουν είναι «να επα-
ναφέρουν τις χειρότερες παθογένειες του 
παρελθόντος». Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε 
πως το νοµοσχέδιο για τα ΑΕΙ «θα οδηγή-
σει σε κατάρρευση του πανεπιστηµίου» και 
ότι µε τις προωθούµενες αλλαγές πλήττεται 
το αυτοδιοίκητο των ιδρυµάτων και ενισχύ-

ονται ο συγκεντρωτισµός και η γραφειοκρα-
τία. Μάλιστα, προανήγγειλε αγώνα κατά του 
νοµοσχεδίου. «Η Ν∆ είναι αποφασισµένη 
να αγωνιστεί εναντίον αυτού του νοµοσχε-
δίου, από κοινού µε την ακαδηµαϊκή κοινό-
τητα. Θα ενηµερώσουµε τους πολίτες για τον 
λάθος δρόµο στον οποίο πάει να βάλει η κυ-
βέρνηση τα ελληνικά πανεπιστήµια. Παράλ-
ληλα, θα παρουσιάσουµε τις δικές µας προ-
τάσεις. Τα πανεπιστήµια αποτελούν εφαλτή-
ριο για τους νέους. ∆εν θα επιτρέψουµε στον 
ΣΥΡΙΖΑ να τα παγιδεύσει σε αδιέξοδο».

Απαντώντας στις δηλώσεις του κ. Μη-
τσοτάκη, ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γα-
βρόγλου υπεραµύνθηκε του νοµοσχεδίου 
που βρίσκεται σε διαβούλευση, το οποίο, 
όπως υποστήριξε, «όχι µόνο δεν αποτελεί ο-
πισθοδρόµηση αλλά θεσπίζει κανόνες λει-
τουργίας, διαφάνειας και κυρίως ποιότητας, 
η έλλειψη των οποίων τα τελευταία χρόνια 
στραγγάλισε την ακαδηµαϊκή κοινότητα». 
«Λυπάµαι που ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να 
δώσει έναν λάθος αγώνα σε ένα λάθος γή-
πεδο. Πρέπει επιτέλους να καταλάβει ότι η 
παιδεία δεν είναι εµπόρευµα αλλά κοινω-
νικό αγαθό» πρόσθεσε ο κ. Γαβρόγλου. «Οι 
δηλώσεις του αποκαλύπτουν την ευθεία ι-
δεολογική ταύτισή του –και συνεννόηση 
άραγε;– µε τους θεσµούς. Γιατί ακριβώς τα 
ίδια ακούγαµε και αντιµετωπίσαµε στη δια-
πραγµάτευσή µας µε τους θεσµούς».
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Η 
φωτογραφία του δηµοτικού συµβούλου 
Θεσσαλονίκης και γνωστού οπαδού του 
ΠΑΟΚ Κωνσταντίνου Ζέρβα µε τον Πορ-
τογάλο ποδοσφαιριστή Αντρέ Βιεϊρίνια σε 
ταβέρνα της Θεσσαλονίκης (ιδιοκτησίας ε-
πίσης γνωστού για τα παοκτσίδικα αισθή-

µατά του επιχειρηµατία) είχε ένα ενδιαφέρον µεγαλύτερο από 
το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο αποτυπώθηκε η συνάντηση στο 
Facebook. Κι αυτό γιατί ο Βιεϊρίνια, πέντε χρόνια µετά την απο-
χώρησή του από τον ΠΑΟΚ, στην έναρξη της περιόδου Σαββίδη, 
παραµένει ένας από τους πιο αγαπηµένους ποδοσφαιριστές για 
την εξέδρα της οµάδας.

Πριν από περίπου 30 χρόνια ένας άλλος Σαββίδης, ο Χάρης 
Σαββίδης, την τελευταία ηµέρα µιας µεταγραφικής περιόδου είχε 
πάρει στον ΠΑΟΚ τον Λάκη Παπαϊωάννου, γιατί έπρεπε, όπως 
είχε πει τότε στους φίλους του, να κατευνάσει την κερκίδα, που 
είχε απογοητευτεί. Περίπου, δηλαδή, όπως είναι τώρα η κερκίδα 
µε τον Ιβάν Σαββίδη και τον αποκλεισµό του ΠΑΟΚ από τους 
προκριµατικούς του Champions League.

Στους κύκλους γύρω από το ποδόσφαιρο ήταν πάντοτε γνω-
στό ότι στρατό από την εξέδρα µε απογοητευµένους οπαδούς 
είναι αδύνατο να κάνεις. Και ο Ιβάν, ο οποίος έχει σειρά δυσκο-
λιών τον τελευταίο καιρό, δεν µπορεί να κάνει στρατό αν δεν δη-
µιουργήσει ξανά για τον ΠΑΟΚ τον ενθουσιασµό που εξαφανί-
στηκε όταν στο 93΄ του τελευταίου αγώνα µε τον Παναθηναϊκό ο 
Μόλινς πέτυχε το νικητήριο γκολ των «πρασίνων».

«Καλά που δεν θα συµµετάσχουµε στο Champions League, 
γιατί αλλιώς θα έπρεπε να τρέχουµε τον Ιούλιο για να δούµε την 
οµάδα να περνάει έναν γύρο και µετά να αποκλειόµαστε στις 
αρχές Αυγούστου» έλεγε οπαδός του ΠΑΟΚ. ∆ιότι, αν η οµάδα 
περνούσε στο Champions League, δεν θα µπορούσε παρά να πα-
ραµείνει ως προπονητής ο Βλάνταν Ίβιτς, που µετά τον αποκλει-
σµό χαρακτηρίστηκε «λίγος» για τον ΠΑΟΚ και αδύναµος τόσο 
στην καθοδήγηση στο γήπεδο όσο και στην προετοιµασία για το 
γήπεδο.

Σύµφωνα µε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, το θέµα δεν είναι να 
τον αλλάξει αλλά να βρει έναν προπονητή που και µεγάλο όνοµα 
να είναι και να µην απαιτεί να έχει την αποκλειστική κυριότητα 
της οµάδας. «Πρέπει να είναι καλός, ακριβός και διατεθειµένος 
να συζητά τις επιλογές του µε το αφεντικό, αλλά τέτοιο µείγµα 
είναι δύσκολο να βρεθεί στην ποδοσφαιρική αγορά» λένε φίλοι 
του ΠΑΟΚ, οι οποίοι κρατάνε µικρό καλάθι και για τις δυνατότη-
τες της ενίσχυσης της οµάδας µε µεταγραφές.

∆εν αµφισβητούν ότι ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ µπορεί να δώσει 
λεφτά, αλλά το κατά πόσο τα λεφτά και µόνο µπορούν να αποτε-
λέσουν κίνητρο για έναν µεγάλης αξίας ποδοσφαιριστή να έρθει 
σε ένα πρωτάθληµα όπως το ελληνικό και να απειλείται να φάει 
ξύλο, αν η εξέδρα κρίνει ότι δεν έπαιξε καλά και το αφεντικό µι-
λάει πολύ.

Χωρίς µέσα
Οι δηµοσιογράφοι που κάλυπταν την εκδήλωση για την έδρα Πο-
ντιακών Σπουδών που χρηµατοδοτεί ο Ιβάν Σαββίδης στο ΑΠΘ 
έµειναν έκπληκτοι όταν, αντί για µια σύντοµη δήλωση, βρέθηκαν 

µπροστά σε δηλώσεις διάρκειας 40 λεπτών, για την ολοκλήρωση 
των οποίων περίµενε γεµάτη η αίθουσα τελετών του πανεπιστη-
µίου.

«Κάποιος πρέπει να του πει να µιλάει λιγότερο» έλεγαν πολ-
λοί, αλλά το εγχείρηµα µοιάζει µε την απόφαση των ποντικιών 
να κρεµάσουν κουδούνι στον λαιµό του γάτου, για να τον ακούν 
όταν πλησιάζει.

«Ίσως χρειάζεται ένα δικό του µέσο, για να µιλάει όσο θέλει 
και προστατευµένα» λένε κάποιοι από τους ανθρώπους που πα-
ρακολουθούν τον τελευταίο καιρό την επιδίωξή του να γίνει ιδι-
οκτήτης ενός µέσου ενηµέρωσης, καθώς, όπως έχει πει, «χωρίς 
µέσο ενηµέρωσης, δεν τα καταφέρνεις στην Ελλάδα».

Η επιδίωξή του για το Mega προσγειώθηκε ανώµαλα όταν ο 
Βαγγέλης Μαρινάκης πλειοδότησε µε διαφορά 2 προς 1 για τις 
µετοχές του ∆ΟΛ, ο οποίος κατείχε το 22% του καναλιού, αλλά 
νοµικοί ισχυρίζονται ότι στον αέρα βρίσκεται και η αγορά του 
19% των µετοχών που είχε κάνει από τον κ. Μπόµπολα. Πρακτι-
κώς, δηλαδή, το Mega αποµακρύνεται.

Ο κ. Σαββίδης ήταν αρνητικός και στην πρόταση για αγορά 
της εφηµερίδας «Μακεδονία» η οποία του έγινε, αλλά τη θεώ-
ρησε χαµηλής εµβέλειας. Έτσι, όταν πριν από λίγες ηµέρες κυ-
κλοφόρησε η φήµη ότι ανοίγει καινούργιο ραδιόφωνο στη Θεσ-
σαλονίκη, το µυαλό όλων πήγε στον Ιβάν, αλλά αµέσως ήρθε η ε-
πιφύλαξη: Αν ήταν έτσι, θα είχε πάρει τη «Μακεδονία», που έχει 
έτοιµο ραδιόφωνο µαζί.

Η κρίση µε τη Ν∆
«Ο Σαββίδης αγοράζει µε ρίσκο, αλλά πάντα έχει τη διαβεβαίωση 
της πολιτικής εξουσίας ότι θα τον διευκολύνει» λένε παράγοντες 
που παρακολουθούν τον οµογενή επιχειρηµατία, για να προσθέ-
σουν ότι στη «Μακεδονία» δεν µπορούσε να έχει µια τέτοια δια-
βεβαίωση, όπως, για παράδειγµα, είχε στη ΣΕΚΑΠ, διότι τα χρέη 
της εφηµερίδας δεν µπορούν ούτε να παραγραφούν ούτε να δια-
γραφούν.

Η υπόθεση της ΣΕΚΑΠ κόστισε στον κ. Σαββίδη τις επαφές 
του µε τη Ν∆, καθώς διέρρηξε πλήρως τις σχέσεις του µε τα στε-
λέχη. Κανένας βουλευτής ή άλλο στέλεχος δεν εµφανίστηκε όχι 
µόνο στον τελικό του Κυπέλλου µε την ΑΕΚ στον Βόλο αλλά ούτε 
καν για την έναρξη της έδρας των Ποντιακών Σπουδών που ορ-
γάνωσε το ΑΠΘ. Εξαίρεση αποτέλεσε ένας δηµοτικός σύµβουλος 
Θεσσαλονίκης, που πιθανόν δεν είχε πληροφορηθεί τις αποδοκι-
µασίες στην Τούµπα κατά του κ. Μητσοτάκη για την περίφηµη ι-
στορία µε το «πέτσινο πέναλτι». Και να µην τις είχε οργανώσει, τις 
χρεώθηκε, λένε παοκτσήδες της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι ισχυρί-
ζονται ότι ο πρόεδρος της Ν∆ δέχτηκε πιέσεις από βουλευτές και 
άλλα στελέχη να αλλάξει τρόπο αντιµετώπισης του ιδιοκτήτη του 
ΠΑΟΚ. Το ότι δεν ανταποκρίθηκε εκλήφθηκε ως πολιτικό µή-
νυµα γι’ αυτούς που φέρονται να παρενέβησαν, αν βέβαια η φήµη 
της παράστασης από τα τοπικά στελέχη ισχύει.

Εκείνο όµως που προκάλεσε µεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι 
ακόµη και ο Σάββας Αναστασιάδης, ο βουλευτής της Ν∆ στη Β΄ 
Θεσσαλονίκης, ο οποίος θεωρείται ο πλησιέστερος στον επιχει-
ρηµατία πολιτικός, συνυπέγραψε την κοινή δήλωση κατά του υ-
ποβιβασµού του Ηρακλή στη Β΄ Εθνική, αν και οι εµπνευστές 

της κοινής δήλωσης συµπεριλάµβαναν τον ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ 
στους ωφελούµενους από τον υποβιβασµό. Κάποιοι από αυτούς 
µάλιστα επισήµαιναν ότι στους βουλευτές που υπέγραψαν από 
την Α΄ Θεσσαλονίκης δεν συµπεριλαµβανόταν ο Σταύρος Καλα-
φάτης, ο οποίος είναι και επικεφαλής της αντιπολίτευσης στον 
∆ήµο Θεσσαλονίκης.

Ο δήµος και η µαρίνα
Πολλοί στη Θεσσαλονίκη ισχυρίζονται ότι το µεγαλύτερο πρό-
βληµα που πρέπει να αντιµετωπίσει ο κ. Σαββίδης είναι να περά-
σει αναίµακτα την πρόθεσή του να δηµιουργηθεί µια µαρίνα σκα-
φών µπροστά στο Μακεδονία Παλλάς. Ενδεικτικό του µεγέθους 
του έργου, το οποίο έχει αρχίσει να έχει αντιδράσεις, είναι ότι το 
σχέδιο προβλέπει και ελικοδρόµιο.

Ο δήµαρχος Θεσσαλονίκης, που διατηρεί ανοιχτούς διαύλους 
επικοινωνίας µε τον κ. Σαββίδη και συχνά συναντιέται µαζί του –
από την εποχή της σε χρόνο-ρεκόρ αδειοδότησης της τοποθέτη-
σης του αγάλµατος της Ρωσίδας στην καταγωγή βασίλισσας Όλγας 
στη Θεσσαλονίκη–, έχει πει ότι η χωροθέτηση της µαρίνας δεν 
είναι αρµοδιότητα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και ο κ. Σαββίδης 
δείχνει να προτιµά να προωθήσει το σχέδιό του µέσα από την κε-
ντρική εξουσία, όπου θεωρεί ότι έχει καλύτερες προσβάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, κάποιοι λένε ότι θα ήθελε να έχει έναν δικό 
του δήµαρχο στη Θεσσαλονίκη, αλλά οι εκλογές είναι το 2019 και 
µέχρι τότε προτιµά το τοπικό πολιτικό προσωπικό να µην είναι ε-
ναντίον του.

Μπορεί να τα καταφέρει όλα αυτά χωρίς στρατό; Το συµβό-
λαιο του Βιεϊρίνια λήγει τον ∆εκέµβριο και το κόστος του στην 
ποδοσφαιρική αγορά υπολογίζεται στα 4 εκατ. ευρώ. Το κόστος 
της δηµιουργίας ενθουσιασµού γύρω από τον ΠΑΟΚ είναι πολύ 
µεγαλύτερο. ∆ιότι, µέχρι στιγµής, την αγάπη της κερκίδας δεν την 
έχει κερδίσει.

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ

Ο ΙΒΑΝ, Ο ΠΑΟΚ, 
ΤΑ ΜΕΣΑ, ΟΙ ΜΑΡΙΝΕΣ 
ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όπως κάθε επιχειρηµατίας µε 
πολυσχιδείς δραστηριότητες, ο 
ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ έχει να 
αντιµετωπίσει πολλά προβλήµατα, 
τα περισσότερα εκ των οποίων θα 
µπορούσαν να είναι πιο εύκολα 
αντιµετωπίσιµα αν ο Μόλινς δεν 
είχε πετύχει το γκολ µε το οποίο 
ο Παναθηναϊκός κέρδισε 3-2 στην 
Τούµπα.
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Α
ποτελεί, ίσως, παγκόσµια 
πρωτοτυπία: σε µια χώρα οι 
πολίτες της οποίας υπερφο-
ρολογούνται και τα ακίνητα 
βρίσκονται στη µέγγενη του 
ΕΝΦΙΑ, η κυβέρνηση… προ-

σκαλεί ξένους πολίτες να αγοράσουν ακίνητα 
(ενίοτε «φιλέτα») µε το κίνητρο της χορήγη-
σης άδειας παραµονής σε χώρα-µέλος της Ε.Ε.

Το πρόγραµµα
Το πρόγραµµα «Golden Visa», το οποίο ε-
φαρµόζεται στη χώρα από το 2013, δεν είναι 
ούτε ελληνική εφεύρεση ούτε ιδιαίτερα πρω-
τότυπο. Έκπαλαι χώρες που επιθυµούσαν να 
προσελκύσουν επενδυτές από το εξωτερικό 
φρόντιζαν να προσφέρουν συγκεκριµένα κί-
νητρα, ώστε οι επενδύσεις να γίνονται πιο ελ-
κυστικές. Αυτό που προβλέπει ως σήµερα το 
πρόγραµµα είναι ότι πολίτες από τρίτες χώρες 
αποκτούν άδεια παραµονής στην Ελλάδα αν 
κάνουν ελάχιστη επένδυση ύψους 250.000 
ευρώ σε ακίνητα στη χώρα. Μάλιστα, σύµφωνα 
µε στοιχεία ξένων οίκων, η Ελλάδα έχει από 
τα χαµηλότερα «εισιτήρια» εισόδου στην Ε.Ε., 
µαζί µε τη Λετονία, ενώ αντίστοιχα προγράµ-
µατα εφαρµόζονται και σε χώρες όπως η Πορ-
τογαλία, η Ισπανία, η Κύπρος κ.ά.

Σε πρόσφατη εκδήλωση που πραγµα-
τοποιήθηκε για το ελληνικό πρόγραµµα 
«Golden Visa», που συνδιοργάνωσε ο οργα-
νισµός Enterprise Greece και το Ιnvestment 
Migration Council (Επενδυτικό Συµβούλιο 
Μετανάστευσης), έγινε γνωστό ότι, µε βάση 
τα στοιχεία έως τις 30 Απριλίου 2017, από το 
σύνολο των 1.684 αδειών που έχουν δοθεί από 
την αρχή του προγράµµατος, 701 έχουν δοθεί 
σε Κινέζους, 357 σε Ρώσους, 84 σε Αιγύπτιους, 
81 σε Τούρκους και ακολουθούν η Ουκρανία 
µε 79, ο Λίβανος µε 78, το Ιράκ µε 53, η Συρία 
µε 45, η Ιορδανία µε 37 και η Σαουδική Αρα-
βία µε 16 άδειες, ενώ αναφέρθηκε ότι το αντα-
γωνιστικό ύψος της επένδυσης κάνει το πρό-
γραµµα να παρουσιάζει σαφείς αυξητικές τά-
σεις.

Επέκταση
Στην ίδια εκδήλωση ο υφυπουργός Οικονο-
µίας Στέργιος Πιτσιόρλας τόνισε ότι «πρέπει 
να δούµε τόσο την πολιτική όσο και την οικο-
νοµική διάσταση του θέµατος. Το πρόγραµµα 
“Golden Visa” είναι µία πρωτοβουλία που βελ-
τιώνει συνεχώς η ελληνική πολιτεία, διαθέ-
τοντας µεγάλη ευελιξία, ενώ έχει γίνει ση-
µαντική δουλειά από το Enterprise Greece». 
Πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυβέρνηση ε-
ξετάζει την επέκταση του προγράµµατος, κι-
νούµενη, σε συνεργασία µε το Enterprise 
Greece, σε έναν βασικό άξονα, ο οποίος αφορά 
την παροχή της «χρυσής βίζας» και σε όσους α-
γοράζουν ελληνικά κρατικά οµόλογα και µετο-
χές επενδυτικών ταµείων, καθώς εκτιµάται ότι 
κατ’ αυτόν τον τρόπο θα εκδηλωθεί ενδιαφέ-

ρον και από επενδυτές από τρίτες χώρες που 
ενδεχοµένως επιθυµούν να αποκτήσουν την 
άδεια παραµονής αλλά η προϋπόθεση της α-
γοράς ακινήτου –δηλαδή ενός περιουσιακού 
στοιχείου που ρευστοποιείται σχετικά δύ-
σκολα– λειτουργεί αποτρεπτικά. Οι ίδιες πλη-
ροφορίες αναφέρουν ότι το ύψος της επένδυ-
σης θα διατηρηθεί στα 250.000 ευρώ, ενώ 
προφανώς θα υπάρχουν και κάποιες ασφαλι-
στικές δικλείδες.

Ο κ. Πιτσιόρλας υπογράµµισε ότι οι αλ-
λαγές συνδυάζονται και µε τις ευκαιρίες για 
επενδύσεις που ανοίγονται από τη συµµε-
τοχή της χώρας στον λεγόµενο «νέο δρόµο 
του µεταξιού», όπου εντάσσεται µια οµάδα 
30 χωρών. Τόνισε, δε, ότι αποτέλεσµα των ε-
παφών που έγιναν στην Κίνα από τον πρωθυ-
πουργό και κυβερνητικούς παράγοντες ήταν 
ότι υπήρξε έντονο ενδιαφέρον από κινεζικές 
εταιρείες να επενδύσουν συντονισµένα στην 
Ελλάδα, µε το ενδιαφέρον τους να εστιάζεται 
στην κτηµαταγορά και στον χρηµατοπιστω-
τικό τοµέα.

Τις αυξητικές τάσεις επιβεβαίωσε και ο 
υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής 
Γιάννης Μπαλάφας, επισηµαίνοντας ότι αυ-
ξήθηκε και ο αριθµός των αιτήσεων και εξη-
γώντας ότι «σε αυτό έχει συµβάλει η προώ-
θηση και η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρµα 
για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επενδυ-
τών και τη γρήγορη λήψη βιοµετρικών στοι-
χείων για τη γρήγορη έκδοση της ηλεκτρονι-
κής βίζας».

Επιφυλάξεις
Πάντως, αξίζει να σηµειωθεί ότι στην ίδια εκ-
δήλωση υπήρξαν και φωνές αρνητικές σχε-
τικά µε την επέκταση του προγράµµατος, 
όπως αυτήν του Γιεργκ Στέφεν, CEO της αυ-
στριακής Henley & Partners, που ασχολείται 
µε τα θέµατα χορήγησης «χρυσής βίζας», ο 
οποίος σηµείωσε ότι το πρόγραµµα, ως έχει 
σήµερα, είναι επαρκώς δελεαστικό για τους 
ενδιαφερόµενους και πιθανή επέκτασή του 
σε τοµείς όπως η αγορά µετοχών ή κρατικών 
οµολόγων περισσότερο θα µπέρδευε τους εν-
διαφερόµενους παρά θα τους διευκόλυνε. Ο 
κ. Στέφεν υπογράµµισε ότι η Ελλάδα θα πρέ-
πει να εκµεταλλευτεί τα συγκριτικά της πλεο-
νεκτήµατα, δηλαδή το γεγονός ότι είναι του-
ριστικός προορισµός, ανήκει στην Ε.Ε. και 
στην Ευρωζώνη, είναι χώρα της Σένγκεν και 
οι τιµές των ακινήτων βρίσκονται σε χαµηλά 
επίπεδα και λόγω της κρίσης.

Από την άλλη, παράγοντες του real estate 
επισηµαίνουν ότι ναι µεν το πρόγραµµα της 
«Golden Visa» θα µπορούσε να λειτουργή-
σει αναζωογονητικά για την κτηµαταγορά, η 
οποία υπέστη πραγµατική καταστροφή από 
την κρίση, όµως η φορολογική επιβάρυνση 
που υφίστανται τα ακίνητα λειτουργεί ως 
φρένο για µια πραγµατική «ανάσταση» της α-
γοράς. Α.Π.

«ΧΡΥΣΗ ΒΙΖΑ» 
ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ

Η διπλή κρίση Ελλάδας 
και Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2015-2017

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ  
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ 

Μπορείτε να το προµηθευτείτε  
από το πολιτικό γραφείο του Γ. Κύρτσου 

(Λουκιανού 25, Κολωνάκι)  
ή να επικοινωνήσετε στο 210 7248616  

ή στο email georgekyrtsos@gmail.com  
για να σας έρθει εντός δεκαηµέρου στο σπίτι  

χωρίς καµία επιβάρυνση.

Η πρώτη έκδοση  
είναι σε 6.000 αντίτυπα  

και διανέµεται  
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ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας κ. Μακρόν βρίσκεται πολύ 
κοντά στην πολιτική κυριαρχία. Αφού έκανε την 
έκπληξη και επικράτησε, ως ανεξάρτητος φιλε-
λεύθερος υποψήφιος, στη δύσκολη αναµέτρηση 
για τις προεδρικές εκλογές, δείχνει ικανός να ε-

ξασφαλίσει απόλυτη πλειοψηφία για το κόµµα που δηµιούργησε 
στις βουλευτικές εκλογές που θα πραγµατοποιηθούν σε δύο γύ-
ρους, στις 11 και 18 Ιουνίου.

O δρόµος προς τον θρίαµβο
Τα αποτελέσµατα των εκλογών που πραγµατοποιήθηκαν στις 11 
εκλογικές περιφέρειες του εξωτερικού οδηγούν τους περισσό-
τερους αναλυτές στο συµπέρασµα ότι έχει ανοίξει ο δρόµος για 
τη θριαµβευτική επικράτηση του κόµµατος του κ. Μακρόν στις 
βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου. Η κυβέρνηση της Γαλλίας α-
ποφάσισε να πραγµατοποιήσει νωρίτερα τις εκλογές στις 11 περι-
φέρειες του εξωτερικού, για να αποφύγει τον πειρασµό της ηλε-
κτρονικής ψηφοφορίας και τον κίνδυνο των χάκερ. Οι υποψήφιοι 
του κόµµατος La République En Marche! (LRM) –σε ελεύθερη 
µετάφραση «Η ∆ηµοκρατία Προχωράει!– προηγούνται στις 10 
από τις 11 εκλογικές περιφέρειες του εξωτερικού και αναµένε-
ται να κερδίσουν τουλάχιστον τις 10 από αυτές στον κρίσιµο δεύ-
τερο γύρο. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των τελευταίων δηµο-
σκοπήσεων, το κόµµα του κ. Μακρόν θα αποσπάσει ένα ποσοστό 
της τάξης του 30% στον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών 
που θα πραγµατοποιηθεί αυτή την Κυριακή, ενώ η παραδοσιακή 
κεντροδεξιά µε τους Ρεπουµπλικάνους αναµένεται να έρθει δεύ-
τερη, µε ένα ποσοστό της τάξης του 23%. Το ακροδεξιό Εθνικό 
Μέτωπο της κ. Λεπέν φαίνεται να υποχωρεί αρκετά κάτω από το 
20% εξαιτίας και των εσωτερικών του προβληµάτων, το Σοσιαλι-
στικό Κόµµα κινείται αρκετά κάτω από το 10% και το κόµµα της 
ριζοσπαστικής Αριστεράς που ελέγχεται από τον κ. Μελανσόν α-
ναµένεται να κινηθεί γύρω στο 15%.

Επειδή οι βουλευτικές εκλογές στη Γαλλία διεξάγονται σε 
δύο γύρους και παίζουν καθοριστικό ρόλο οι συνεργασίες στον 
δεύτερο γύρο, οι ειδικοί εκτιµούν ότι το κόµµα του κ. Μακρόν θα 
πλησιάσει τις 330 έδρες επί συνόλου 577 και θα έχει άνετη πλει-
οψηφία. Στον ρόλο της αξιωµατικής αντιπολίτευσης θα είναι πι-
θανότατα οι Ρεπουµπλικάνοι µε περίπου 160 έδρες. Οι Σοσιαλι-
στές, οι οποίοι στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας ήλεγχαν 
την Προεδρία της ∆ηµοκρατίας και τη Βουλή, θα περιοριστούν 
σε 30 έδρες, όπως και η ριζοσπαστική Αριστερά του κ. Μελαν-
σόν. Τέλος, το ακροδεξιό Εθνικό Μέτωπο µπορεί να ελπίζει σε 
15-20 έδρες, ενώ το πιθανότερο είναι ότι η κ. Λεπέν θα µετακινη-
θεί από το Ευρωκοινοβούλιο στο Εθνικό Κοινοβούλιο.

Όλα δείχνουν ότι τίποτα δεν µπορεί να σταµατήσει την πο-
λιτική άνοδο του κ. Μακρόν, η οποία ισοδυναµεί µε τη µεγαλύ-
τερη ανατροπή στην πολιτική ζωή της Γαλλίας στη διάρκεια των 
τελευταίων δεκαετιών. Εκλέχτηκε Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας 
χωρίς να έχει εκλεγεί σε οποιοδήποτε άλλο αξίωµα. Το κόµµα 
που δηµιούργησε και το οποίο ιδρύθηκε µόλις πριν από έναν 
χρόνο µε τη µορφή κινήµατος θα έχει τον πιο ευνοϊκό συσχε-
τισµό δυνάµεων στη Βουλή από την εποχή του στρατηγού Ντε 
Γκολ. Το γεγονός µάλιστα ότι οι Ρεπουµπλικάνοι, οι οποίοι εκ-
φράζουν την κεντροδεξιά, θα βρίσκονται στην αξιωµατική αντι-
πολίτευση προστατεύει τη φιλελεύθερη προεδρική πλειοψηφία 
από τις πολιτικές πιέσεις που θα µπορούσαν να της ασκήσουν η 
ριζοσπαστική Αριστερά και η άκρα ∆εξιά.

Ο κ. Μακρόν δεν άφησε τίποτα στην τύχη. Επέλεξε τον πρω-
θυπουργό και τους δύο οικονοµικούς υπουργούς της κυβέρνη-
σης που όρισε από τον χώρο των Ρεπουµπλικάνων, ενώ συνερ-
γάστηκε και περιέλαβε στις εκλογικές του λίστες γνωστά στε-
λέχη του Σοσιαλιστικού Κόµµατος. Οι Ρεπουµπλικάνοι έχασαν 
εξαιτίας του Μακρόν τη µεγάλη πολιτική ευκαιρία που τους πρό-
σφερε η αποτυχία της σοσιαλιστικής διακυβέρνησης, ενώ οι Σο-
σιαλιστές φαίνεται να περνούν εξαιτίας του από την ήττα στη συ-
ντριβή.

Το επόµενο βήµα
Ο Πρόεδρος Μακρόν και οι συνεργάτες του έχουν θέσει ως βα-
σικό στόχο τις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, στο ασφαλιστικό 

ή τον Οκτώβριο, εφόσον αυτό επιθυµούν ο πρώην πρωθυπουρ-
γός και ηγέτης του ∆ηµοκρατικού Κόµµατος κ. Ρέντσι και ο ηγέ-
της του Κινήµατος Πέντε Αστέρων κ. Γκρίλο. Το ερώτηµα είναι 
ποιος από τους δύο θα κυριαρχήσει στις πολιτικές εξελίξεις και 
τι είδους κυβερνητικός συνασπισµός θα προκύψει από την εκλο-
γική αναµέτρηση.

Η Ιταλία έχει χαρακτηριστικά µεγάλου ασθενούς της Ευ-
ρωζώνης και αυτό εξηγεί τη δηµοσκοπική άνοδο του Κινήµατος 
Πέντε Αστέρων, το οποίο κινείται γύρω στο 30%. Το τελευταίο 
διάστηµα όµως υπάρχει µια σαφής βελτίωση στις οικονοµικές ε-
πιδόσεις της Ιταλίας –το πρώτο τρίµηνο αυξήθηκε κατά 0,4% το 
ΑΕΠ– και θετικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά την αντιµετώπιση των 
προβληµάτων της τρίτης µεγαλύτερης τράπεζας της χώρας, της 
Monte dei Paschi, η οποία συµφωνήθηκε να ενισχυθεί µε κεφά-
λαια ύψους 8,8 δισ. ευρώ, και της µεγάλης κρατικής προβληµατι-
κής χαλυβουργίας ILVA, η οποία πέρασε υπό τον έλεγχο της πο-
λυεθνικής του κλάδου ArcelorMittal. Toερώτηµα είναι εάν η δι-
αφαινόµενη βελτίωση της προοπτικής της ιταλικής οικονοµίας 
θα συνδυαστεί µε το φαινόµενο Μακρόν για να ελεγχθεί πολι-
τικά η άνοδος των αντιευρωπαίων λαϊκιστών που εκφράζονται 
από τον Μπέπε Γκρίλο του Κινήµατος Πέντε Αστέρων και τον 
Σαλβίνι της ακροδεξιάς Λέγκας του Βορρά. Από την απάντηση 
στο ερώτηµα θα εξαρτηθεί το µέλλον της Ευρωζώνης, γιατί είναι 
φανερό ότι για να περάσουµε στην επόµενη φάση της ευρωπα-
ϊκής ενοποίησης χρειαζόµαστε, µεταξύ των άλλων, µία επιτυχη-
µένη Γερµανία, µία µεταρρυθµισµένη Γαλλία και µία οικονοµικά 
και πολιτικά σταθεροποιηµένη Ιταλία.

Ο Μακρόν έχει δηµιουργήσει εντυπωσιακή δυναµική.

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Ο φιλελεύθερος Πρόεδρος της Γαλλίας 
φαίνεται να εξασφαλίζει την απόλυτη 
πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο.

Κρίσιµες εκλογές στην Ιταλία, 
πιθανότατα τον Σεπτέµβριο 
ή τον Οκτώβριο.

ΓΑΛΛΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ 
ΚΡΙΝΟΥΝ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ

σύστηµα και στη φορολογία, στην κατεύθυνση ενός πιο ευέλι-
κτου και σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος και της µείωσης 
των ασφαλιστικών και φορολογικών βαρών των επιχειρήσεων, ι-
διαίτερα των µικροµεσαίων, µέχρι τον επόµενο Σεπτέµβριο.

Η κυβέρνηση που θα προκύψει από τις βουλευτικές εκλογές 
της 11ης και της 18ης Ιουνίου θα υιοθετήσει τις βασικές θέσεις 
της πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές, ο διάλογος µε τις συν-
δικαλιστικές οργανώσεις θα ολοκληρωθεί µέχρι τον Σεπτέµβριο 
και η Βουλή θα ψηφίσει τις αλλαγές, µε ειδική διαδικασία, µέχρι 
τα τέλη Σεπτεµβρίου.

Ο κ. Μακρόν γνωρίζει ότι αλλεπάλληλα σχέδια εκσυγχρο-
νισµού της αγοράς εργασίας και του ασφαλιστικού, φορολογι-
κού συστήµατος της Γαλλίας προσέκρουσαν στην αντίδραση 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων και σε µεγάλης κλίµακας κι-
νητοποιήσεις. ∆εν θέλει, λοιπόν, να χάσει χρόνο αλλά να λύσει 
το πρόβληµα έχοντας εξασφαλίσει την ισχυρή εντολή του γαλλι-
κού λαού και προτού αρχίσει να εκδηλώνεται οποιαδήποτε προ-
εδρική ή κυβερνητική φθορά.

Ο νέος Πρόεδρος της Γαλλίας θεωρεί αυτές τις αλλαγές ανα-
γκαία προϋπόθεση για να ενισχυθεί η διαπραγµατευτική θέση 
της χώρας του έναντι της Γερµανίας, η οποία εφάρµοσε ανάλο-
γες µεταρρυθµίσεις, µε εντυπωσιακή επιτυχία, από το 2003 µε 
πρωτοβουλία του σοσιαλδηµοκράτη καγκελάριου κ. Σρέντερ. Η 
καγκελάριος Μέρκελ, η οποία επικράτησε στις εκλογές του 2005 
και εκτός απροόπτου θα εξασφαλίσει την τέταρτη θητεία µε τις ε-
κλογές του Σεπτεµβρίου 2017, κινήθηκε σε ένα οικονοµικό πλαί-
σιο που είχε προσδιορίσει σε µεγάλο βαθµό ο σοσιαλδηµοκρά-
της προκάτοχός της.

Σειρά της Ιταλίας;
Το πέρασµα της Γαλλίας από το αποτυχηµένο σοσιαλιστικό πεί-
ραµα του Προέδρου Ολάντ στη φιλελεύθερη προσαρµογή µε 
πρωτοβουλία του Προέδρου Μακρόν βελτιώνει την προοπτική 
της Ευρωζώνης, η οποία ήδη καταγράφει καλές οικονοµικές ε-
πιδόσεις.

Πολλά θα εξαρτηθούν όµως από το εάν το φαινόµενο Μα-
κρόν θα επηρεάσει θετικά την Ιταλία, την τρίτη µεγαλύτερη οι-
κονοµία της Ευρωζώνης, η οποία βρίσκεται σε κρίσιµη καµπή.

Η συνεννόηση των πολιτικών δυνάµεων γύρω από τον εκλο-
γικό νόµο που θα ισχύσει στις επόµενες βουλευτικές εκλογές, οι 
οποίες θα πραγµατοποιηθούν το αργότερο µέχρι τον Φεβρουά-
ριο του 2018, φαίνεται να επιταχύνει τις εξελίξεις. Οι περισσό-
τεροι αναλυτές εκτιµούν ότι θα έχουµε εκλογές τον Σεπτέµβριο 
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οικονοµία

Νέο επεισόδιο στην κόντρα µε την ελληνική ναυτι-
λιακή κοινότητα, που ξεκίνησε πριν από 4-5 χρό-
νια από τη γερµανική πλευρά, πρόσθεσαν οι δη-
λώσεις του Γερµανού υπουργού Οικονοµικών 
Βόλφγκανγκ Σόιµπλε, σύµφωνα µε τις οποίες ο 

Αλέξης Τσίπρας δεν τήρησε την υπόσχεσή του σχετικά µε τη φο-
ρολόγηση των εφοπλιστών. ∆ηλώσεις οι οποίες δείχνουν σαφώς 
ότι εν καιρώ κρίσης η ελληνική ναυτιλία έχει στοχοποιηθεί.

Στην επίθεση Σόιµπλε η απάντηση του προέδρου της Ένωσης 
Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) Θεόδωρου Βενιάµη ήταν καταπέλ-
της. Ο κ. Βενιάµης, ασκώντας δριµεία κριτική, τονίζει ότι «η πρω-
τιά της ελληνικής ναυτιλίας µάλλον ενοχλεί» και αναφέρει πως 
«στόχος των δηλώσεών του είναι να τορπιλίσει τους στενούς δε-
σµούς της ελληνικής ναυτιλίας µε τον τόπο της», µιλά για «απο-
τυχία της γερµανικής ναυτιλιακής πολιτικής» και εκτιµά ότι «α-
ποδεικνύεται ότι δεν επιθυµεί να δει την Ελλάδα σε αναπτυξιακή 
πορεία». Επιπλέον, τονίζει πως «η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα 
σύσσωµη ανταποκρίθηκε στην ανάγκη για ενίσχυση των εσόδων 
της εθνικής οικονοµίας, αποφασίζοντας εδώ και τέσσερα χρόνια, 
σε εθελοντική βάση, τον διπλασιασµό της φορολογικής της υπο-
χρέωσης».

Είναι σαφές ότι αφορµή γι’ αυτή την κόντρα είναι η έρευνα 
της Επιτροπής Ανταγωνισµού της Ε.Ε. για το φορολογικό σύ-
στηµα που διέπει την ελληνική ναυτιλία, η οποία ελέγχει το 50% 
της ευρωπαϊκής. Έρευνα που έχει θέσει στο µικροσκόπιο το ελ-
ληνικό σύστηµα, µε την υποψία ότι δηµιουργεί συνθήκες αθέµι-
του ανταγωνισµού. Και ενώ η ελληνική ναυτιλία µπαίνει στο µι-
κροσκόπιο, το γερµανικό σύστηµα αποτελεί παράδεισο για τους 
πλοιοκτήτες και είναι στηµένο έτσι ώστε να υπάρχουν µεγάλες 
φοροελαφρύνσεις για όσους επενδύουν στη ναυτιλία. Το ίδιο σύ-
στηµα εφαρµόζουν οι Ιρλανδοί, οι Ιταλοί, οι Βέλγοι και οι Μαλτέ-
ζοι. Στην Ελβετία και στην Ολλανδία, δε, το φορολογικό πλαίσιο 
είναι ακόµη πιο ευνοϊκό, αφού προβλέπει εφάπαξ καταβολή ενός 
ποσού κάθε χρόνο από τους πλοιοκτήτες και το εισόδηµα από τις 
ναυτιλιακές δραστηριότητες παραµένει στην ουσία αφορολόγητο, 
αλλά κανείς δεν ασχολείται.

Είναι σηµαντικό, δε, να αναφέρουµε ότι η ναυτιλία µαζί µε τον 
τουρισµό στηρίζουν την ελληνική οικονοµία αυτή τη δύσκολη πε-
ρίοδο.

Αναλυτικά ο πρόεδρος της ΕΕΕ αναφέρει: «Απορία δηµιούρ-
γησε στην ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα η αδικαιολόγητη πρό-
σφατη επίθεση του Γερµανού υπουργού Οικονοµικών κ. Σόιµπλε 
κατά της χώρας µας µε αιχµή του δόρατος τον ελληνικό εφοπλι-
σµό.

»Ο κ. Σόιµπλε, αγνοώντας µε εµµονή το ιδιαίτερα ευνοϊκό κα-

θεστώς που διέπει τη γερµανική ναυτιλία, στρέφεται µε τις δη-
λώσεις του εναντίον της ελληνικής ναυτιλίας, που τυχαίνει όµως 
να εκπροσωπεί και το 50% της κοινοτικής, µια πρωτιά που µάλ-
λον ενοχλεί.

»Σε µία περίοδο που η Ε.Ε. καλείται να προασπίσει, αλλά και 
να ενισχύσει, την ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας της έναντι του 
σκληρού ανταγωνισµού από ναυτιλιακά κέντρα εκτός Ευρώπης, 
οι επικρίσεις του κ. Σόιµπλε είναι προκλητικά αβάσιµες.

»∆ηµιουργείται επίσης το ερώτηµα µήπως η αποτυχία της 
γερµανικής ναυτιλιακής πολιτικής, που, παρ’ όλες τις ευνοϊκές 
ρυθµίσεις σε όλα τα επίπεδα (πλοιοκτησία, διαχείριση, φυσικό 
πρόσωπο), δεν κατάφερε να στηρίξει τη ναυτιλία της, είναι το κί-
νητρο που υποκινεί τον υπουργό στις δηλώσεις αυτές.

»Αν στόχος των δηλώσεών του είναι να τορπιλίσει τους στε-
νούς δεσµούς της ελληνικής ναυτιλίας µε τον τόπο της, αποδει-
κνύεται ότι δεν επιθυµεί να δει την Ελλάδα σε αναπτυξιακή πο-
ρεία.

»Προς γνώση του κ. Σόιµπλε, η ελληνική ναυτιλιακή κοινό-
τητα σύσσωµη ανταποκρίθηκε στην ανάγκη για ενίσχυση των ε-
σόδων της εθνικής οικονοµίας, αποφασίζοντας εδώ και τέσσερα 
χρόνια, σε εθελοντική βάση, τον διπλασιασµό της φορολογικής 
της υποχρέωσης, αν και αυτή απολαµβάνει ιστορικά συνταγµατι-
κής προστασίας, µια πρωτοβουλία που αποδεικνύει έµπρακτα την 
ενότητα αλλά και τη συνέπειά της απέναντι στον τόπο της».

Σηµειώνεται ότι πέρυσι µε αφορµή το συγκεκριµένο θέµα ο 
κ. Βενιάµης είχε δηλώσει ότι «η ελληνική ναυτιλία, αντί να πα-
ραµένει επικεντρωµένη στην αντιµετώπιση της παγκόσµιας ύ-
φεσης στις θαλάσσιες µεταφορές και της κατάρρευσης των ναύ-
λων, καλείται επειγόντως να προασπίσει αποτελεσµατικά το δικαί-
ωµά της να παραµείνει ανταγωνιστική στις διεθνείς ναυτιλιακές 
αγορές. Και αποτελεί πράγµατι ειρωνεία να πρέπει να υπερασπι-
στούµε τώρα ένα θεσµικό πλαίσιο, πρωτοποριακό για την εποχή 
που υιοθετήθηκε, πριν από περίπου 50 χρόνια, το οποίο αποτέ-
λεσε πρότυπο για τη διαµόρφωση ανάλογων και ίσως και πιο εξε-
λιγµένων και ευνοϊκών φορολογικών πλαισίων από κράτη εντός 
αλλά και εκτός της Ε.Ε. Η κατοχύρωση βασικών διατάξεων του 
θεσµικού πλαισίου της ναυτιλίας στο Σύνταγµα της Ελλάδας του 
1975 αποτελεί απόδειξη της αναγνώρισης από την πολιτεία της 
σηµασίας που είχε και έχει ο τοµέας αυτός ως ένας από τους θε-
µελιώδεις διαχρονικά παραγωγικούς πυλώνες της εθνικής οικονο-
µίας µε ευρύτερες στρατηγικές διαστάσεις για την ευηµερία και το 
κύρος της χώρας µας».

Είναι σηµαντικό να ειπωθεί ότι ο ελληνικός στόλος αριθµεί 
περισσότερα από 4.600 πλοία, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 
20% της παγκόσµιας χωρητικότητας σε deadweight, ενώ στην Ευ-

ρώπη κατέχει το 50% του κοινοτικού στόλου. Σηµειωτέον ότι και 
τα δύο ποσοστά παρουσιάζουν ανοδική πορεία σε σχέση µε τα 
προηγούµενα έτη.

Παράλληλα, τη σηµασία της ελληνικής ναυτιλίας αλλά και την 
πρόθεση των εκπροσώπων της αυτή να µείνει σταθερά συνδεδε-
µένη µε τον τόπο της επισήµανε µιλώντας σε ειδική εκδήλωση 
ο πρόεδρος της ΕΕΕ. Ανέφερε δε ότι η Ελλάδα κατέχει µια µε-
γάλη ναυτιλία, όχι µόνο σε αριθµούς αλλά και σε επίπεδο ποιό-
τητας και υψηλής παροχής θαλάσσιων µεταφορικών υπηρεσιών 
παγκοσµίως, µίλησε για την ανάγκη να γίνει εκ νέου προτεραιό-
τητα της πολιτείας η ενθάρρυνση του ναυτικού επαγγέλµατος για 
τους νέους και σηµείωσε ότι σε αυτό θα βοηθήσει η βελτίωση του 
συστήµατος της ναυτικής εκπαίδευσης, καθώς και η δηµιουργία 
των κατάλληλων συνθηκών ενεργοποίησης της δυναµικής για α-
πασχόληση περισσότερων Ελλήνων στα ελληνόκτητα πλοία. «Και 
στους δύο στόχους η πολιτεία θα µας βρει ουσιαστικούς αρωγούς, 
µε ρεαλιστικές προτάσεις, που λαµβάνουν υπόψη τον καθορι-
στικό παράγοντα της ανταγωνιστικότητας της ναυτιλίας µας» συ-
µπλήρωσε ο κ. Βενιάµης.

  ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ

«ΝΑΥΜΑΧΙΑ»  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2017 - 18

Το Τµήµα Πληροφορικής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών διοργανώνει, µε σταθερή επιτυχία από το
ακαδηµαϊκό έτος 1993-94, Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στα Πληροφοριακά Συστήµατα
(Tµήµα πλήρους φοίτησης). Το ΠΜΣ οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης στα
Πληροφοριακά Συστήµατα. Το ΠΜΣ είναι δυναµικό και σύγχρονο και αποσκοπεί στην εκπαίδευση εξειδι-
κευµένων επιστηµόνων, ικανών να καλύψουν επαρκώς τις αυξηµένες ανάγκες επιχειρήσεων και οργανισµών
στο πεδίο του σχεδιασµού, της υλοποίησης και της διαχείρισης των Πληροφοριακών Συστηµάτων.

Στο ΠΜΣ µπορούν να υποβάλλουν αίτηση απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι Τµηµάτων Πληροφορικής, Επιστήµης
Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών, Οικονοµικών, ∆ιοικητικών ή Θετικών Επιστηµών, Πολυτεχνικών Σχολών,
Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, Αστυνοµικών Ακαδηµιών ή άλλων ισότιµων σχολών της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς επίσης και απόφοιτοι Τµηµάτων ΤΕΙ Πληροφορικής ή συναφών µε αυτά.

Το ΠΜΣ διαρκεί τρία ακαδηµαϊκά εξάµηνα (15 µήνες). Στα δύο πρώτα εξάµηνα διδάσκονται τα µαθήµατα
και στο τρίτο εξάµηνο οι φοιτητές παρακολουθούν το Σεµινάριο Τεχνολογίας και ∆ιοίκησης Πληροφοριακών
Συστηµάτων και εκπονούν τη µεταπτυχιακή τους διατριβή. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του ΠΜΣ απαιτείται
επιτυχής παρακολούθηση 11 µαθηµάτων, τα οποία οδηγούν στις εξής εξειδικεύσεις:

1. Ασφάλεια Πληροφοριών και Συστηµάτων
2. ∆ικτυοκεντρικά και ∆ιάχυτα Πληροφοριακά Συστήµατα
3. Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήµατα
4. Πληροφοριακά Συστήµατα Μεγάλης Κλίµακας
5. Συστήµατα διαχείρισης γνώσης
6. Τεχνολογία Λογισµικού και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων

Υπάρχει πρόβλεψη για χορήγηση υποτροφιών εισαγωγής αριστούχων, καθώς και υποτροφιών επίδοσης
οι οποίες µπορεί να καλύψουν έως και το 100% των διδάκτρων.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνει από 3 Απριλίου έως 16 Ιουνίου 2017. Πληροφορίες: Άννα Παπάζογλου,
postgrad@aueb.gr, ∆ευτέρα-Παρασκευή 10:00-13:00, τηλ. 210.820.36.43, www.mscis.cs.aueb.gr

Θεόδωρος Βενιάµης
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Μ
ε µια λαµπρή εκδήλωση στο 
Παλαιό Χρηµατιστήριο Α-
θηνών στην οδό Σοφοκλέ-
ους η Εθνική Τράπεζα της 
Ελλάδος γιόρτασε τα 175 
χρόνια από την ίδρυσή της. 
Στην αίθουσα όπου κάποτε 
ηχούσαν οι φωνές των χρη-

µατιστών εκτίθενται τα έργα 15 νέων καλλιτεχνών τα οποία 
αγόρασε η Εθνική Τράπεζα.

Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τους καλλιτέχνες
Η Εθνική Τράπεζα για τον εορτασµό των 175 χρόνων της 
πραγµατοποίησε την περασµένη χρονιά διαγωνισµό θέλο-
ντας να ενθαρρύνει και να στηρίξει νέους καλλιτέχνες. Στον 
διαγωνισµό συµµετείχαν 950 νέοι καλλιτέχνες, ενώ η επι-
τροπή που είχε οριστεί επέλεξε, σύµφωνα µε τους όρους 
του διαγωνισµού, 15 έργα τέχνης που απέκτησε η Εθνική 
Τράπεζα για εµπλουτισµό της καλλιτεχνικής συλλογής της. 
Όπως σηµειώνουν ο Παναγιώτης (Τάκης) Θωµόπουλος, πρό-
εδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εθνικής Τράπεζας, 
και ο Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, διευθύνων σύµβουλος της 
Εθνικής Τράπεζας, «η παλαιότερη τράπεζα της χώρας έχει 
από την ίδρυσή της επιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την 

καλλιτεχνική δηµιουργία, την οποία διαχρονικά στηρίζει 
µε ποικίλους τρόπους. Είναι ένας από τους πρώτους οργα-
νισµούς που συγκρότησαν συλλογή έργων τέχνης, αλλά και 
καθιέρωσε, παράλληλα µε την τραπεζική της δραστηριότητα, 
παρεµβάσεις σε θέµατα κοινωνικά και πολιτιστικά». Μάλι-
στα, κατά τη διάρκεια της τελετής εγκαινίων της έκθεσης 
ο κ. Φραγκιαδάκης ευχήθηκε στα 275 χρόνια της Εθνικής 
Τράπεζας «οι σηµερινοί καλλιτέχνες να έχουν αφήσει το α-
ποτύπωµά τους». Παράλληλα, χαρακτήρισε «παράδοξο» το 
γεγονός ότι «σε περιόδους δοκιµασίας, σαν αυτές που περ-
νάµε, υπάρχει πρόσφορο έδαφος για τους καλλιτέχνες να 
δηµιουργήσουν ενδιαφέροντα πράγµατα».

Λ. Φραγκιαδάκης: «Τα έργα µιλάνε από µόνα 
τους»
Τα έργα που παρουσιάζονται καλύπτουν διάφορες εκφρά-
σεις της καλλιτεχνικής δηµιουργίας, από τη ζωγραφική και 
τα γλυπτά έως την ψηφιακή τεχνολογία και το βίντεο. Μεταξύ 
αυτών, στο µονοκάναλο ψηφιακό βίντεο µε ήχο της Λουκίας 
Αλαβάνου «Geppetto’s Clocks» (Τα ρολόγια του Τζεπέτο) µια 
συνηθισµένη οικογενειακή φωτογραφία µεταµορφώνεται 
σταδιακά. ∆ύο ηλικιωµένοι µένουν σε ένα δωµάτιο, γεµάτο 
αδιάφορα έπιπλα και ενθύµια. Οι χτύποι των ρολογιών ει-
σάγουν ζωντανές µορφές, οι οποίες έχουν αντληθεί από τον 

«Πινόκιο» της Disney. Στο «Νυχτερινό τοπίο στον Εθνικό 
Κήπο» η Χρυσάνθη Κουµιανάκη «ερευνά τον κήπο ως πέ-
ρασµα- άνοιγµα µέσα στην πόλη, αλλά και ως χώρο στάσης 
και αναψυχής», ενώ έχοντας το αθηναϊκό τοπίο ως κύριο 
θέµα του, το έργο «Όνειρα µηχανικών διαµερισµάτων» της 
Έµι Αβόρα «δεν στοχεύει µόνο στην απεικόνιση των κλα-
σικών µπαλκονιών µιας κοινής πολυκατοικίας αλλά διερω-
τάται για τις σιωπηλές φιλοδοξίες και τα κερδισµένα ή χα-
µένα όνειρα των κατοίκων της». Οι καλλιτέχνες των οποίων 
τα έργα αγόρασε η Εθνική Τράπεζα και εκτίθενται στο Πα-
λαιό Χρηµατιστήριο Αθηνών είναι οι Αβόρα Έµι, Αλαβάνου 
Λουκία, Βασµουλάκης Αλέξανδρος, Βρατσάνου Μυρτώ, Ευ-
σταθίου Ειρήνη, Κάττου Λητώ, Κοτρέτσος Γεωργία, Κουµι-
ανάκη Χρυσάνθη, Μπέλλου Ράνια, Μώρης Πέτρος, Πολυ-
χρονίδης Λυσίµαχος, Προδροµίδης Θοδωρής, Σπύρου Έφη, 
Στρούζα Στεφανία και Τουλιάτου Ίριδα. Ο κ. Φραγκιαδά-
κης προέτρεψε τους επισκέπτες να παρατηρήσουν τα έργα, 
καθώς, όπως είπε, «µιλάνε από µόνα τους». Αξίζει, δε, να 
σηµειωθεί ότι οι καλλιτέχνες προέρχονται από διαφορε-
τικά ρεύµατα, κάτι που αποτυπώνεται έντονα στον χώρο.

Κ. Γρέγου: «Η πρωτοβουλία της Εθνικής 
Τράπεζας αποτελεί αξιέπαινη κίνηση»
Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου, ενώ θα είναι 

 ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΓΟΡΑΣΕ ΚΑΙ ΕΚΘΕΤΕΙ 
ΕΡΓΑ 15 ΝΕΩΝ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

ΑΓΟΡΑΣΕ ΚΑΙ ΕΚΘΕΤΕΙ 

Αλέξανδρος 
Βασµουλάκης
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πνευµατικής ανάτασης. Αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία 
της ανάπτυξης του πνεύµατος και της συνείδησης του αν-
θρώπου. Ως εκ τούτου, η στήριξη της τέχνης και του πολι-
τισµού εξακολουθεί να είναι ζωτικής σηµασίας, τόσο σε ι-
διωτικό όσο και σε δηµόσιο επίπεδο».

Η συλλογή της Εθνικής Τράπεζας
Η καλλιτεχνική συλλογή της Εθνικής Τράπεζας καλύπτει 
σχεδόν όλες τις περιόδους της ιστορίας της ελληνικής τέ-
χνης του 19ου και του 20ού αιώνα. Η καλλιτεχνική σύµ-
βουλος δρ. Όλγα Μεντζαφού-Πολύζου, που έχει και την ε-
πιµέλεια της έκθεσης, τονίζει ότι «στην Εθνική Τράπεζα 
ήδη στα τέλη του 19ου αιώνα είχε δηµιουργηθεί ένας µι-
κρός πυρήνας έργων τέχνης, που είχαν συγκεντρωθεί για 
τη διακόσµηση των χώρων που στέγαζαν τη διοίκηση στο 
µµεγαλοπρεπές µέγαρό της. Παράλληλα, για να τιµηθούν 
οι άνθρωποι που συντέλεσαν στην ίδρυση και στην ανά-
πτυξή της, δόθηκαν παραγγελίες στους πλέον αναγνωρι-
σµένους καλλιτέχνες της εποχής για να φιλοτεχνήσουν τις 
προσωπογραφίες τους ή τις προτοµές τους, πρακτική που 
συνεχίζεται έως σήµερα. Έτσι, στο πέρασµα των 175 χρό-
νων λειτουργίας της, οι προσωπογραφίες των διοικητών 
που έχουν συγκεντρωθεί συγκροτούν µια ολοκληρωµένη 
portrait gallery, η οποία, εκτός από το ότι περιέχει έργα 

των επιφανέστερων καλλιτεχνών κάθε εποχής, παράλληλα 
καταγράφει την ιστορία της ελληνικής προσωπογραφίας». Η 
κ. Μεντζαφού-Πολύζου εξηγεί ότι «µελετώντας τη συγκρό-
τηση της συλλογής διαπιστώνεται ότι υπήρξαν εποχές µε 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την απόκτηση έργων τέχνης, ενώ 
κατά τη διάρκεια άλλων το ενδιαφέρον ήταν περιορισµένο. 
Σηµαντικό ρόλο παίζει η προσωπικότητα του εκάστοτε δι-
οικητή και η ενασχόλησή του µε την τέχνη, η οποία καθο-
ρίζει τους στόχους, ενώ οι ιστορικές και κοινωνικές συνθή-
κες συχνά επιβάλλουν τις επιλογές». Επιπλέον, και εκείνη 
χαρακτηρίζει τη σηµερινή εποχή ως σηµαντική πρόκληση 
για τον σύγχρονο καλλιτέχνη. «Ο καλλιτέχνης, γόνιµος δέ-
κτης των προβληµατισµών του καιρού του, επεξεργάζεται 
τα µηνύµατα και αναπαράγει στοχασµούς, σχολιάζει µε το 
έργο του και καταθέτει µαρτυρίες, αναλαµβάνει να διηγηθεί 
την προσωπική ιστορία του καθενός, µε ευαισθησία, ποί-
ηση, γνώση, πολλές φορές µε χιούµορ. Για τη δηµιουργία 
του µπορεί να χρησιµοποιηθεί οτιδήποτε µπορεί να υπο-
βάλει το περιεχόµενό του. Παλιές τεχνικές –τελάρο, χρώ-
µατα– που συνυπάρχουν µε δράσεις, περιβάλλοντα, κατα-
σκευές, φωτογραφίες, βίντεο, αποτελούν την κοινή γλώσσα 
που χαρακτηρίζει πολύτροπους καλλιτέχνες. Η ανθρώπινη 
“δραστηριότητα” µέσα από ποικίλους δρόµους µετατρέπε-
ται σε εικαστικό γεγονός».

ανοιχτή τις καθηµερινές από τις 11 το πρωί έως τις 7 το α-
πόγευµα και τα Σαββατοκύριακα από τις 5 έως τις 8 το α-
πόγευµα. Η διεθνούς φήµης επιµελήτρια Κατερίνα Γρέγου 
τόνισε ότι «η προσθήκη των έργων των σύγχρονων Ελλή-
νων καλλιτεχνών στη συλλογή της Εθνικής Τράπεζας απο-
τελεί σηµαντική επιβεβαίωση µιας παράδοσης που ξεκί-
νησε τον 19ο αιώνα και παγιώθηκε το 1966 µε την ίδρυση 
του Μορφωτικού Ιδρύµατος της Τράπεζας». Αναφερόµενη 
στη σηµερινή κατάσταση είπε ότι «η οικονοµική κρίση ε-
πηρέασε σηµαντικά το καλλιτεχνικό τοπίο στην Ελλάδα 
και στα πολιτιστικά ιδρύµατα της χώρας. Έχει επηρεάσει 
τη διαβίωση των καλλιτεχνών, δηµιουργώντας αβεβαιότητα 
και επισφάλεια σε ένα πεδίο εργασίας στο οποίο ο βιοπο-
ρισµός ήταν ήδη δύσκολος, ιδίως σε µια χώρα µε µικρή πε-
ριφερειακή καλλιτεχνική αγορά. Γι’ αυτό η πρωτοβουλία 
της Εθνικής Τράπεζας αποτελεί αξιέπαινη κίνηση στήριξης 
της αναδυόµενης σύγχρονης καλλιτεχνικής δηµιουργίας 
σε µια περίοδο κατά την οποία κάτι τέτοιο είναι περισσό-
τερο αναγκαίο από ποτέ». Η κ. Γρέγου εξέφρασε την αισι-
οδοξία της ότι «η πρωτοβουλία αυτή θα συνεχιστεί και θα 
εξελιχθεί και µάλιστα ότι θα αποτελέσει παράδειγµα προς 
µίµηση και για άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Σε µια 
εποχή γενικής απαξίωσης, η τέχνη και ο πολιτισµός είναι 
δύο από τις σηµαντικότερες πηγές άντλησης νοήµατος και 

«Σε περιόδους δοκιµασίας, σαν αυτές 
που περνάµε, υπάρχει πρόσφορο έδαφος 
για τους καλλιτέχνες να δηµιουργήσουν 
ενδιαφέροντα πράγµατα». 

Λεωνίδας Φραγκιαδάκης

Λυσίµαχος Πολυχρονίδης

Γεωργία Κοτρέτσος

Θοδωρής Προδροµίδης

Μυρτώ Βρατσάνου

Χρυσάνθη Κουµιανάκη

Ειρήνη Ευσταθίου
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ΓΙΑ ΖΩΝΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΟ 
Α∆ΥΝΑΤΙΣΜΑ

Εάν θέλετε ένα υγιεινό, 
ευχάριστο ρόφηµα που 
να σας δίνει ενέργεια για 
πολλές ώρες, καλύπτοντας 
ταυτόχρονα  κάθε 
ενδεχόµενη έλλειψη 
του οργανισµού σας σε 
θρεπτικά συστατικά, τότε 
δοκιµάστε το SPIRU-TEIN  
(15 γεύσεις).
Το SPIRU-TEIN µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί και σαν 
υποκατάστατο γεύµατος, 
βοηθώντας σας να χάσετε 
πολλά κιλά.
Περιέχει µόνο φυσικά 
συστατικά: πρωτεϊνη από 
ρύζι,  µπιζέλι και σόγια (µη 
µεταλλαγµένη), βιταµίνες, 
µέταλλα, ιχνοστοιχεία, 
βότανα, φυτικές ίνες, κ.ά.

Προϊόν Nature’s Plus, 
USA. 
Εισαγωγή  Αpollonian  
Nutrition  
τηλ. 210 6134604, 
www.apolloniannutrition.gr

Σηµαντική ανατροπή στην περιπέ-
τεια του Μιχάλη Ζολώτα και του 
Μιχάλη Φόλε από τη ∆ικαιοσύνη 
της Κύπρου, µετά τη σύλληψή τους 

από τις ελληνικές αρχές και την έκδοσή τους 
στην Κύπρο. Συγκεκριµένα, όπως µετέδωσε 
το ειδησεογραφικό site Sigmalive, το Ανώ-
τατο ∆ικαστήριο της Κύπρου, µετά την έφεση 
345/2016, ανέτρεψε την πρωτόδικη από-
φαση για έκδοση εντάλµατος σύλληψης κατά 
των Μιχάλη Ζολώτα και Μιχάλη Φόλε και έ-
κρινε ότι εκ πρώτης όψεως το Επαρχιακό ∆ι-
καστήριο υπερέβη το δικαιοδοτικό του πλαί-
σιο µε την απόφασή του για έκδοση εντάλµα-
τος σύλληψης.

Υπενθυµίζεται ότι οι κ.κ. Ζολώτας και 
Φόλε είναι κατηγορούµενοι στην ποινική 
υπόθεση της φερόµενης δωροδοκίας του 
πρώην διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Χρι-
στόδουλου Χριστοδούλου µε 1 εκατ. ευρώ από 
την εταιρεία Focus. Κατηγορούµενοι στην 
ίδια υπόθεση είναι ο Χριστόδουλος Χριστο-
δούλου, η κόρη του, Αθηνά Χριστοδούλου, ο 
πρώην σύζυγός της Ανδρέας Κιζουρίδης, όπως 
επίσης και οι εταιρείες Α. C. Christodoulou 
Consultants Ltd, Marfin Invesment Group 
– MIG (πρώην Marfin Financial Group – 
MFG) και Focus MaritimeCorp. ως νοµικά 
πρόσωπα. Σηµειώνεται, δε, ότι ο Μιχάλης 
Ζολώτας παραπέµφθηκε στο Κακουργιοδι-
κείο µόνο για την κατηγορία που αφορά το α-
δίκηµα της νοµιµοποίησης εσόδων από παρά-
νοµες δραστηριότητες.

ΑΝΑΤΡΟΠΗ 
ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ 
∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΓΙΑ ΖΟΛΩΤΑ-ΦΟΛΕ

Η απόφαση του Ανώτατου 
∆ικαστηρίου
Στην απόφασή του το Ανώτατο ∆ικαστήριο α-
ναφέρει ότι στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για Α-
µοιβαία Αρωγή σε Ποινικά Θέµατα, ως αυτή 
κυρώθηκε µε τον Νόµο 2(ΙΙΙ)/2000, προβλέ-
πονται διαδικασίες επίδοσης εκτός Κύπρου, 
οι οποίες είχαν ακολουθηθεί στη συγκεκρι-
µένη υπόθεση.

Εντούτοις, ο περί ∆ιεθνούς Συνεργασίας 
σε Ποινικά Θέµατα Νόµος του 2001, 23(Ι), 
ρητά προβλέπει πως σε επιδόσεις που γίνο-
νται προς χώρες της Ε.Ε., χώρες της Κοινοπο-
λιτείας ή χώρες µε τις οποίες η Κύπρος υπέ-
γραψε σχετική διεθνή σύµβαση, κατόπιν δι-
καστικής συνδροµής, η επίδοση εγγράφων 
διαδικασίας σε κατηγορούµενο εκτός Κύ-
πρου δεν επιβάλλει υποχρέωση συµµόρφω-
σης και κατ’ επέκταση οποιαδήποτε παρά-

λειψη του κατηγορουµένου να εµφανιστεί 
δεν συνιστά καταφρόνηση δικαστηρίου και 
δεν παρέχει δυνατότητα εξαναγκασµού προς 
εµφάνιση µέσω της έκδοσης εντάλµατος σύλ-
ληψης.

Στην προκειµένη περίπτωση, η επίδοση 
είχε γίνει εκτός Κύπρου, εφόσον οι κατηγο-
ρούµενοι ήταν κάτοικοι εξωτερικού, και κατ’ 
επέκταση δεν υπήρχε, εκ πρώτης όψεως, δυ-
νατότητα έκδοσης εντάλµατος σύλληψης.

Παραπέµποντας σε αγγλική νοµολογία, 
το Ανώτατο ∆ικαστήριο υπέδειξε ότι η συγκε-
κριµένη διάταξη φαίνεται να εντάσσεται µέσα 
στο ευρύτερο ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο 
ποινικής δικαιοσύνης και συναντάται αυτού-
σια και στην Αγγλία. Ο σκοπός της διάταξης 
φαίνεται εξάλλου και από τη σχετική έκθεση 
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερι-
κών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του 2001.

Συνεπεία αυτού, το Ανώτατο ∆ικαστήριο 
ανέστειλε την έκδοση του εντάλµατος σύλ-
ληψης κατά των κατηγορουµένων και έδωσε 
άδεια για καταχώριση αίτησης Certiorari.

Το δικηγορικό γραφείο του Αχιλλέα Αι-
µιλιανίδη, που χειρίστηκε την υπόθεση εκ 
µέρους των κατηγορουµένων Ζολώτα και 
Φόλε, µε ανακοίνωση που εξέδωσε υπο-
γράµµισε ότι η απόφαση επηρεάζει δεκά-
δες άλλες υποθέσεις που αφορούν επίδοση 
σε κατηγορούµενο εκτός δικαιοδοσίας.

Η εξέλιξη της δίκης
Σύµφωνα µε κυπριακά ΜΜΕ, στη δίκη, η 
οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, η Αθηνά Χρι-
στοδούλου και ο Ανδρέας Κιζουρίδης, εκ 
των κατηγορουµένων στην ποινική υπό-
θεση της φερόµενης δωροδοκίας του πρώην 
διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, δεν απο-
δέχτηκαν τις κατηγορίες. Οι υπόλοιποι κα-
τηγορούµενοι δεν ήταν έτοιµοι να απαντή-
σουν στις εναντίον τους κατηγορίες και υ-
πέβαλαν, µέσω των δικηγόρων τους, αίτηµα 
για να εγείρουν σειρά προδικαστικών εν-
στάσεων προτού απαντήσουν στις κατη-
γορίες. Χωρίς να εγερθεί οποιαδήποτε έν-
σταση από πλευράς της κατηγορούσας 
αρχής, το Μόνιµο Κακουργιοδικείο Λευ-
κωσίας έκανε αποδεκτό το αίτηµά τους και 
όρισε την 6η Ιουλίου για ακρόαση των προ-
δικαστικών ενστάσεών τους. Όλοι οι κατη-
γορούµενοι αφέθηκαν ελεύθεροι υπό περι-
οριστικούς όρους.MPASIS_OUTktx.pdf   1   5/30/17   4:24 PM
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ΠΕΣ ΤΟ Μ’ ΕΝΑ TWEET
…και βγάλε τον πραγµατικό εαυτό σου.

∆ιανύουµε περίοδο Πανελλαδικών και, όπως πάντα, 
υπάρχει η σχετική συζήτηση για τα θέµατα. Όπως, για 
παράδειγµα, το θέµα της έκθεσης των υποψηφίων των 
ΕΠΑΛ, όπου «έπεσε» ένα κείµενο του λογοτέχνη και 
διανοητή Γιώργου Θεοτοκά.

Φτου κακά που θα πούµε για κουφό πρύτανη, πόσο 
µάλλον για κακό πρωθυπουργό, οπότε το κείµενο 
το κάναµε κάπως έτσι: «άξιος µαραγκός που κατέχει 
καλά τη δουλειά του και πιστεύει σ’ αυτήν είναι πολύ 
πιο ολοκληρωµένος και αξιοσέβαστος άνθρωπος 
από έναν κακό επιστήµονα». Έτσι είναι, αν έτσι το 
θέλουµε και µ’ έναν σµπάρο δυο τρυγόνια, αφού έτσι 
προσθέσαµε στο κείµενο και µια αντιεπιστηµονική, 
αντιτεχνοκρατική διάσταση.

Έχετε δίκιο, το θέµα δεν ήταν αρκετά µοντέρνο. Οπότε 
φροντίσαµε να το προσαρµόσουµε στις επιταγές των 
καιρών.

Εντάξει, µάλλον η βελτίωση του κειµένου του Θεοτοκά 
θα πρέπει να αποδοθεί σε υπερβάλλοντα ζήλο.
Σαν αυτόν που δείχνουν όλοι οι βουλευτές της 
συγκυβέρνησης όταν είναι να ψηφίσουν µνηµόνια και 
µέτρα. Μπετόν αρµέ, ούτε µία παρέκκλιση. Με πόνο 
µεν, αλλά εκεί, επίµονοι µνηµονιακοί, ψηφίζουν τα πά-
ντα, όχι σαν κάτι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Ν∆ στα 

Βέβαια για τις «φλυαρίες της Θεσσαλονίκης του 
ΣΥΡΙΖΑ» ο ίδιος ο Λαπαβίτσας σχολίαζε µέσω άρθρου 
του στην «Αυγή» στις 24 Ιανουαρίου 2015 πως «το 
πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης είναι στην ουσία ένα 
µετριοπαθές πρόγραµµα κοινωνικής ανακούφισης. 
Είναι ένα πρώτο βήµα, τίποτα παραπάνω. Κι ο κόσµος 
το καταλαβαίνει αυτό, είναι εντυπωσιακό το πόσο το 
καταλαβαίνει. Το πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης είναι 
µόνο η αρχή».

Όπως µόνο η αρχή ήταν και το κίνηµα ∆εν Πλη-
ρώνω, τώρα έχουµε φτάσει στο σηµείο να ψηφίζουµε 
την αύξηση των σταθµών των διοδίων στην Εγνατία 
στους 38 λόγω µνηµονιακών υποχρεώσεων, για να 
τους κατεδαφίσουµε στη συνέχεια. Για την ενηµέρωσή 
µας επί του θέµατος φρόντισε ο βουλευτής Καβάλας 
του ΣΥΡΙΖΑ Μορφίδης, δηλώνοντας παράλληλα ότι 
θα στηρίξει πιθανή ενεργοποίηση ενός κινήµατος ∆εν 
Πληρώνω στην Καβάλα.

πρώτα µνηµόνια που καταψήφιζαν και διαγράφονταν 
ή τους άλλους, τους πρώην ΣΥΡΙΖΑ που καταψήφισαν 
το τρίτο µνηµόνιο και µετά έκανε ο καθένας το δικό 
του κόµµα. Άλλο ο Λαφαζάνης, άλλο η Ζωή, άλλο η 
Ραχήλ. Και ο Λαπαβίτσας τον φορέα του, ώστε να 
µπορεί τώρα να δηλώνει ότι…

Είπαµε, όλα είναι στο πλαίσιο «µέτρα-αντίµετρα».

Εντάξει, τουλάχιστον αυτός απλά µας δουλεύει. Υπάρχουν 
και πολύ χειρότερα.
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Στην καταβολή στους εργαζοµένους του οµίλου µπόνους 8 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 
3% των καθαρών κερδών της, προχωρά η Motor Oil µετά και τη σχετική έγκριση της τακτι-
κής γενικής συνέλευσης, κίνηση για την οποία ο πρόεδρος της εταιρείας Βαρδής Βαρδινο-

γιάννης ανέφερε: «Η εταιρεία πιστεύει ότι οφείλει στους εργαζοµένους της, γιατί χωρίς αυτούς 
δεν υπάρχει, αλλά και το αντίστροφο».

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης ο πρόεδρος της Motor Oil, απαντώντας σε ερωτήσεις µετό-
χων για τις πρόσφατες εξελίξεις στο Κατάρ και τις αναταράξεις στη διεθνή οικονοµία, σηµείωσε 
ότι «πρέπει να καταλάβουµε ότι υπάρχουν διεθνώς προβλήµατα και ότι προβλήµατα δεν έχουµε 
µόνο εµείς. Τα δικά µας προβλήµατα πρέπει να κοιτάξουµε να τα λύσουµε όλοι µαζί», προσθέτο-
ντας ότι «πρέπει να καταλάβουµε ότι στη χώρα µας έχει ανάγκη ο ένας τον άλλον, δεν πρέπει να α-
γνοούµε ότι υπάρχουν γείτονές µας που δεν έχουν να φάνε. Πρέπει, όπου µπορούµε, να βοηθή-
σουµε, να το κάνουµε, το έχουµε υποχρέωση προς τις οικογένειές µας και τις ιδιαίτερες πατρίδες 
µας».

Αναφορικά µε το λαθρεµπόριο καυσίµων στην Ελλάδα, τα στελέχη της Motor Oil υπογράµµι-
σαν ότι «η λύση για την πάταξη του λαθρεµπορίου καυσίµων είναι η εφαρµογή του νόµου» και δι-
ευκρίνισαν ότι η εταιρεία από την πλευρά της προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει το καταναλωτικό 
κοινό για το λαθρεµπόριο καυσίµων. 

Στο τυπικό µέρος της συνέλευσης το σώµα των µετόχων ενέκρινε τη διανοµή µερίσµατος 
ύψους 90 σεντς ανά µετοχή, εκ των οποίων 20 σεντς δόθηκαν ως προµέρισµα τον περασµένο Νο-
έµβριο. Για τα υπόλοιπα 70 σεντς η πληρωµή θα ξεκινήσει στις 3 Ιουλίου 2017.

Σχολιάζοντας την πορεία της εταιρείας, ο αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος Πέτρος Τζαν-
νετάκης αναφέρθηκε µεταξύ άλλων στην εξαγορά των εγκαταστάσεων της Revoil στην Καβάλα, 
που, όπως είπε, βελτιώνει τα logistics και ενισχύει την παρουσία του οµίλου στη Βόρεια Ελλάδα. 
Ακόµη, σηµείωσε ότι η στρατηγική του οµίλου είναι οι πωλήσεις στην εµπορία να γίνονται από το 
ιδιολειτουργούµενο δίκτυο, µε τα πρατήρια της Shell σήµερα να έχουν φτάσει τα 290.

«Κλείνει» η πώληση της Εθνικής 
Ασφαλιστικής

Το ελληνοαµερικανικό σχήµα Calamos - Exin Group έχει ανακηρυχθεί προ-
τιµητέος επενδυτής για την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής στο πλαί-
σιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, που φαίνεται ότι οδεύει προς ολο-

κλήρωση. 
Στη συνεδρίαση της Παρασκευής εξετάστηκαν τρεις προσφορές, του 

Exin Group, του κινεζικού οµίλου Fosun και της επίσης κινεζικής εταιρείας 
Gongbao, που συµµετείχε και αυτή στη διαγωνιστική διαδικασία. Η ελληνο-
αµερικανική κοινοπραξία φέρεται να προκρίνεται, καθώς υπέβαλε τη µεγα-
λύτερη προσφορά, η οποία, σύµφωνα µε πληροφορίες, ανέρχεται µεταξύ 700 
και 750 εκατ. ευρώ και αφορά το 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής. Στο προσφε-
ρόµενο τίµηµα περιλαµβάνεται και η αποπληρωµή οµολόγου 50 εκατ. ευρώ 
τύπου perpetual bond (τίτλοι αέναης διάρκειας) που είχε εκδώσει η Εθνική 
Τράπεζα για λογαριασµό της ασφαλιστικής. Η σύµβαση θα περιλαµβάνει επί-
σης τη συµφωνία bancassurance για 10 χρόνια µε δυνατότητα επέκτασης για 
µία πενταετία.

Υπενθυµίζεται ότι η διαδικασία πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής άνοιξε 
τον περασµένο Νοέµβριο, στο πλαίσιο της υποχρέωσης που είχε αναλάβει η 
τράπεζα για την υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης.

Να σηµειωθεί ότι το σχέδιο αναδιάρθρωσης στην παρούσα φάση δεν περι-
λαµβάνει τη θυγατρική στην Κύπρο, ούτε και τη δραστηριότητα στη Ρουµανία.

Η Εθνική Ασφαλιστική αποτελεί τη µεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία της 
χώρας, µε µερίδιο αγοράς περίπου 18% και συνολικά ασφάλιστρα 578 εκατ. 
ευρώ µε βάση τα στοιχεία του 2016.

Εµβληµατικά ακίνητα προς πώληση 
από το ΤΑΙΠΕ∆

Στην πώληση ενός ακόµη εµβληµατικού ακινήτου προχωρά το ΤΑΙΠΕ∆, καθώς ξεκίνησε 
η διαγωνιστική διαδικασία µε αντικείµενο την αξιοποίηση τµήµατος του ακινήτου 
Castello Bibelli στην Κέρκυρα. Παράλληλα, το Ταµείο Αποκρατικοποιήσεων γνωστο-

ποίησε ότι προχωρεί η δηµοπρασία δέκα ακινήτων µέσω της πλατφόρµας 
e-publicrealestate.gr.

Σε ό,τι αφορά το Castello Bibelli, είναι η δεύτερη φορά που το ΤΑΙΠΕ∆ επιχειρεί την α-
ξιοποίησή του. Ειδικότερα, το ακίνητο, έκτασης 77 στρεµµάτων, που περιλαµβάνει το ιστο-
ρικό κτίσµα των αρχών του περασµένου αιώνα Castello Bibelli, θα αξιοποιηθεί τόσο για την 
ανάπτυξη µονάδων τουριστικής αναψυχής (16 στρέµµατα) όσο και για την ανάπτυξη παρα-
θεριστικού χωριού (60 στρέµµατα). Οι ενδιαφερόµενοι επενδυτές θα πρέπει να υποβάλουν 
προσφορές µέχρι τις 26 Οκτωβρίου 2017.

Τέλος, το ΤΑΙΠΕ∆ δηµοσιοποίησε τον διαγωνισµό για την αλλαγή των όρων αξιοποίη-
σης της Κασσιόπης στην Κέρκυρα. Η αλλαγή προβλέπει την πώληση ακινήτων (παραθερι-
στικών κατοικιών) και η διαδικασία που αποφασίστηκε είναι ο διεθνής διαγωνισµός για την 
εκχώρηση των εµπράγµατων δικαιωµάτων, στον οποίο όµως έχει δικαίωµα πρώτης άρνησης 
ο υφιστάµενος προτιµητέος επενδυτής, η NCH Capital.

Μπόνους 8 εκατ. 
ευρώ δίνει η 
Motor Oil στους 
εργαζοµένους της

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν
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οικονοµία

Από τα οκτώ καθεστώτα του νέου 
αναπτυξιακού νόµου έχουν ήδη 
ανοίξει τα τέσσερα και σύµφωνα µε τα 
στοιχεία που γνωστοποιήθηκαν έχουν 
κατατεθεί 770 αιτήσεις συνολικού 
προϋπολογισµού 2.023.860.852 
ευρώ, µε την αγροδιατροφή πρώτη σε 
συµµετοχή.

Μπορεί η χώρα µας να συνεχίζει να κινεί-
ται στους ρυθµούς του µνηµονίου, φαίνε-
ται όµως ότι η επιχειρηµατικότητα δίνει 
µια πολύ σοβαρή µάχη για να κρατηθεί 
στην επιφάνεια, µε νέες επενδύσεις τόσο 

στη βαριά βιοµηχανία του τουρισµού όσο και στην παραγω-
γική βάση να δροµολογούνται κάθε µέρα µε ή χωρίς αναπτυ-
ξιακό νόµο.

Ήδη περισσότερες από 15 νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες 
για τη δηµιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισµό ξενοδοχείων 
σε δηµοφιλείς προορισµούς της χώρας βρίσκονται σε εξέλιξη, 
χωρίς σε αυτούς να υπολογίζεται η σηµαντική υπόθεση του 
Ledra Athens, αλλά και του King George, σχετικά µε το οποίο 
µόλις την Τετάρτη 31 Μαΐου γνωστοποιήθηκε από την ιδιο-
κτήτρια τράπεζα Eurobank η πρόθεσή της να προχωρήσει σε 
διαγωνισµό για την πώλησή του.

Την ίδια στιγµή βιοµηχανικές δραστηριότητες, όπως η 
δηµιουργία νέας µονάδας και η επέκταση δυναµικότητας, α-
φορούν στην πλειοψηφία τους οι επενδύσεις που ζητούν να 
ενταχθούν στο καθεστώς του νέου αναπτυξιακού νόµου, σύµ-
φωνα µε τις αιτήσεις που έχουν υπαχθεί µέχρι 15 Μαΐου 2017.

Από τα οκτώ καθεστώτα του νέου αναπτυξιακού νόµου 
έχουν ήδη ανοίξει τα τέσσερα και σύµφωνα µε τα στοιχεία 
που γνωστοποιήθηκαν έχουν κατατεθεί 770 αιτήσεις συνο-
λικού προϋπολογισµού 2.023.860.852 ευρώ, µε την αγροδι-
ατροφή, στις διάφορες εκφάνσεις της, και τη βιοµηχανία να 
κυριαρχούν, ενώ είναι σηµαντικό ότι υπάρχει ικανοποιητική 
συµµετοχή και από µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις. Ως 
προς τα κίνητρα που προτιµούν οι υποψήφιοι, το 44% αφορά 
φοροαπαλλαγές και το 44% επιχορηγήσεις.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του υπουργείου Οικονοµίας, φαί-
νεται ότι επιτυγχάνονται οι βασικές στοχεύσεις του νέου ανα-
πτυξιακού νόµου, που είναι η αγροδιατροφή και η δηµιουργία 
εξειδικευµένων θέσεων εργασίας στην πορεία επαναβιοµηχα-
νοποίησης της χώρας.

Όσον αφορά την αξιολόγηση των προτάσεων αυτών, εκτι-
µάται ότι η ένταξη θα γίνει ως τον Ιούλιο, προκειµένου να αρ-
χίσει στη συνέχεια η υλοποίησή τους και να αρχίσουν να ολο-
κληρώνονται οι πρώτες επενδύσεις από την επόµενη χρονιά.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γενικός γραµµατέας 
Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων Λόης Λαµπριανίδης: 
«Τα συνολικά στοιχεία των επενδυτικών σχεδίων τα οποία υ-
ποβλήθηκαν στον νέο αναπτυξιακό νόµο καταδεικνύουν µια 
πολύ πιο ισορροπηµένη κατανοµή των ενισχύσεων, τόσο στην 
περιοχή όπου εµφανίζονται όσο και στους κλάδους δραστη-
ριότητας».

Επιστρέφοντας στον κλάδο του τουρισµού, ήδη έχει 
δοθεί µια σειρά αδειοδοτήσεων από τοπικές αρχές για 
την προώθηση πολλών επενδυτικών προγραµµάτων, ενώ η 
Eurobank ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας πώλησης 
του ακινήτου στο οποίο σήµερα λειτουργεί το ξενοδοχείο 
King George. Το ακίνητο, που βρίσκεται στην πλατεία Συ-
ντάγµατος, έχει συνολική επιφάνεια 9.450 τ.µ. και αποτελεί-
ται από 3 υπόγεια, ισόγειο, ηµιώροφο, 8 ορόφους και δώµα, 
ενώ διαθέτει συνολικά 102 δωµάτια και είναι µισθωµένο στη 
Λάµψα Α.Ε. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος, όπως αναφέρει η 
τράπεζα, δεν είναι δεσµευτική ούτε για τον ενδιαφερόµενο 
ούτε για την τράπεζα.

Παράλληλα, στο στόχαστρο επενδυτών και µεγάλων ξε-
νοδοχειακών αλυσίδων φαίνεται ότι έχει µπει το µεγαλύτερο 
λιµάνι της χώρας, σε συνέχεια των επενδύσεων των Κινέζων 
της COSCO αλλά και των µελλοντικών βελτιώσεων που προ-
βλέπονται στις υποδοµές της πόλης µε την έλευση του µετρό 
και την προσπάθεια αύξησης της κρουαζιέρας.

Ονόµατα της διεθνούς ξενοδοχειακής αγοράς, όπως 
Marriott, Accor, αλλά και η άρτι αφιχθείσα στην ελληνική 
αγορά Wyndham, βολιδοσκοπούν την ευρύτερη περιοχή, 
όπου υπάρχει έλλειψη σε µονάδες υψηλών προδιαγραφών.

Την ίδια στιγµή, από το εγχώριο real estate η Dimand 
έχει ήδη πάρει θέση στο λιµάνι, υλοποιώντας την πρώτη 
φάση ενός από τα µεγαλύτερα προγράµµατα ανάπλασης, µε 
συµµέτοχο την εισηγµένη Grivalia ΑΕΕΑΠ, στα παλιά κτί-
ρια της Παπαστράτος, στην καρδιά της πόλης.

Σε αναζήτηση χρηµατοδότησης βρίσκονται και άλλα δύο 
ξενοδοχειακά projects από την εταιρεία ανάπτυξης Hatsios 
Development και τη ΜΕΚΤΗΜΑ του Οµίλου Μεταξά, που 
συνδέεται µε τη γνωστή εταιρεία παραγωγής αλκοολούχων 
ποτών.

Ξεκινώντας µια πρώτη καταγραφή των λοιπών επενδύ-
σεων, ενδιαφέρον έχουν τα εγκαίνια των δύο νέων ξενοδο-
χείων Wyndham Loutraki Poseidon Resort και Ramada 
Loutraki Poseidon Resort στο Λουτράκι από τη Zeus 
International και την αµερικανική αλυσίδα Wyndham 
Hotel Group. To Wyndham Loutraki Poseidon Resort δια-
θέτει 107 σουίτες, κάποιες εκ των οποίων µε ιδιωτική πισίνα 
ή τζακούζι, και το Ramada Loutraki Poseidon Resort διαθέ-
τει 196 µπανγκαλόου. Επιπροσθέτως, τα δύο ξενοδοχεία δι-
αθέτουν 5 εστιατόρια και µπαρ, 4 εσωτερικές και εξωτερικές 
πισίνες, σπα, γυµναστήριο, θαλάσσια σπορ και αθλητικές ε-
γκαταστάσεις.

Στη Χαλκιδική και ειδικότερα στο Πόρτο Καρράς η οµό-
τιτλη Α.Ε. έλαβε άδεια για την ανακαίνιση και τον εκσυγχρο-

νισµό της µονάδας Meliton στο ξενοδοχειακό συγκρότηµα 
του Πόρτο Καρράς.

Η εταιρεία Ιnestia εισέρχεται στην ξενοδοχειακή αγορά 
της Μυκόνου µε το νέο ξενοδοχείο 5 αστέρων Branco 
Mykonos µέσω της θυγατρικής της Intra Ξενοδοχειακή. Ση-
µειώνεται ότι η Inestia έχει υπό τη διαχείρισή της και τις µο-
νάδες Q&B Athens Boutique Ηοtel και MET34 Athens Hotel 
στην Αθήνα.

Η εταιρεία More Meni Ιke προγραµµατίζει την ανέγερση 
ξενοδοχείου 5 αστέρων στην Κω, η Forest Resorts AΞΤΕ την 
κατασκευή ξενοδοχείου 5 αστέρων στην πόλη της Καστοριάς 
και η I.B.D.P.s.r.o. τη δηµιουργία ξενοδοχείου 5 αστέρων, δυ-
ναµικότητας 132 κλινών, στον ∆ήµο Πλατανιά της Κρήτης.

Αντίστοιχα, νέες µονάδες αναµένεται να λειτουργήσουν 
στην Κέρκυρα, ενώ το υπουργείο Πολιτισµού ενέκρινε από 
άποψης αρχαιολογικού νόµου τη χορήγηση στην εταιρεία 
Κασσάνδρα Bay A.E. άδεια ανέγερσης νέου ξενοδοχείου 5 
αστέρων, δυναµικότητας 182 κλινών, στη θέση Βασιλιάς στη 
Σκιάθο. Επιπλέον, το υπουργείο Πολιτισµού ενέκρινε αίτηµα 
της εταιρείας Στέλλα Μπητς Α.Ε. για την προσθήκη κατ’ έ-
κταση ξενοδοχείου της στη Χερσόνησο Κρήτης. Άξια αναφο-
ράς είναι η έγκριση στο ιστορικό κέντρο της Πάτρας για την 
ανακαίνιση και αναβάθµιση της κατηγορίας στο ξενοδοχείο 
Άδωνις, ιδιοκτησίας της εταιρείας Τσουραµάνης Ξενοδοχεια-
κές Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.

  ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ

ΝΕΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΛΕΩ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΣΕ ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
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υγεία

«Εννέα στα δέκα περιστατικά 
παιδικής κακοποίησης δεν 
αναφέρονται πουθενά». 
Μελέτης-Αθανάσιος 
∆ηµόπουλος, πρύτανης 
ΕΚΠΑ

 ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ-ΝΑΝΟΥ

Σ
οκαριστικά στοιχεία για τις διαστάσεις που έχει 
λάβει ο εφιάλτης της παιδικής κακοποίησης 
στην Ελλάδα της οικονοµικής κρίσης παρουσί-
ασε η Εταιρεία κατά της Κακοποίησης του Παι-
διού ΕΛΙΖΑ. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα, ένα στα 
δύο παιδιά ηλικίας 11 έως 16 ετών έχει κακοποι-

ηθεί σωµατικά τουλάχιστον µία φορά στη ζωή του. Το πιο ανα-
τριχιαστικό εύρηµα, ωστόσο, όπως αναφέρουν ο πρύτανης του 
ΕΚΠΑ Μελέτης-Αθανάσιος ∆ηµόπουλος και η Αφροδίτη Στάθη 
από το σωµατείο ΕΛΙΖΑ, είναι πως εννέα στα δέκα περιστατικά 
παιδικής κακοποίησης δεν αναφέρονται ποτέ, µε την κακοποίη-
ση να συµβαίνει πίσω από κλειστές πόρτες και µπροστά σε κλει-

στά στόµατα. Η εταιρεία ΕΛΙΖΑ, µαζί µε τη Β΄ Παιδιατρική Κλι-
νική του Νοσοκοµείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», ξεκίνησε, σε 
συνεργασία µε τα πανεπιστήµια Yale και Iowa των ΗΠΑ, εθνικό 
πρόγραµµα πρόληψης και αντιµετώπισης της παιδικής κακο-
ποίησης εκπαιδεύοντας τους γιατρούς στα νοσοκοµεία ώστε να 
αναγνωρίζουν τα σηµάδια στα παιδικά σώµατα. Από τα αθώα θύ-
µατα, τα βρέφη και τα νήπια έως τεσσάρων ετών διατρέχουν τον 
µεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου από τις κακώσεις που θα υποστούν, 
ενώ τα παιδιά που κακοποιούνται έχουν µεγάλη πιθανότητα µε-
γαλώνοντας να γίνουν τα ίδια θύτες, όπως επισηµαίνουν από τη 
Β΄ Παιδιατρική Κλινική του «Αγλαΐα Κυριακού» η διευθύντρια 
Μαρία Τσολιά και η επίκουρη καθηγήτρια Παιδιατρικής Αλεξάν-

δρα Σολδάτου. Όπως εξηγεί η κ. Σολδάτου, από έρευνα σε 35.273 
εισαγωγές παιδιών κατά το διάστηµα 2014-2015, 161 φάκελοι θε-
ωρήθηκαν «ύποπτοι» για πιθανή κακοποίηση, µε 39 παιδιά να 
νοσηλεύονται µε σοβαρό τραυµατισµό. Συνολικά, στο 20% των 
παιδιών που εισήχθησαν µε έγκαυµα και στο 35% των παιδιών 
που εισήχθησαν µε κάκωση κεφαλής τα ευρήµατα δεν δικαιο-
λογούσαν ατύχηµα. Η µέση ηλικία των παιδιών «θυµάτων» ήταν 
τα 7,7 έτη και η µέση παραµονή τους στο νοσοκοµείο 26 ηµέρες, 
ενώ αγκάθι παραµένει η απουσία δοµών φιλοξενίας για τους λι-
λιπούτειους που βγαίνουν από το νοσοκοµείο. Το πρώτο κέντρο 
φροντίδας για κακοποιηµένα παιδιά ιδρύθηκε στο νοσοκοµείο 
«Αγλαΐα Κυριακού» και αναµένεται να τεθεί σε λειτουργία άµεσα.

ΕΡΕΥΝΑ-ΣΟΚ: 
ΞΥΛΟ ΤΡΩΕΙ ΕΝΑ ΣΤΑ 
∆ΥΟ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ!

Η 
ενηµερωτική e-εκστρατεία «Πιάσε το µολύβι», 
διαθέσιµη στην ιστοσελίδα www.piasetomolyvi.
gr και µε δική της φωνή στα social me-
dia (Facebook), προτρέπει τους πολίτες να 

δώσουν περισσότερη σηµασία στα πρώτα συµπτώµατα της 
ρευµατοειδούς αρθρίτιδας και να προλάβουν την εξέλιξη 
της νόσου και την αναπηρία. Η ρευµατοειδής αρθρίτιδα 
«µετρά» 70.000 ασθενείς στην Ελλάδα και αρκετοί από 
αυτούς καθυστερούν έως και δέκα χρόνια να φτάσουν 
στον σωστό γιατρό, ώστε να ξεκινήσουν τη ενδεικνυόµενη 
θεραπεία. Κατά µέσο όρο η περιπλάνηση των πασχόντων 
σε λάθος ιατρικές ειδικότητες διαρκεί από δύο έως τέσσερα 
χρόνια από την έναρξη των συµπτωµάτων. Χάρη στα νέα 
φάρµακα η εξέλιξη της νόσου µπορεί να φρενάρει, επειδή 
όµως η αναπηρία είναι µη αντιστρεπτή, πρέπει η διάγνωση 
να γίνεται νωρίς. Από τους 70.000 ασθενείς µε ρευµατοειδή 
αρθρίτιδα στην πατρίδα µας, µόλις 9.500 παίρνουν 
βιολογικούς παράγοντες –τα νεότερης γενιάς και υψηλού 
κόστους φάρµακα–, ενώ η πλειονότητα των πασχόντων 
αντιµετωπίζεται µε φθηνά καταξιωµένα σκευάσµατα 
παλαιότερης κοπής, όπως η µεθοτρεξάτη, που κοστίζει µόλις 
4 ευρώ.

∆ΕΚΑΕΤΗΣ Ο∆ΥΣΣΕΙΑ 
ΓΙΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ 
ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ∆ΟΥΣ 
ΑΡΘΡΙΤΙ∆ΑΣ

ΣΤΑ ΣΚΑΡΙΑ 
ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΧΑΠ 
ΚΑΙ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ

«ΣΤΟΠ ΣΤΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
ΚΑΠΝΙΣΜΑ» ΛΕΝΕ ΟΙ 
ΜΑΘΗΤΕΣ 250 ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Έ
να βήµα πιο κοντά στα εµβόλια του µέλλοντος µας φέρνει η ανάπτυξη 
πειραµατικών εµβολίων που θα γίνονται σε ασθενείς µε χρόνια 
νοσήµατα προκειµένου να τροποποιηθεί δραστικά η εξέλιξη της 
ασθένειας και να υποχωρήσουν οι παροξύνσεις ή οι λοιµώξεις που τη 

συνοδεύουν. Χαρακτηριστικοί εκπρόσωποι αυτής της κατηγορίας είναι τα εµβόλια 
για τη χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια (ΧΑΠ), το άσθµα και την κυστική 
ίνωση, που στόχο έχουν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πασχόντων, να 
επιµηκύνουν το προσδόκιµο επιβίωσής τους και να περιορίσουν τον οικονοµικό 
αντίκτυπό τους στα συστήµατα υγείας. Όπως εξηγεί ο γιατρός Giovanni Della 
Cioppa, επικεφαλής του Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης Εµβολίων της GSK στην 
Ιταλία, σε καλό δρόµο βρίσκονται και οι έρευνες για τον µητρικό εµβολιασµό, µε 
τον οποίο επιτυγχάνεται η προστασία των νεογνών απέναντι σε ασθένειες, πριν 
καν αυτά γεννηθούν, µέσω του εµβολιασµού της εγκύου. Βασικός στόχος για τα 
εµβόλια του µέλλοντος είναι και οι νοσοκοµειακές λοιµώξεις, από ψευδοµονάδες 
και στρεπτόκοκκο, που έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά και που 
αποτελούν παγκοσµίως «µαζικούς δολοφόνους». Πέρα από τα παιδιατρικά 
εµβόλια, έµφαση δίνουν πλέον οι ερευνητές στον εµβολιασµό των ηλικιωµένων, 
καθώς αυτοί πλήττονται πρωτίστως από τα χρόνια νοσήµατα, τα οποία 
απορροφούν το 75% των δαπανών υγείας.

Τ
ην ώρα που η πατρίδα µας στέφεται, δυστυχώς, πρωταθλήτρια Ευρώπης 
στο παθητικό κάπνισµα, µε το 70% των καπνιστών να ντουµανιάζουν 
δίχως τύψεις µπαρ, εστιατόρια, άλλους δηµόσιους χώρους και φυσικά το 
ίδιο τους το σπίτι, οι µαθητές από 250 σχολεία της επικράτειας στέλνουν 

ηχηρό µήνυµα για µια ζωή χωρίς τσιγάρο. Σύµφωνα µε πρόσφατες έρευνες, 
οκτώ στους δέκα πολίτες θεωρούν την καταστρατήγηση του αντικαπνιστικού 
νόµου –που ψηφίστηκε προ εξαετίας αλλά δεν εφαρµόστηκε ποτέ– ένδειξη πως 
είµαστε απολίτιστη και υποανάπτυκτη χώρα, ενώ αντίστοιχο ποσοστό νιώθει θυµό 
που οι κλειστοί δηµόσιοι χώροι είναι µονίµως ντουµανιασµένοι. Τον δρόµο για µια 
ζωή χωρίς τσιγάρο δείχνουν οι λιλιπούτειοι που πήραν µέρος στον Πανελλήνιο 
Μαθητικό ∆ιαγωνισµό της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας µε θέµα «Τα παιδιά 
ζωγραφίζουν για µια ζωή χωρίς κάπνισµα». Συνολικά διαγωνίστηκαν περισσότερα 
από 750 εικαστικά έργα και βραβεύτηκαν τα εννέα, τα οποία αντιστοιχούν στις 
εργασίες 25 µαθητών. Τη βράβευση έκανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής 
Εταιρείας, αν. καθηγητής Καρδιολογίας Κωνσταντίνος Τσιούφης, αναδεικνύοντας τις 
δυσµενείς επιπτώσεις του παθητικού και ενεργητικού καπνίσµατος.
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άρθρο

Όπως µια κάµερα 
εστιάζει στο 
αντικείµενο 
που θα τραβήξει 
φωτογραφία ή 
βίντεο, έτσι και ο εγκέφαλός µας έχει την 
τάση να «σβήνει» χαρακτηριστικά στα οποία 
δεν εστιάζει άµεσα και να ανακατεύει όλα τα 
υπόλοιπα περιβαλλοντικά ερεθίσµατα.

Ό
λοι µας έχουµε δει τον εαυτό µας στον 
καθρέφτη. Άλλοι το έχουµε κάνει αυτό 
περισσότερο και άλλοι λιγότερο. Θα έ-
χουµε παρατηρήσει ότι αυτή µας η ε-
µπειρία κάποιες φορές µπορεί να µην 
είναι ιδιαίτερα ευχάριστη, κυρίως όταν 

δεν νιώθουµε καλά. Μπορούµε να φανταστούµε πόσο δυ-
σάρεστη µπορεί να είναι σε άτοµα που έχουν την τάση να υ-
ποτιµούν τον εαυτό τους. Οι περισσότεροι από εµάς δεν έ-
χουµε καταλάβει πως το να κοιτάζει κανείς τον εαυτό του 
στον καθρέφτη µπορεί κάτω από ορισµένες συνθήκες να 
είναι ακόµη και τροµακτικό.

Το 2010 δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό «Perceptions» ένα 
άρθρο το οποίο ήρθε να ενισχύσει αυτή την υπόθεση, ανα-
φορικά µε το πόσο «τροµακτική» µπορεί να είναι η εµπει-
ρία του καθρέφτη. Στην έρευνα που διεξήγαγε ο Dr. Caputo 
στο Πανεπιστήµιο Urbino οι συµµετέχοντες κλήθηκαν να 
κοιτάζουν τον καθρέφτη για 10 λεπτά σε χαµηλό φωτισµό. 
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, 66% των συµµετεχόντων α-
νέφεραν πολύ µεγάλη παραµόρφωση στο πώς είδαν το πρό-
σωπό τους, 28% είδαν ένα άγνωστο πρόσωπο στον καθρέ-
φτη και 48% είδαν µια άγνωστη και τερατόµορφη εικόνα.

Αυτά τα εκπληκτικά αποτελέσµατα προκάλεσαν την ε-
ρώτηση «πώς το να βλέπει κανείς το είδωλό του στον κα-
θρέφτη µπορεί να προκαλέσει άγνωστες, ακόµη και τρο-
µακτικές παραµορφώσεις στην εικόνα του;». Η απάντηση 
βρίσκεται στο µέρος του εγκεφάλου που ασχολείται µε την 
επιλεκτική επεξεργασία. Ο εγκέφαλος µπορεί να διαχειρι-
στεί ένα συγκεκριµένο πλήθος πληροφοριών κάθε στιγµή. 
Αυτή τη στιγµή που διαβάζετε το συγκεκριµένο άρθρο είναι 
πιθανό να µην παρατηρείτε ή να µη νιώθετε τα ρούχα που 
φοράτε, τον τρόπο που αναπνέετε ή όλους τους ήχους τρι-
γύρω σας. Εγώ τώρα που γράφω αυτό το κείµενο στο τρα-
πέζι της κουζίνας του σπιτιού µου, µόλις συνειδητοποίησα 

τον θόρυβο που κάνει το ψυγείο… Καταλαβαίνουµε, λοιπόν, 
ότι ο εγκέφαλός µας είναι σαν να «κλείνει τα µάτια του» 
στα διάφορα ερεθίσµατα, προκειµένου να εστιαστεί σε αυτό 
που κρίνει περισσότερο σηµαντικό (αυτή τη στιγµή στο συ-
γκεκριµένο κείµενο).

Η αίσθηση της όρασης λειτουργεί µε τον ίδιο τρόπο. 
Όταν κάποιος έρχεται αντιµέτωπος µε ποικιλία οπτικών ε-
ρεθισµάτων, ο εγκέφαλός του θα επεξεργαστεί ορισµένα 
από αυτά και συνήθως αυτά που είναι σχετικά µεταξύ τους.

Το φαινόµενο αυτό ονοµάζεται «φαινόµενο Troxler» 
και ανακαλύφθηκε το 1804 από έναν γιατρό και φιλόσοφο 
που λεγόταν Ignaz Troxler. Σε αυτό οφείλονται πολλές από 
τις οπτικές ψευδαισθήσεις που µπορεί κανείς να βρει στο 
internet. Στην παρακάτω εικόνα, αν κοιτάξετε την κόκκινη 
κουκίδα στο κέντρο του κύκλου για αρκετή ώρα, θα παρα-

τηρήσετε ότι ξαφνικά ο εξωτερικός κύκλος αρχίζει να ξε-
θωριάζει και κάποιες στιγµές να εξαφανίζεται. Αυτό γίνε-
ται γιατί ο εγκέφαλος θεωρεί τον εξωτερικό κύκλο άσχετο 
µε αυτό που έχει κληθεί να κάνει (να εστιάσει στην κόκ-
κινη κουκίδα) και µειώνει το βάρος της επεξεργασίας µε 
το να εξουδετερώνει ό,τι τον αποσπά.

Όπως µια κάµερα εστιάζει στο αντικείµενο που θα τρα-
βήξει φωτογραφία ή βίντεο, έτσι και ο εγκέφαλός µας έχει 
την τάση να «σβήνει» χαρακτηριστικά στα οποία δεν εστι-
άζει άµεσα και να ανακατεύει όλα τα υπόλοιπα περιβαλ-
λοντικά ερεθίσµατα. Αν κάποιος επιλέξει να κοιτάζει επί-
µονα τα µάτια του στον καθρέφτη για αρκετή ώρα, είναι 
πιθανό τα υπόλοιπα µέρη του προσώπου του να διασκορ-
πιστούν και να ανακατευτούν µέσα στον καθρέφτη. Το 
πρόσωπό µας µπορεί, για παράδειγµα, να αρχίσει να φαί-
νεται τροµακτικό αν το µέτωπό µας αρχίσει να ξεθωριά-
ζει ή αν τα µάγουλά µας µεταµορφωθούν σε ένα µεγάλο 
στόµα. Αν συνεχίσουµε να κοιταζόµαστε στον καθρέφτη, 
µπορεί ολόκληρο το πρόσωπό µας να αρχίσει να φαίνε-
ται τροµακτικό.

Πρέπει να ξέρουµε ότι ο εγκέφαλος έχει την τάση 
να συµπληρώνει πληροφορίες που δεν γνωρίζει µε πλη-
ροφορίες που γνωρίζει, ακόµα και αν αυτές είναι τροµα-
κτικές. Η «ακατανόητα τροµακτική εικόνα», λοιπόν, που 
µπορεί κάποιος να δει στον καθρέφτη µπορεί να σχετίζε-
ται µε κάποια τροµακτική εικόνα που κάποτε είδε στην 
τηλεόραση ή κάπου αλλού και βρίσκεται κάπου καταχω-
ρισµένη στη µνήµη του.

*Η Ειρήνη Παταργιά εργάζεται ιδιωτικά ως ψυχολόγος-ψυχοθερα-
πεύτρια και είναι επιστηµονικός συνεργάτης στην Α΄ Πανεπιστηµι-
ακή Ψυχιατρική Κλινική στο Αιγινήτειο Νοσοκοµείο (Τµήµα ∆ια-
ταραχών Πρόσληψης Τροφής). Επικοινωνία: irenepatargia@gmail.
com, www.selfcare.gr.

ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ 
ΤΟΥ ΚΑΘΡΕΦΤΗ

  ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΑΤΑΡΓΙΑ*
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Οι αναµετρήσεις των εθνικών οµάδων για τα προ-
κριµατικά του Μουντιάλ 2018 «κλέβουν την πα-
ράσταση» στο σηµερινό κυριακάτικο «µενού» 
(11/06). Την ίδια στιγµή βρίσκονται σε εξέλιξη 

πρωταθλήµατα µικρότερων κατηγοριών στον… ευρωπαϊκό 
Βορρά. Εµείς, από την πλευρά µας, βρήκαµε και σας προτεί-
νουµε πέντε επιλογές, δύο από παιχνίδια εθνικών οµάδων, 
άλλες δύο από τη Β΄ Σουηδίας (το ένα µατς διεξάγεται αύριο, 
∆ευτέρα) και µία από τη Β΄ Νορβηγίας.

Ξεκινάµε, λοιπόν, µε προκριµατικά Μουντιάλ και την α-
ναµέτρηση της Ιρλανδίας µε την Αυστρία. Στον 4ο προκριµα-
τικό όµιλο της Ευρώπης οι δύο οµάδες, οι Ιρλανδοί ισοβαθ-
µούν µε µειονέκτηµα στην 1η θέση µε τη Σερβία (αήττητοι 
µε σερί 3-2-0), ενώ οι Αυστριακοί ισοβαθµούν µε µειονέ-
κτηµα µε την Ουαλία έχοντας συλλέξει επτά βαθµούς (σερί 
2-1-2). Η Ιρλανδία προέρχεται από τη φιλική νίκη επί της 
Ουρουγουάης µε 3-1 (04/06), είναι δυνατή στην έδρα της 
και αναµένεται να παλέψει πεισµατικά µέχρι τέλους για την 
πρωτιά στον όµιλο, που στέλνει απευθείας στα τελικά. Οι Αυ-
στριακοί θέλουν να διατηρήσουν τις µαθηµατικές τους ελπί-
δες για την πρώτη δυάδα, διαθέτουν παίκτες µε ποιότητα και 
δεν µπορούν να υποτιµηθούν πλήρως. ∆ίνουµε όµως προβά-
δισµα νίκης στην Ιρλανδία, παίρνοντας και την κάλυψη του 
Draw No Bet (Draw No Bet ή Ισοπαλία Όχι Στοίχηµα: Το 
ποντάρισµα επιστρέφεται σε περίπτωση ισοπαλίας) σε από-
δοση 1.75.

Παίρνει το τρίποντο το Ισραήλ
Το δεύτερο µατς µεταξύ αντιπροσωπευτικών συγκροτηµά-
των µε το οποίο ασχολούµαστε είναι αυτό του Ισραήλ µε την 
Αλβανία. Πολύ δύσκολος ο 7ος προκριµατικός όµιλος της 
Ευρώπης και για τις δύο οµάδες, µε δεδοµένη την παρου-
σία των Ιταλίας και Ισπανίας (ισοβαθµούν στην κορυφή µε 
13 βαθµούς και σερί 4-1-0). Στην 3η θέση αυτή τη στιγµή το 
Ισραήλ µε εννέα βαθµούς (σερί 3-0-2), 4η η Αλβανία µε έξι 
βαθµούς (σερί 2-0-3). Η αλβανική οµάδα ξεκίνησε µε δύο 
νίκες στα προκριµατικά, αλλά ακολούθησε µια τριάδα ηττών 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟ 

ΤΟ BETARADES.GR
Προβάδισµα οι Ιρλανδοί.

µε µηδενικό ενεργητικό, ενώ µε ήττες συνδυάστηκαν και τα 
δύο φιλικά της µέσα στον Ιούνιο (1-2 από Βοσνία, 2-1 από 
Λουξεµβούργο). Οι Ισραηλινοί, αντίθετα, έχουν κερδίσει τα 
3/4 τελευταία παιχνίδια τους για τα προκριµατικά και δεί-
χνουν ικανοί να παλέψουν για τις πιθανότητες που τους ανα-

Κάθε εβδοµάδα η Free Sunday, σε συνεργασία µε το εξειδικευµένο πάνω στο Στοίχηµα 
site www.betarades.gr, σας ενηµερώνει διεξοδικά µε µοναδικό στόχο το… ταµείο.

λογούν. Επιλογή µας ο άσος σε απόδοση 2.20.
Αφήνουµε τις εθνικές οµάδες και πηγαίνουµε σε συλ-

λογικό επίπεδο, ξεκινώντας αρχικά µε τις δύο προτάσεις 
µας από τη Β΄ Σουηδίας. Η πρώτη είναι το Goal/Goal στην 
αναµέτρηση της Έστερ µε τη Βάρναµο σε απόδοση 2.10, 
µε τους γηπεδούχους να µετρούν 9/11 αµφίσκορα στο φε-
τινό πρωτάθληµα και τους φιλοξενούµενους να «βρίσκουν 
δίχτυα» εκτός έδρας. Η δεύτερη είναι ο άσος Draw No 
Bet για τη Χέλσινγκµποργκ στο ντέρµπι κορυφής µε την 
Μπροµαποϊκάρνα σε απόδοση 1.90. Σε πολύ καλή κατά-
σταση και οι δύο οµάδες, πηγαίνουµε µε τη δύναµη της 
έδρας. Η πέµπτη και τελευταία µας επιλογή προκύπτει 
από την αναµέτρηση της Αρένταλ για τη Β΄ Νορβηγίας. 
Πέντε βαθµοί χωρίζουν τις δύο οµάδες (13 η Ασάνε, 8 η 
Αρένταλ), µε τους φιλοξενούµενους να βρίσκονται όµως 
στην προτελευταία θέση του πίνακα και να έχουν µεγαλύ-
τερη ανάγκη τους βαθµούς. Μπορεί να βρίσκονται σε χει-
ρότερη φόρµα, ωστόσο ποντάρουµε στο µεγαλύτερο κίνη-
τρο και επιλέγουµε το Χ2 σε απόδοση 2.20.

Goal Tips

*Η Ιρλανδία έχει διατηρήσει ανέπαφη την εστία της στα 3/4 τελευταία 
παιχνίδια της για τα προκριµατικά του Μουντιάλ 2018 και στα τρία αυτά 
µατς παρατηρήθηκε συνδυασµός No Goal & Under 1.5. Οι Αυστριακοί, 
από την πλευρά τους, έρχονται από τέσσερα σερί Under 2.5 σε επίσηµα 
και φιλικά µατς, τα τρία εκ των οποίων συνδυάστηκαν µε το No Goal.

*Με το Over 2.5 έχουν συνδυαστεί τα 5/6 τελευταία µατς της Αρένταλ 
για όλες τις διοργανώσεις, παρατηρήθηκε συνδυασµός µε Goal/Goal 
σε τρεις περιπτώσεις. Θυµίζουµε ότι η Αρένταλ δοκιµάζεται στην έδρα 
της Ασάνε για τη 12η αγωνιστική της Β΄ Νορβηγίας.

*Ο συνδυασµός Goal/Goal & Over 2.5 έχει παρατηρηθεί στα 5/6 
τελευταία µατς πρωταθλήµατος της Χέλσινγκµποργκ (Over 3.5 σε τρεις 
περιπτώσεις), αλλά και στα 5/7 τελευταία παιχνίδια της Μπροµαποϊ-
κάρνα για τη λίγκα. Σηµειώστε, επίσης, ότι η Μπροµαποϊκάρνα έχει 
σηµειώσει από τρία γκολ και πάνω στα 6/10 τελευταία µατς πρωτα-
θλήµατος.

*Συνδυασµό αµφίσκορου & Over 2.5 παρατηρούµε στα τέσσερα 
τελευταία και στα 6/8 τελευταία µατς πρωταθλήµατος της Έστερ. Η 
σηµερινή της αντίπαλος, η Βάρναµο, έχει συνδυάσει µε το Over 2.5 τα 
5/7 τελευταία παιχνίδια της για τη λίγκα.

Seri Tips

*Η Ιταλία φιλοξενεί το Λιχτενστάιν την Κυριακή (11/06) για τα 
προκριµατικά του Μουντιάλ 2018. Οι Ιταλοί «τρέχουν» ένα εξαιρετικό 
αήττητο σερί 23-10-0 στα τελευταία 33 παιχνίδια τους για προκριµατικά 
Παγκοσµίου Κυπέλλου.

*Αήττητη η Χέλσινγκµποργκ στη φετινή Β΄ Σουηδίας µε έξι νίκες και 
πέντε ισοπαλίες, εννέα νίκες για την Μπροµαποϊκάρνα στις τελευταίες 
10 αγωνιστικές του εν λόγω πρωταθλήµατος (οι δυο τους κοντράρονται 
τη ∆ευτέρα 12/06 στην έδρα της Χέλσινγκµποργκ για τη 12η αγωνιστι-
κή).

*Η Έστερ έχει σκοράρει, αλλά και έχει δεχτεί γκολ, και στα πέντε 
φετινά εντός έδρας παιχνίδια της για το πρωτάθληµα της Β΄ Σουηδίας. 
Η Βάρναµο, από την πλευρά της, έχει ηττηθεί και στις τρεις τελευταίες 
εξόδους της για το πρωτάθληµα.

*Η Κορίνθιανς δίνει την Κυριακή (11/06) το εντός έδρας τοπικό ντέρµπι 
µε τη Σάο Πάολο για την 6η αγωνιστική της Α΄ Βραζιλίας. Αν συνυπο-
λογιστεί και το περσινό πρωτάθληµα, δεν σηµειώθηκαν πάνω από τρία 
γκολ σε κανένα από τα εννέα τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της για τη 
λίγκα (NG & Under 2.5 σε επτά περιπτώσεις).

Head 2 Head

*Μπορεί η Αυστρία να πραγµατοποιεί χειρότερη πορεία από τους 
Ιρλανδούς στα προκριµατικά του Μουντιάλ 2018, όµως η παράδοση 
είναι µε το µέρος της. Οι Αυστριακοί έχουν υποστεί µόλις µία ήττα στα 
τελευταία επτά επίσηµα παιχνίδια τους κόντρα στην Ιρλανδία, κερδίζο-
ντας µάλιστα στα πέντε από αυτά (5-1-1).

*Σύµµαχος η προϊστορία για την Έστερ στις συναντήσεις της µε τη 
Βάρναµο. Μετρά πέντε νίκες, δύο ισοπαλίες και µόλις µία ήττα στα 
οκτώ τελευταία µεταξύ τους παιχνίδια ανεξαρτήτως έδρας και διοργά-
νωσης (φιλικού χαρακτήρα το ένα από αυτά).

*∆ικαιούται σε κάθε περίπτωση να αισιοδοξεί η Χέλσινγκµποργκ για 
ένα θετικό αποτέλεσµα στο αυριανό (12/06) παιχνίδι της απέναντι στην 
Μπροµαποϊκάρνα, καθώς έχει αναδειχθεί νικήτρια και στις έξι τε-
λευταίες µεταξύ τους συναντήσεις πρωταθλήµατος και στις δύο έδρες 
(όλες για τη «µεγάλη» κατηγορία της Σουηδίας). Μάλιστα, σκόραρε 
από δύο γκολ και πάνω στα 4/6 µατς, ενώ η Μπροµαποϊκάρνα έµεινε 
«άσφαιρη» στα 3/6 µατς.

*Μόλις τρεις φορές έχουν συναντηθεί οι Ασάνε και Αρένταλ (όλες 
από το 2013 και µετά), σε δύο επίσηµα και ένα φιλικό µατς. Όλα τα 
µατς συνδυάστηκαν µε το αµφίσκορο, τα δύο ήταν ισοπαλίες µε σκορ 
1-1, ενώ η Αρένταλ πανηγύρισε και ένα διπλό µε σκορ 1-2.

11/06
18:00  Έστερ - Βάρναµο   Goal/Goal  2.10
19:00  Ιρλανδία - Αυστρία  1 (DNB)  1.75
19:00  Ασάνε - Αρένταλ  Χ2  2.20
21:45  Ισραήλ - Αλβανία   1  2.20

12/06
20:00 Χέλσινγκµποργκ - Μπροµαποϊκάρνα  1 (DNB)  1.90
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Η Volvo ανανέωσε τα V40 και 
V40 Cross Country, τόσο εντός 
όσο και εκτός, προκειµένου να 

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

Η 2Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ VW TIGUAN ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΗΚΕ  
ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ € 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 ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ ΤΟ ΝΕΟ 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 ∆ανία;
Στη ∆ανία 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 ∆ανίας, όπως αναφέρει δηµοσίευµα του Bloomberg.

Πρόσφατα ο ∆ανός 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.
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1o ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ BAZAAR ΡΟΥΧΩΝ 
ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Οι Φίλοι της Μέριµνας (σωµατείο µη κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα) µας περιµένουν στο 1o Καλοκαι-
ρινό Bazaar Ρούχων, στο Hub Events (Αλκµήνης 5, 
Κ. Πετράλωνα – πίσω πλευρά οδού Πειραιώς 123), 
το Σάββατο 10 Ιουνίου 11 π.µ. - 7 µ.µ. και την Κυ-
ριακή 11 Ιουνίου 11 π.µ. - 5 µ.µ. Στις 10 και 11 Ιου-
νίου, µε την ευκαιρία της επίσκεψής µας στο bazaar, 
θα µπορέσουµε παράλληλα να επισκεφθούµε τη 
«Χάρτινη Πόλη», ένα εικαστικό εργαστήρι για παι-
διά, οργανωµένο από το Hub Events και το Bobos 
Arts Events. Τα έσοδα από το bazaar θα διατεθούν 
για τα προγράµµατα της Μέριµνας που αφορούν την 
παροχή δωρεάν υπηρεσιών τόσο σε σοβαρά άρρω-
στα παιδιά όσο και σε παιδιά και στις οικογένειές 
τους που αντιµετωπίζουν πένθος ή µια αναπάντεχα 
τραυµατική απώλεια. Φίλοι της Μέριµνας, τηλ. 210 
6842833, info@friendsofmerimna.gr

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΗΤΑ ΣΤΟ ΚΠΙΣΝ
Τον Ιούνιο το Music Escapades, η ενότητα συναυ-
λιών των πιο σύγχρονων τάσεων της ελληνικής ε-
ναλλακτικής µουσικής σκηνής που διοργανώνει 
το Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος 
(ΚΠΙΣΝ), επιστρέφει στους εξωτερικούς χώρους 
για τους καλοκαιρινούς µήνες. Γιορτάζοντας έναν 
χρόνο παρουσίας, το Music Escapades παρουσιάζει 
τον Κωνσταντίνο Βήτα σε µια ξεχωριστή συναυλία 
στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος στις 10 
Ιουνίου (21:00). Στη συναυλία του αυτή, που αποτε-
λεί τη µόνη καλοκαιρινή του εµφάνιση στην Αθήνα, 
ο Κωνσταντίνος Βήτα θα συνδυάσει τραγούδια από 
τον τελευταίο του δίσκο «Οµόνοια» µε παλαιότερες 
στιγµές από την προσωπική του πορεία, αλλά και 
από τις µέρες των Στέρεο Νόβα.

Ο ΓΙΑΝ ΤΙΡΣΕΝ ΣΤΟ Ω∆ΕΙΟ ΗΡΩ∆ΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
Οι µελωδίες του Γιαν Τιρσέν έντυσαν το «Amélie», ταινία-
σταθµό του σύγχρονου γαλλικού κινηµατογράφου, και το 
«Good Bye Lenin!», αντίστοιχα σηµαντικό δηµιούργηµα 
του γερµανικού κινηµατογράφου. Το νοητό νήµα που ε-
νώνει αυτές τις δύο ταινίες είναι οι ηλεκτρισµένοι ήχοι, ε-
ρωτικοί και ευαίσθητοι, εύθραυστοι και αποφασιστικοί, 
φινετσάτοι και πανκ, τόσο συνεπείς στον δηµιουργό τους, 
που απορρίπτουν κάθε κανόνα στη µουσική δηµιουργία. 
Το τελευταίο του project, «Εusa», είναι µια εξερεύνηση 
των ήχων και της ατµόσφαιρας του µικρού νησιού στο 
οποίο ζει, της Ushant, απέναντι από τις ακτές της Βρετά-
νης. Την Πέµπτη 13 Ιουλίου οι µουσικές του θα είναι όλες 
εδώ, σε ένα µαγευτικό live show στο Ωδείο Ηρώδου Ατ-
τικού.

Γκόραν Μπρέγκοβιτς & Wedding 
and Funeral Band στο Θέατρο Βράχων

Ο διεθνούς φήµης συνθέτης που µας συγκίνησε µε τις εξαιρετικές 
κινηµατογραφικές µελωδίες του και τα διονυσιακά γλέντια του, ο 

Γκόραν Μπρέγκοβιτς, πάντα µαζί µε τους Wedding and Funeral 
Band, θα µας ταξιδέψει στους ήχους των Βαλκανίων και θα 

συναντήσει για πρώτη φορά τον Πετρολούκα Χαλκιά, 
έναν από τους ζωντανούς µύθους της ελληνικής µου-

σικής κληρονοµιάς. Την Παρασκευή 14 Ιουλίου 
στο Θέατρο Βράχων. Opening act: Gadjo Dilo. 

Τιµές εισιτηρίων: αριθµηµένες θέσεις µπροστά 
στη σκηνή: €35 / πλατεία (καθήµενοι): €26, 

φοιτητικό, άνεργοι, ΑµεΑ, παιδιά: €22 / 
κερκίδες & όρθιοι: €22, φοιτητικό, 

άνεργοι, ΑµεΑ, παιδιά: €18.
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ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μάρτιν Μπάτλερ, Μπέντλι Ντιν ΣΕ-
ΝΑΡΙΟ: Μάρτιν Μπάτλερ, Τζον Κόλι ΠΑΙΖΟΥΝ: Κάπαν 
Κουκ, Μούνγκο Ντεν, Τσάρλι Κάλα ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 140΄ 
∆ΙΑΝΟΜΗ: Seven

Σχεδόν έναν χρόνο µετά το εντυπωσιακό της κινηµατογραφικό ντεµπούτο στην ταινία του Ζακ Σνάιντερ 
«Batman v Superman: Η Αυγή της ∆ικαιοσύνης», η Ελληνίδα Αµαζόνα Γουόντερ Γούµαν πραγµατοποιεί 
την πολυαναµενόµενη σόλο ταινία της. Στον οµώνυµο ρόλο της Νταϊάνα Πρινς / Γουόντερ Γούµαν θα δού-
µε και πάλι την ακαταµάχητη Γκαλ Γκαντότ, ενώ η σκηνοθεσία είναι της Πάτι Τζένκινς («Monster», «The 

Killing»). Πριν γίνει γνωστή ως Γουόντερ Γούµαν, ήταν η Νταϊάνα, πριγκίπισσα των Αµαζόνων, εκπαιδευµένη να είναι 
µια ανίκητη πολεµίστρια. Μεγαλωµένη σε ένα προστατευµένο από τον κόσµο, παραδεισένιο νησί, η ζωή της αλλάζει 
όταν ένας Αµερικανός πιλότος πέφτει στις ακτές του νησιού της και της λέει για έναν µεγάλο πόλεµο που εξαπλώ-
νεται στον έξω κόσµο. Η Νταϊάνα θα αποφασίσει να αφήσει τον κόσµο της, πεπεισµένη ότι µπορεί να σταµατήσει 
την απειλή. Πολεµώντας δίπλα στους ανθρώπους, σε έναν πόλεµο χωρίς προηγούµενο, θα ανακαλύψει το εύρος των 
δυνάµεών της… και µαζί το πραγµατικό της πεπρωµένο. Η ταινία βασίζεται στους χαρακτήρες της DC, ενώ ο χαρα-
κτήρας της Γουόντερ Γούµαν δηµιουργήθηκε από τον Γουίλιαµ Μούλτον Μάρστον. Η ταινία βρισκόταν σε διαδικασία 
παραγωγής εδώ και 20 χρόνια, προκειµένου να βρεθούν οι κατάλληλοι συντελεστές και οι κατάλληλες συνθήκες για 
να γυριστεί. Η αναµονή άξιζε τον κόπο, καθώς αποτελεί µία από τις καλύτερες ταινίες δράσης που έχουν γυριστεί – 
πόσο µάλλον µε κεντρικό χαρακτήρα µια γυναίκα. Ιστορία και δράση µε συνεχόµενη ροή που διατηρούν το ενδιαφέ-
ρον του θεατή αµείωτο σε όλη τη διάρκεια της ταινίας.

Η ΧΑΜΕΝΗ ΠΟΛΗ ΤΟΥ Ζ

Η ταινία βασίζεται σε πραγµατικά γεγονότα και στο µυθιστόρηµα του Ντέιβιντ Γκραν «The Lost City 
of Z: A tale of deadly obsession in the Amazon». Ο Βρετανός εξερευνητής Πέρσι Φόσετ ταξιδεύει 
στον Αµαζόνιο, το 1906, και ανακαλύπτει αποδείξεις για την ύπαρξη ενός άγνωστου αλλά προχωρη-
µένου πολιτισµού. Σε µια αχαρτογράφητη περιοχή της Βολιβίας, στην καρδιά του τροπικού δάσους, 

o Φόσετ βρίσκει πολυκαιρισµένα κεραµικά θραύσµατα που αποδεικνύουν την ύπαρξη µιας χαµένης πόλης. Όταν 
επιστρέφει στην Αγγλία και ανακοινώνει τα ευρήµατά του για την πόλη που αποκαλεί «Η χαµένη πόλη του Ζ», 
χλευάζεται από τον υπόλοιπο επιστηµονικό κύκλο. Έχοντας την αµέριστη συµπαράσταση της δυναµικής συζύγου 
του, αποφασίζει να οργανώσει µια νέα αποστολή, να επιστρέψει στον Αµαζόνιο και να αποδείξει ότι οι ισχυρισµοί 
του είναι αληθινοί. Στο ταξίδι τον ακολουθεί ο πλούσιος εξερευνητής Τζέιµς Μάρεϊ. Μαζί θα αντιµετωπίσουν 
απίστευτες προκλήσεις και τις περιπέτειές τους θα παρακολουθήσουν µέσα από τις εφηµερίδες της εποχής 40 
εκατοµµύρια αναγνώστες, µέχρι τη µυστηριώδη εξαφάνισή τους το 1925. Μία επική ιστορία θάρρους και πάθους. Η 
ταινία, παρά την καλή της πρόθεση, κινείται ανάµεσα στο δράµα και στην υποτιθέµενη περιπέτεια και αυτό έχει ως 
αποτέλεσµα η ροή να είναι αργή και κάποιες φορές βαρετή για τον θεατή.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Τζέιµς Γκρέι ΠΑΙΖΟΥΝ: Τσάρλι Χάναµ, Ρόµπερτ Πάτινσον, Σιένα Μίλερ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 140΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 
Spentzos Film

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Πάτι Τζένκινς ΣΕΝΑΡΙΟ: Άλαν Χέινµπεργκ ΠΑΙΖΟΥΝ: Γκαλ Γκαντότ, Κρις Πάιν, Ρόµπιν Ράιτ, Ντάνι Χάστον, Ντέ-
ιβιντ Θιούλις, Κόνι Νίλσεν, Ελένα Ανάγια, Γιούεν Μπρέµνερ, Σαΐντ Ταγκµάουι, Λούσι Ντέιβις ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 141΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Tanweer

TANNA

Σε ένα αποµονωµένο νησί του Ειρηνικού, 
εκεί όπου κυριαρχεί ακόµη ένα ενεργό 
ηφαίστειο, ξετυλίγεται η συγκινητική 
ιστορία µιας ιθαγενούς κοπέλας. Μια 

απαγορευµένη αγάπη και η σύγκρουση του παλιού 
µε το καινούριο λαµβάνουν χώρα κάτω από τις 
τροπικές βροχές. Η ταινία είναι γυρισµένη στη 
γλώσσα των ιθαγενών Ναουβάλ και ήταν υποψή-
φια για Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας. 
Το ατού της είναι οι ερµηνείες, οι οποίες µάλιστα 
προέρχονται από ερασιτέχνες ηθοποιούς της 
φυλής, οι οποίοι δεν είχαν καµία επαφή µε την 
κάµερα νωρίτερα.

WONDER WOMAN

  ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ
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Το «Survivor» είναι αναµφισβήτητα ο νι-
κητής της χρονιάς όσον αφορά τον τη-
λεοπτικό χάρτη. Από τις πρώτες εβδο-
µάδες προβολής του η τηλεθέαση που 
κατέγραφε κατέρριπτε το ένα ρεκόρ 

µετά το άλλο, θυµίζοντας εποχές «Eurovision» και 
«Euro 2014», τότε που τουλάχιστον ένας στους δύο 
έβλεπε τηλεόραση. Το «Survivor» έφερε ανατροπές 
και αποτέλεσε σηµείο αναφοράς τόσο για τη φετινή 
όσο και για την επόµενη σεζόν, εφόσον οι τηλεοπτικοί 
σταθµοί, που είδαν τα νούµερά τους να πέφτουν δρα-
µατικά µετά την έναρξή του, ανασχεδιάζουν τον προ-
γραµµατισµό τους, ενώ ο τυχερός ΣΚΑΪ δεν έχει παρά 
να διατηρήσει το προβάδισµα µε το «Survivor 2», «3», 
«4» και πάει λέγοντας, µέχρι να το βαρεθεί ο κόσµος.

Το µεγαλύτερο ποσοστό που κατέγραψε το ριάλιτι 
ήταν κατά την προβολή του επεισοδίου της ένωσης 
των δύο οµάδων, όπου οι παίκτες τραγούδησαν καρα-
όκε. Με ποσοστό 81,3% εξαφάνισε τους τηλεοπτικούς 
αντιπάλους του, ενώ η επιτυχία συνεχίζεται, µε τα νού-
µερα να αγγίζουν ή και να ξεπερνούν το 70%. Στα ε-
βδοµαδιαία µερίδια τηλεθέασης των σταθµών –στο 
σύνολο των προγραµµάτων– ο ΣΚΑΪ λόγω «Survivor» 

Η τηλεόραση πριν 
και µετά το «Survivor»

  ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

κατακτά σχεδόν κάθε εβδοµάδα την πρωτιά, µε τον 
µέσο όρο τηλεθέασης να ξεπερνά το 20%.

Ρεκόρ τηλεθέασης αναµένεται να σηµειωθεί και 
στον επικείµενο τελικό του παιχνιδιού, ο οποίος, σύµ-
φωνα µε πληροφορίες, θα διεξαχθεί στο Άλσος Βεΐκου 
στην Αθήνα µε πιθανότερη ηµεροµηνία τις 2 Ιουλίου. 
Όλες ανεξαιρέτως οι ψυχαγωγικές εκποµπές, πρωινές, 
µεσηµεριανές και απογευµατινές, των αντίπαλων κα-
ναλιών τού αφιερώνουν µπόλικο τηλεοπτικό χρόνο 
καθηµερινά, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στο ριάλιτι ε-
πιβίωσης. Όσο πιο πολύ ασχολείται µια εκποµπή µε το 
«Survivor» και όσο περισσότερα αποκλειστικά ρεπορ-
τάζ για τους πιο δηµοφιλείς παίκτες, τουτέστιν Γιώργο 
Αγγελόπουλο και Μάριο Πρίαµο Ιωαννίδη, παρουσιά-
ζει, τόσο µεγαλώνει η τηλεθέασή της και γίνονται viral 
τα σχετικά αποσπάσµατα στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο αντίκτυπος που έχει δηµιουργήσει το «Survivor» 
στον ψυχαγωγικό τοµέα είναι εµφανής. Ο ΣΚΑΪ ενερ-
γοποιείται ώστε να διατηρήσει τα νούµερα τηλεθέ-
ασης ενισχύοντας τη συνεργασία του µε τον Τούρκο 
παραγωγό Ατζούν Ιλιτζαλί, ενώ τα υπόλοιπα κανάλια 
ψάχνουν τηλεοπτικά formats που θα µπορέσουν να α-
νακόψουν λίγη από τη φόρα του ριάλιτι επιβίωσης. Ο 

παράγοντας «Survivor» είναι καθοριστικός για τις τη-
λεοπτικές κινήσεις της επόµενης σεζόν.

Στροφή στην ψυχαγωγία για ΣΚΑΪ
Στον ΣΚΑΪ πραγµατοποιούν στροφή στην ψυχαγωγία 
µετά την τεράστια επιτυχία του «Survivor», εντάσσο-
ντας στο πρόγραµµα ακόµα περισσότερες εκποµπές 
την ερχόµενη σεζόν. Πληροφορίες θέλουν να δηµιουρ-
γείται αρχές Σεπτεµβρίου ένα νέο κανάλι, «αδελφάκι» 
του ΣΚΑΪ, το οποίο θα εκπέµπει 24 ώρες το 24ωρο 
προβάλλοντας ενηµερωτικές εκποµπές. Με αυτόν τον 
τρόπο το δίπτυχο «ενηµέρωση - ψυχαγωγία» θα σπά-
σει σε δύο κανάλια, ώστε να είναι όλοι ικανοποιηµένοι 
και να µη χάσει και ο ΣΚΑΪ, που έχει καθιερωθεί ως α-
µιγώς ενηµερωτικό κανάλι, την τηλεοπτική του ταυτό-
τητα. Στο νέο 24ωρο ειδησεογραφικό κανάλι ενδέχε-
ται να µεταφερθούν οι περισσότερες ενηµερωτικές εκ-
ποµπές του σταθµού, µε εξαίρεση το κεντρικό δελτίο 
ειδήσεων, την πρωινή εκποµπή των Βασίλη Λυριτζή 
και ∆ηµήτρη Οικονόµου, την εκποµπή του Γιώργου 
Αυτιά που προβάλλεται το Σαββατοκύριακο και ίσως 
την εκποµπή των Γιάννη Ντσούνου και Χρήστου Κού-
τρα. Πληροφορίες θέλουν το κανάλι του Φαλήρου να 
εντάσσει στο πρόγραµµά του τη νέα σεζόν πρωινή ψυ-
χαγωγική εκποµπή η οποία θα λειτουργεί ενισχυτικά 
για τα σόου που θα µεταδίδει ο σταθµός και ιδιαίτερα 
για το «Survivor 2». Άλλωστε κατά τη φετινή σεζόν οι 
ψυχαγωγικές εκποµπές των υπόλοιπων καναλιών ση-
µείωσαν υψηλές τηλεθεάσεις προβάλλοντας στιγµιό-
τυπα και σχολιάζοντας γεγονότα του παιχνιδιού επι-
βίωσης. Ο ΣΚΑΪ δεν πρόκειται να αφήσει ανεκµετάλ-
λευτη µια νέα τεράστια επιτυχία του εν λόγω ριάλιτι. 

Με δεδοµένο ότι το «Survivor 2» θα ξεκινή-
σει τον Φεβρουάριο του 2018, ο σταθµός του Φαλή-
ρου δεν αποκλείεται να εντάξει νέο ριάλιτι στη θέση 
του τον ερχόµενο Σεπτέµβριο. Φήµες θέλουν και 
πάλι τον Ατζούν Ιλιτζαλί να συνεργάζεται µε τον ελλη-

Το ριάλιτι επιβίωσης θα καθορίσει την πορεία της νέας 
τηλεοπτικής σεζόν.
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νικό σταθµό στο πλαίσιο ενός ριάλιτι σχετικού µε τη 
µόδα και το στιλ. Ταυτόχρονα, το «Voice 2» αλλά και 
το «Ελλάδα έχεις ταλέντο» πρόκειται να κάνουν πρε-
µιέρα τον Οκτώβριο, ενώ δεν αποκλείεται να δούµε 
κι άλλα τηλεοπτικά projects µε αφορµή την καλή συ-
νεργασία ΣΚΑΪ και Acun Media. Επιπλέον, η Ελεο-
νώρα Μελέτη, που αξιοποιήθηκε από τον σταθµό µε 
αφορµή το «Survivor», ενδέχεται να παραµείνει στην 
απογευµατινή ζώνη προβολής παρουσιάζοντας εκπο-
µπή infotainment.

Ανανέωση σε ΑΝΤ1
Η µεγάλη επιτυχία του «Survivor», που έχει ανεβά-
σει τον ΣΚΑΪ στην κορυφή, δεν αφήνει ανεπηρέα-
στους τους υπόλοιπους σταθµούς, που θα βάλουν τα 
δυνατά τους τη νέα σεζόν ώστε να αποκοµίσουν µερί-
διο επιτυχίας. Ο ΑΝΤ1 είναι ικανοποιηµένος από την 
πρωινή του ζώνη, ενώ πρόσφατα ενέταξε και πάλι στο 
δυναµικό του τον Γιάννη Λάτσιο, ο οποίος αναµένε-
ται να φέρει νέο αέρα στον σταθµό του Αµαρουσίου. 
Φήµες θέλουν τον Γιώργο Λιάγκα να αναλαµβάνει 
την παρουσίαση ενός τηλεπαιχνιδιού και ενδεχοµέ-
νως ενός late night show στα αµερικανικά τηλεοπτικά 
πρότυπα. Σε εκκρεµότητα βρίσκεται το ριάλιτι που 
θα πρόβαλλε ο σταθµός ως απάντηση στο «Survivor», 
µε τίτλο «Είµαι celebrity, σώστε µε», και το πιθανό-
τερο είναι πως τελικά δεν θα το παρακολουθήσουµε 
από Σεπτέµβριο, ενώ προς κόψιµο πάει και το «Rising 
Star 2», το οποίο απέναντι στο «Survivor» πραγµατο-
ποίησε χαµηλές πτήσεις όσον αφορά την τηλεθέαση. 
Το σόου «Dancing with the Stars» θα το ξαναδούµε 
ανανεωµένο, ενώ πληροφορίες θέλουν τον σταθµό να 
προβάλλει ένα ριµέικ της καθηµερινής σειράς «Χου-
άνα η παρθένα». ∆ηµοσιεύµατα αναφέρουν πως οι ι-
θύνοντες του σταθµού συζητούν να επαναφέρουν ένα 
παλιό και γνώριµο τηλεοπτικό project, τη «Φάρµα», 
την οποία είχε παρουσιάσει ο Γρηγόρης Αρναούτο-

γλου στο Mega. Από την άλλη, οι εκποµπές «Όλα Ξε-
κόλλα» και «Ράδιο Αρβύλα» δεν θα συνεχιστούν τη 
νέα χρονιά. Η µυθοπλασία και τα σόου, πάντως, δεν 
θα λείπουν από το πρόγραµµα του ΑΝΤ1, ωστόσο 
αυτή την περίοδο όλα είναι υπό συζήτηση, αφού µόλις 
πριν από λίγο καιρό ο Γιάννης Λάτσιος ανέλαβε καθή-
κοντα ως γενικός διευθυντής Προγράµµατος, Μάρκε-
τινγκ και Επικοινωνίας.

Μυθοπλασία στον Alpha
Στον Alpha σηµειώνουν ήδη µία σηµαντική κατά-
κτηση για τη νέα σεζόν. Ο λόγος για τους Αντρέα Γε-
ωργίου, Βάνα ∆ηµητρίου και Κούλη Νικολάου, τη δυ-
ναµική τριάδα της σειράς «Μπρούσκο», οι οποίοι θα 
υπογράψουν δύο νέα σίριαλ, την καθηµερινή δραµα-
τική σειρά «Το Τατουάζ» και την εβδοµαδιαία µε τίτλο 
«Κόκκινο Νυφικό». Από την άλλη, ο σταθµός προχωρά 
σε κόψιµο εκποµπών που δεν σηµείωσαν υψηλά νού-
µερα στα νεανικά κοινά, όπως το «Στην υγειά µας, ρε 
παιδιά», που µάλλον θα αναζητήσει άλλη τηλεοπτική 
στέγη. Ωστόσο, δεν είναι λίγοι οι τηλεκριτικοί που θε-
ωρούν εσφαλµένη την κίνηση του σταθµού να αφαι-
ρέσει από το πρόγραµµά του την εκποµπή του Σπύ-
ρου Παπαδόπουλου, καθώς έχει αποκτήσει ένα στα-
θερό κοινό µε το πέρασµα των χρόνων και κυρίως τις 
περιόδους των εορτών σηµειώνει υψηλά νούµερα τη-
λεθέασης.

Σταθερά το Star
Στο Star φαίνεται πως δεν θα υπάρξουν µεγάλες αλλα-
γές, τουλάχιστον όχι στα προγράµµατα που έχουν α-
ποκτήσει σταθερό κοινό. Πληροφορίες θέλουν τις εκ-
ποµπές «Shopping Star» και «Αλήθειες µε τη Ζήνα» 
να συνεχίζουν κανονικά, ενώ το πράσινο φως δίνεται 
και στον «Τροχό της Τύχης». ∆εν αποκλείεται να συ-
νεχίσει και το «Master Chef», αλλά από τον Φεβρου-
άριο και µετά.

Εξελίξεις για Mega
Στο Έψιλον θα υπάρξουν ανακατατάξεις σε επίπεδο 
ψυχαγωγικών εκποµπών, πλην της Τατιάνας Στεφα-
νίδου, που υπέγραψε συµβόλαιο να παραµείνει στον 
σταθµό, ενώ ενδιαφέρον θα έχουν και οι εξελίξεις στο 
Mega, το οποίο µετά την εξαγορά του από τον Βαγγέλη 
Μαρινάκη βλέπει φως στο τούνελ και ενδεχόµενη δυ-
ναµική επιστροφή του µε νέα πρόσωπα και παραγωγές 
θα προσθέσει έναν επιπλέον παίκτη στη µάχη για την 
τηλεθέαση.

Με υποσχέσεις το «Survivor 2»
Αξίζει να σηµειωθεί πως η προώθηση του «Survivor 
2» έχει ήδη ξεκινήσει µε αναφορές σε διάφορες ψυ-
χαγωγικές εκποµπές. Από τη µια σχετικά µε τις αιτή-
σεις, που µαρτυρούν πως δεκάδες χιλιάδες άτοµα θέ-
λουν να δοκιµαστούν στην επιβίωση, και από την άλλη 
σχετικά µε τις φήµες πως πλέον πολλοί διάσηµοι Έλ-
ληνες έχουν αυτοπροταθεί να συµµετάσχουν στο δεύ-
τερο µέρος του ριάλιτι, προς έκπληξη ακόµα και των ι-
θυνόντων του ΣΚΑΪ. Το σίγουρο είναι πως η επιλογή 
των παικτών για το «Survivor 2» θα γίνει και πάλι πολύ 
προσεκτικά, ώστε να µην υπάρχει συσχετισµός µε τους 
παίκτες της πρώτης εκποµπής και κυρίως ώστε να µη 
χάσουν την όρεξή τους οι τηλεθεατές. Η τηλεοπτική 
ιστορία, ωστόσο, έχει δείξει πως µετά την πρώτη µε-
γάλη επιτυχία οι τηλεθεατές χάνουν σταδιακά το ενδι-
αφέρον τους. Μένει να δούµε αν αυτό θα διαψευστεί.

Όσον αφορά το σκηνικό της επόµενης σεζόν, θα 
ήταν παράλειψή µας να µην προσθέσουµε τους διάση-
µους πλέον παίκτες του «Survivor», πολλοί από τους ο-
ποίους δεν αποκλείεται να βρουν τηλεοπτικό αποκού-
µπι σε διάφορους σταθµούς, είτε ως παρουσιαστές είτε 
ως πανελίστες. Ούτως ή άλλως, οι συχνές εµφανίσεις 
πρώην παικτών στην εκποµπή «Survivor Πανόραµα», 
και όχι µόνο, µαρτυρούν πως όλοι χωράνε στο τηλεο-
πτικό τοπίο, καλοί, κακοί και µέτριοι.
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Αξιολογήσεις κρασιών
Ακακίες, Κτήµα Κυρ-Γιάννη
Ποικιλία: Ξινόµαυρο
Περιοχή: ΠΟΠ Αµύνταιο
Τύπος: Ροζέ, Ξηρό
Αλκοόλ: 13%
Προτεινόµενη θερµοκρασία: 10-12°C

Το ξινόµαυρο βγάζει µια δροσιστική 
οξύτητα, µαζί µε τα αρώµατα της φρά-
ουλας και των κόκκινων φρούτων του 
δάσους. Ένα ισορροπηµένο κρασί, µε 
γεµάτο στόµα και µεγάλη διάρκεια.
Ταιριάζει µε λιπαρά ψάρια, όπως ο 
σολοµός, µεσογειακά πιάτα αλλά και 
εξωτική κουζίνα.

Νέα Γη, Mediterra
Ποικιλία: Κοτσιφάλι, Μανδηλαριά
Περιοχή: Πεζά
Τύπος: Ροζέ, Ξηρό
Αλκοόλ: 13%
Προτεινόµενη θερµοκρασία: 10-12°C

Αρώµατα κόκκινων φρούτων µε κυρί-
αρχα το βύσσινο και τη φράουλα. Μα-
λακό στη γεύση, φρουτώδες και µε 
ευχάριστη οξύτητα. Μέτρια επίγευση.
Συνδυάζεται µε λευκά κρέατα µε σάλ-
τσες, µαλακά τυριά και αλλαντικά.

Άκρες, Κτήµα Σκούρα
Ποικιλία: Αγιωργίτικο, Μοσχο-
φίλερο
Περιοχή: Ορεινή Κορινθία και 
Μαντινεία
Τύπος: Ροζέ, Ξηρό
Αλκοόλ: 12%
Προτεινόµενη θερµοκρασία: 
10-12°C

Η µύτη είναι ζωντανή, γεµάτη 
καθαρότητα, µε αρώµατα ώρι-
µων κερασιών και φραµπουάζ 
µε νύξεις ανθέων. Η επίγευση 
έχει µεσαία διάρκεια και συ-
νεχή εξέλιξη.
Ταιριάζει µε φρούτα, κίτρινα 
φρέσκα τυριά, καλοκαιρινές σα-
λάτες. Πίνεται και µόνο του, ως 
απεριτίφ.

Βυσσινόκηπος, Κτήµα 
Παλυβού
Ποικιλία: Αγιωργίτικο
Περιοχή: Αρχαία Νεµέα
Τύπος: Ροζέ, Ξηρό
Αλκοόλ: 13,5%
Προτεινόµενη θερµοκρασία: 
10-12°C

Έντονο βυσσινί χρώµα, αρώ-
µατα κερασιού και µύρτιλου, 
µακρά επίγευση και ανεπαί-
σθητες τανίνες, οι οποίες µαζί 
µε τον υψηλό αλκοολικό του 
βαθµό του διευρύνουν τους γευ-
στικούς του συνδυασµούς.
Ταιριάζει µε καλοκαιρινά πιάτα 
κρεατικών, αλλά επειδή δεν 
είναι κλασικό ροζέ, µπορεί να 
σταθεί και µε καλά ψητά κρέατα.

Ίαµα, Κτήµα Βρυνιώτη
Ποικιλία: Βραδιανό
Περιοχή: Εύβοια
Τύπος: Ροζέ, Ξηρό
Αλκοόλ: 12,7%
Προτεινόµενη θερµοκρασία: 
10-12°C

Μύτη διακριτική µε νότες από 
τριαντάφυλλο, φράουλα και 
κεράσι. Στόµα µεσαίας έντα-
σης µε αίσθηση από µύρτιλο 
και καραµέλα. Μέτρια οξύ-
τητα, µεσαία επίγευση.
Συνδυάζεται µε ζυµαρικά µε 
κόκκινες σάλτσες, λευκά κρε-
µώδη τυριά, σαλάτες.

Τέχνη Αλυπίας, Κτήµα 
Τέχνη Οίνου
Ποικιλία: Syrah, Merlot, 
Sangiovese, Nebbiolo, 
Cabernet Sauvignon
Περιοχή: ∆ράµα
Τύπος: Ροζέ, Ξηρό
Αλκοόλ: 13%
Προτεινόµενη θερµοκρασία: 
10-12°C

Ένα ζωηρό κρασί µε έντονα το 
κεράσι και τη φράουλα, µε ι-
σορροπία οξύτητας και γλύ-
κας και µε µακριά αρωµατική 
επίγευση.
Συνδυάζεται µε πίτες, πί-
τσες και ζυµαρικά. Πίνεται και 
µόνο του, ως απεριτίφ.

Tο ροζέ πρέπει να είναι το πιο παρεξηγηµένο κρασί. Από κάποιους, 
και κυρίως παλιότερα, θεωρούνταν η επιλογή των κυριών, άλλοι το 
θεωρούν το αναγκαίο «κακό» ενός κτήµατος που απλώς πρέπει να 
το έχει στη συλλογή του. Οι πιο φανατικοί πιστεύουν ότι «δεν είναι 

κρασί» και ότι δεν θα έπρεπε καν να υπάρχει.
Φυσικά δεν είναι καθόλου έτσι. Το ροζέ κρασί (από το γαλλικό rosé, γνω-

στό ως rosado στην Πορτογαλία και στις ισπανόφωνες χώρες και ως rosato 
στην Ιταλία) είναι ένας τύπος κρασιού που ενσωµατώνει κάποια από τα χρώ-
µατα από τις φλούδες των σταφυλιών αλλά όχι αρκετά για να χαρακτηριστεί 
κόκκινο. Το χρώµα παίρνει την απόχρωσή του ανάλογα µε τις ποικιλίες που 
χρησιµοποιούνται και τις τεχνικές οινοποίησης.

Η αλήθεια, ωστόσο, είναι ότι τα τελευταία χρόνια το ροζέ έχει αποκτήσει 
ένθερµους υποστηρικτές σε πολυτελείς καλοκαιρινούς προορισµούς και αυτό 
έχει δώσει νέα ώθηση στο κρασί αλλά και στους παραγωγούς να επεκταθούν.

Αυτή την εβδοµάδα δοκιµάζουµε και παρουσιάζουµε έξι εξαιρετικά ροζέ.

Το ροζέ
  ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ
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Σκόπελος: Το µυστικό 
των B. Σποράδων

  ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Λ
ιθόστρωτα –και ανηφορικά– στενάκια, φροντισµένα αρχοντικά, µικρές 
πλατείες και διάσπαρτες µικρές και µεγαλύτερες εκκλησίες διαµορφώ-
νουν τους οικισµούς της Σκοπέλου, όπου το επίκεντρο είναι φυσικά η 
Χώρα, ένα µοναδικό κράµα διαφορετικών αρχιτεκτονικών (µπορεί κανείς 
να διακρίνει τις βενετσιάνικες επιρροές, αλλά και τον πηλιορείτικο, τον 

µακεδονικό, τον αγροτικό και τον νεοκλασικό τύπο κτισµάτων). Ωστόσο, την ίδια γρα-
φικότητα διαθέτουν οι οικισµοί της Γλώσσας και του Αγνώντα, αλλά και µικρότεροι, 
όπως το Παλιό Κλήµα και το Νέο Κλήµα ή το ∆ρακοντόσχισµα.

Η Σκόπελος ή Πεπάρηθος, όπως ήταν η αρχαία ονοµασία της, από τον γιο του ∆ιο-
νύσου και της Αριάδνης, ο οποίος ήταν ο πρώτος κάτοικος στο νησί, είναι γεµάτη πυκνά 
δάση που καλύπτουν σχεδόν το 80% της έκτασής της. Είναι όµως οι πανέµορφες παρα-
λίες της που κλέβουν την παράσταση σε αυτό το χρωµατικό παζλ. Μην κάνετε το λάθος 
να γοητευτείτε από την πρώτη που θα επισκεφτείτε –έχουν αυτή την ιδιότητα οι παρα-
λίες της Σκοπέλου– και δεν γυρίσετε περισσότερες, δεν θα σας απογοητεύσει καµία.

Μηλιά: Θεωρείται από πολλούς η οµορφότερη παραλία της Σκοπέλου και µία από τις 
καλύτερες σε όλο το Αιγαίο. Τα καταγάλανα νερά και ο εκπληκτικός βυθός της δικαιώ-
νουν τον τίτλο της, ενώ το beach bar της τραβάει σαν µαγνήτης τον νεαρόκοσµο. ∆ιαθέ-
τει ναυαγοσώστη και δύο µεγάλα πάρκινγκ όπου σταθµεύετε ελεύθερα.

Βελανιό: Είναι γνωστή ως «παραλία των γυµνιστών». Στην αµµουδιά της δεν υπάρχει 
σχεδόν καµία τουριστική υποδοµή, µε αποτέλεσµα να διατηρεί αναλλοίωτη τη φυσική 
οµορφιά της.

Γλυστέρι: Σας περιµένει στο βόρειο τµήµα του νησιού, στον περιφερειακό δρόµο που 
οδηγεί στο Κάστρο. Γραφικό και όµορφο, το Γλυστέρι ξεχωρίζει για το φυσικό του κάλ-
λος. Κοντά στην παραλία βρίσκεται και το σπίτι (Villa Donna) όπου έγιναν τα εξωτερικά 
γυρίσµατα του «Mamma Mia!».

Σάρρες: Βρίσκεται µόλις µια ανάσα από τη Χώρα της Σκοπέλου και είναι προσβάσιµη 
µόνο µε φουσκωτό. Η σπηλιά που χωρίζει τη µια πλευρά της παραλίας από την άλλη 
δηµιουργεί ένα ιδιαίτερο σκηνικό.

Τα απογεύµατά σας θα αποδειχθούν εξίσου δραστήρια. Τα αξιοθέατα είναι αρκετά και 
ενδιαφέροντα: 
• Τα επιβλητικά βυζαντινά µοναστήρια, όπως της Ευαγγελιστρίας και του Τιµίου Προ-
δρόµου, χτισµένα σε ειδυλλιακές τοποθεσίες. Το παλιό µοναστήρι της Ευαγγελιστρίας, 
ανατολικά της Χώρας, ανακαινίστηκε το 1712 και φηµίζεται για το καθολικό και τον 
φρουριακό περίβολό του, αλλά και για την πανοραµική του θέα.
• Σύµφωνα µε τον θρύλο, πριν από περίπου 800 χρόνια υπήρχε ένας δράκος στο νησί 
που σκότωνε τους κατοίκους, µε αποτέλεσµα αυτό να ερηµώσει. Τότε ο Άγιος Ρηγί-
νος, πολιούχος και προστάτης της Σκοπέλου, τον καταδίωξε και ο δράκος για να σωθεί 
έπεσε και σκοτώθηκε στον γκρεµό. Η περιοχή όπου άνοιξε η γη και υποχώρησε το έ-
δαφος ονοµάστηκε ∆ρακοντόσχισµα. Πρόκειται στην ουσία για ένα απόκρηµνο φα-
ράγγι, πίσω από ένα εκκλησάκι χτισµένο σχεδόν στην άκρη του γκρεµού, που βρέχε-
ται από τη θάλασσα. Τα απότοµα βράχια, τα «κρεµασµένα» στις πλαγιές τους πεύκα και 
τα τιρκουάζ νερά δηµιουργούν ένα τοπίο µοναδικής οµορφιάς. Θα το βρείτε ερχόµενοι 
από τον Στάφυλο, στον κεντρικό δρόµο προς Αµάραντο (αριστερά στον χωµατόδροµο 
και στην πρώτη διχάλα που θα συναντήσετε πάλι αριστερά).
• Οι πειρατικοί τάφοι στα Σεντούκια (αρχαίοι λαξευτοί τάφοι)
• Η Επισκοπή, ενετικό κτίσµα που προοριζόταν για έδρα του επισκόπου Σκοπέλου 
αλλά έµεινε ηµιτελές λόγω των επιδροµών του πειρατή Μπαρµπαρόσα το 1538.
• Ο Αϊ-Γιάννης στο Καστρί, µια υπέροχη εκκλησία σκαρφαλωµένη στην κορυφή ενός 
βράχου. Προσεγγίζεται από τα σκαλοπάτια που είναι λαξευµένα στις πλαγιές του βρά-
χου και φυσικά η θέα κατά την ανάβαση και στην κορυφή του είναι φανταστική. Το εκ-

Το πιο πράσινο νησί του Αιγαίου, καθώς δεν 
διαθέτει τη µαζικότητα της γειτόνισσας Σκιά-
θου, διατηρεί την ιδιαίτερη γραφική φυσιογνω-
µία του επενδύοντας στους εκλεκτικούς.

κλησάκι εµφανίζεται και στην ταινία «Mamma Mia!», προσελκύοντας πολλά ζευγάρια 
που επιθυµούν να πραγµατοποιήσουν εκεί τον γάµο τους.

Ένα ολόκληρο κεφάλαιο είναι οι ταβέρνες και τα εστιατόρια της Σκοπέλου. Ακόµα και 
οι πιο τουριστικές ταβέρνες στη Χώρα, στο λιµάνι, δεν θα σας απογοητεύσουν, έστω κι 
αν επιθυµείτε να «σπάσετε» το παραδοσιακό τρίπτυχο καλαµάρι - τηγανητή πατάτα - 
χωριάτικη. Υπάρχουν, ωστόσο, ψαροταβέρνες που εύκολα θα µπορούσαν να σταθούν 
στην γκουρµέ γειτονιά του Μικρολίµανου και εστιατόρια µε κοσµοπολίτικη διάθεση.

Κοράλι Αγνώντας: Τυπική ψαροταβέρνα στο λιµανάκι του Αγνώντα –δεν είναι λίγοι 
εκείνοι που µέχρι να έρθουν οι πρώτοι µεζέδες επιχειρούν µια βουτιά– µε φρέσκα 
ψάρια και ιστορία 35 χρόνων.
Επαρ. οδ. Αγνώντας, τηλ. 6991 230230

Zoupa Restaurant: Στην καρδιά της Σκοπέλου, δίπλα στο παλιό λιοτρίβι, σε µια µα-
γευτική αυλή, επενδύει στη λογική του γκουρµέ µε λίγα πιάτα που θα ικανοποιήσουν 
ακόµα και τους χορτοφάγους, κερδίζοντας όλα τα στοιχήµατα, µέχρι και εκείνο της 
τιµής. Ακριβώς δίπλα το Lounge για καλοκαιρινά κοκτέιλ.
http://www.zouparestaurant.com

Φωτεινή: Νόστιµη σπιτική κουζίνα µε έµφαση στη σχάρα. ∆οκιµάστε κροµδοµπούκια, 
κολοκυθανθούς από τον κήπο τους, µπακαλιάρο στα κάρβουνα και αστακοµακαρονάδα.
Πευκιάς, τηλ. 6977 607195

Σκόπελος χωρίς να δοκιµάσετε τη περίφηµη στριφτή σκοπελίτικη τυρόπιτα, αλλά και 
λουκουµάδες, δεν νοείται. Στην Κανέλα, µε σπιτικές λιχουδιές, διακόσµηση σαν γαλ-
λικό bistro και ωραίες µουσικές επιλογές, θα τα βρείτε όλα για ένα πλήρες πρωινό ή ένα 
απογευµατινό γλύκισµα.
Ελ. Βενιζέλου, Χώρα, τηλ. +30 24240 23953

Πού να µείνετε
Skopelos Village: Μεζονέτες και σουίτες µε πολύ καλό εστιατόριο, το µεσογειακής 
κουζίνας Αγιολί.
Adrina Resort & Spa: Πεντάστερο ξενοδοχείο σε έκταση 68 στρεµµάτων πάνω στην 
παραλία.
Στόλιος: Παραδοσιακός ξενώνας σε ύψωµα, µε ανεξάρτητα διαµερίσµατα σε ροµαντικό 
ύφος και θαυµάσια θέα.
Milia Apartments: Λίγο πριν από την οµώνυµη παραλία, το καλόγουστο, αµφιθεατρικά 
χτισµένο συγκρότηµα διαµερισµάτων φτάνει µέχρι τη θάλασσα.

Χρήσιµες ιστοσελίδες:
• www.skopelos.gov.gr
• www.magnesia-tourism.gr
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«∆εν πιστεύω ότι θα γίνει σύντοµα. Προς το παρόν το 
Facebook ή το YouTube δραστηριοποιούνται στη διαφή-
µιση που προορίζεται για τα βίντεο». Αυτά είπε πριν από 
τρεις µήνες ο διευθύνων σύµβουλος του Netflix Ριντ Χά-
στινγκς όταν τον ρώτησαν εάν φοβόταν την εισβολή των 

social media στο πεδίο του streaming. Φαίνεται όµως ότι αυτή η στιγµή είναι πιο 
κοντά απ’ όσο υπέθετε. Γιατί σύµφωνα µε τις πληροφορίες του Business Insider, 
ο κολοσσός του Μαρκ Ζάκερµπεργκ πρόκειται να παρουσιάσει τον ερχόµενο Ι-
ούνιο τα πρώτα streaming προγράµµατα, 24 στον αριθµό.

Και σε αυτά θα περιλαµβάνονται τόσο τηλεοπτικές σειρές του διαµετρήµα-
τος του «House of Cards» ή του «Scandal» όσο και πιο καινοτόµες παραγωγές 
που θα απευθύνονται στους πιο νέους. Όπως µίνι σειρές, 5-10 λεπτών, οι οποίες 
θα ανανεώνονται σε καθηµερινή βάση. Ο ίδιος ο Ζάκερµπεργκ πιστεύει ότι λόγω 
της υψηλής ποιότητας που θα έχουν οι παραγωγές του θα βρει και µεγάλους χο-
ρηγούς.

Φυσικά, ένα από τα πρώτα σόου που θα δούµε στη νέα υπηρεσία τηλεόρα-
σης του Facebook θα είναι ένα ριάλιτι µε τους πρωταγωνιστές να πηγαίνουν ρα-
ντεβού σε περιβάλλον εικονικής πραγµατικότητας πριν συναντηθούν από κοντά.

Το µενού θα έχει βεβαίως και αθλητικά. Όπως αναφέρει το Reuters, το 
Facebook βρίσκεται σε συζητήσεις µε την Major League Baseball για το ζωντανό 
streaming ενός παιχνιδιού κάθε εβδοµάδα.

«Το Facebook κινείται επιθετικά για την εξασφάλιση αθλητικού περιεχοµέ-
νου και συγκαταλέγεται πλέον στους ανταγωνιστές των παραδοσιακών µέσων ε-
νηµέρωσης που επιδιώκουν να προβάλλουν αθλητικά γεγονότα» δήλωσε στο 
Reuters ο σύµβουλος αθλητικών µέσων ενηµέρωσης Λι Μπερκ. «Είναι απολύτως 
λογικό να θέλουν να διασυνδεθούν µε brands όπως η MLB».

Επίσης, το κοινωνικό δίκτυο έχει συµφωνήσει µε το ισπανόφωνο κανάλι 
Univision για τη ζωντανή κάλυψη περισσότερων από 45 αγώνων ποδοσφαίρου 
από το πρωτάθληµα του Μεξικού φέτος. Παράλληλα, µέσω µεµονωµένων συµ-
φωνιών, πέρυσι, έκανε ζωντανό streaming µιας σειράς αθλητικών γεγονότων, από 
αγώνες µπάσκετ µέχρι πινγκ πονγκ.

∆εν υπάρχει καµία εγγύηση ότι οι συζητήσεις του Facebook µε την MLB 
θα οδηγήσουν σε συµφωνία. Η εταιρεία είχε βρεθεί σε διαπραγµατεύσεις µε τη 
National Football League και άλλα πρωταθλήµατα στο παρελθόν, αλλά πολλές 
από αυτές τις απόπειρες δεν έλαβαν σάρκα και οστά.

Πέρυσι, το Facebook βρέθηκε να συζητά µε την NFL για την εξασφάλιση δι-
καιωµάτων streaming, ενώ το ίδιο έκανε και η Amazon, αλλά η διοργανώτρια 
αρχή αποφάσισε να προχωρήσει τη συµφωνία µόνο µε το Twitter. Βάσει της συµ-
φωνίας, ύψους 10 εκατ. δολαρίων, το Twitter θα µετέδιδε ζωντανά παιχνίδια που 

µεταδίδονταν ταυτόχρονα από το CBS και το NBC.
Το γεγονός ότι το Facebook διαπραγµατεύεται µε την MLB δείχνει ότι το εν-

διαφέρον του για τη ζωντανή µετάδοση αθλητικών γεγονότων δεν έχει υποχωρή-
σει αλλά, αντιθέτως, γίνεται ολοένα εντονότερο. Και, σίγουρα, το Facebook έχει 
πολύ περισσότερα να προσφέρει σε σχέση µε το Twitter – όπως π.χ. ένα δυνη-
τικό κοινό 1 δισ. δολαρίων και τεράστια αποθέµατα ρευστού.

Την ίδια στιγµή, όµως, οι διοργανώτριες αρχές πρωταθληµάτων και άλλοι πά-
ροχοι είναι κάπως διστακτικοί αναφορικά µε την παραχώρηση περιεχοµένου στο 
γιγαντιαίο κοινωνικό δίκτυο. Ο λόγος; Ελέγχοντας τη διανοµή του περιεχοµέ-
νου, το Facebook έχει το περιθώριο να κερδίσει εις βάρος των παραγωγών περι-
εχοµένου.

Τα βασικά πρωταθλήµατα έχουν ήδη πουλήσει τα δικαιώµατα µετάδοσης α-
γώνων σε παραδοσιακά τηλεοπτικά δίκτυα για δισεκατοµµύρια δολάρια. Τα συµ-
βόλαια, σε κάποιες περιπτώσεις, έχουν διάρκεια µέχρι και την επόµενη δεκαετία. 
Η πώληση των δικαιωµάτων ψηφιακού streaming θα µπορούσε να φέρει ζεστό 
χρήµα στους διοργανωτές αλλά την ίδια στιγµή υπάρχει ο κίνδυνος αποξένωσης 
των εταίρων στα παραδοσιακά µέσα ενηµέρωσης.

Το θέµα τώρα είναι αν και κατά πόσο το Facebook θα καταφέρει να πείσει 
τους χρήστες για τη νέα υπηρεσία του, έτσι ώστε να µην χρειάζεται να µπαίνουν 
σε άλλη πλατφόρµα για να βλέπουν σειρές και ταινίες ή ποδόσφαιρο και µπάσκετ.

Καθώς όµως δεν έχει αποτύχει κανένα πείραµα του 33χρονου δισεκατοµµυ-
ριούχου, δεν αποκλείεται αυτό το νέο εγχείρηµα να αλλάξει τον τρόπο που βλέ-
πουµε τηλεόραση µέχρι σήµερα. Πώς θα γίνει αυτό; Η Facebook Inc. αναπτύσ-
σει ένα app για αποκωδικοποιητές που συνδέονται στην τηλεόραση, συµπερι-
λαµβανοµένου του Apple TV, σύµφωνα µε πληροφορίες που συγκέντρωσε η 
«Wall Street Journal» από ανώνυµες πηγές.

Όλα αυτά δεν γίνονται χωρίς απάντηση. Οι κολοσσοί της παγκόσµιας βιοµη-
χανίας τεχνολογίας θα δώσουν µάχη µέχρις εσχάτων προκειµένου να αποκτή-
σουν το πάνω χέρι σε µία από τις µεγαλύτερες αλλαγές στα ψηφιακά µέσα και 
να έχουν πρόσβαση στα δισεκατοµµύρια δολάρια της τηλεοπτικής διαφήµισης.

Τον χορό έχει ανοίξει το YouTube, το οποίο έχει πραγµατοποιήσει ορισµέ-
νες αλλαγές που στοχεύουν στην ενίσχυση της επαγγελµατικής χρήσης των βί-
ντεο, ενώ έχει λανσάρει και τη συνδροµητική υπηρεσία YouTube Red. ∆υνα-
µικά στην ανάπτυξη της τηλεόρασης του µέλλοντος έχει µπει και η Amazon, ενώ 
το Netflix βρίσκεται ήδη ένα βήµα µπροστά απ’ όλους. Η διευθύνουσα σύµβου-
λος του YouTube Σούζαν Γουοτζίσκι ανακοίνωσε την προβολή επτά νέων σειρών 
µέσω της πλατφόρµας, οι οποίες θα χρηµατοδοτηθούν από τις διαφηµίσεις και 
όχι από συνδροµές.

Μάτια να ’χουµε να βλέπουµε…

Η τηλεόραση 
του µέλλοντος
Την είσοδό του στο παγκόσµιο 
διαδικτυακό τηλεοπτικό τοπίο 
σχεδιάζει το Facebook µε σκοπό 
να ανταγωνιστεί εταιρείες όπως 
οι Netflix, Amazon και YouTube, 
κερδίζοντας έτσι το δικό του 
µερίδιο από τα δισεκατοµµύρια 
που δαπανώνται ετησίως για 
τηλεοπτικές διαφηµίσεις.

  ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ
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Ο κήπος στις φλόγες, 
∆ηµήτρης Νόλλας, εκδ. 
Ίκαρος

«“ Όµως, τι είδους 
τερατώδης οµοι-
οπαθητική θα 

ήταν αυτή;” συνέχισε να αναρω-
τιέται για την αδιανόητη εντέλει 
πιθανότητα να εξαγοράσει µε 
κλεµµένα λεφτά µια σχεδιαζόµε-
νη ληστεία. “Μπορεί µιας κλοπής 
τα χρήµατα να φέρουν το Καλό;” 
συνέχισε να βοµβαρδίζεται από 
τις συνέπειες των εξωφρενικών 
και παράλογων συλλογισµών του, 
ουσιαστικά προφάσεων, για να 
δικαιολογήσει την πράξη του, κι 
όταν σηκώθηκε απ’ το παγκάκι 
αισθάνθηκε πως εκείνος ο αόρα-
τος θώρακας που τον περιέβαλλε 

εδώ και αρκετό καιρό είχε αρχίσει να κοµµατιάζεται. Ξεφλουδιζόταν, 
εγκαταλείποντάς τον γυµνό στη µέση εκείνου του ρυπαρού τοπίου, 
όταν παραδέχτηκε πως µε το ζόρι δεν θα µπορούσε ποτέ κάτι καλό 
να προκύψει, ακόµη κι αν το ζόρι επρόκειτο να αποτρέψει µια άλλη 
φριχτή πράξη, αφού θα είχε παραβιάσει την ελευθερία επιλογής 
των συντρόφων του». Στο παρόν τρίτο βιβλίο, που ολοκληρώνει την 
τριλογία «∆ύσκολοι Καιροί», του ∆ηµήτρη Νόλλα, µια οµάδα νέων 
ανθρώπων γίνονται µάρτυρες της κρίσης των τελευταίων χρόνων.

Μία από τις πιο τολµηρές γυναικείες φωνές των και-
ρών µας, η βραβευµένη Αµερικανοαιγύπτια δηµοσι-
ογράφος Μόνα Ελταχάουι, έρχεται στη Στέγη του Ι-
δρύµατος Ωνάση στις 12 Ιουνίου για να µιλήσει για 

«µαντίλες, υµένες και σεξουαλική επανάσταση». Η Μόνα Ελταχά-
ουι αρθρογραφεί στον διεθνή Τύπο για θέµατα που έχουν σχέση µε 
τον αραβικό κόσµο, το Ισλάµ και τις γυναίκες και προσκαλείται συχνά 
για αναλύσεις σε διάφορες τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκποµπές 
µεγάλων δικτύων (CNN, BBC, Al Jazeera κ.ά.). Το 2009 η Ευρωπα-
ϊκή Ένωση της απένειµε το βραβείο Samir Kassir «Ελευθερίας του 
Τύπου».

Το 2011 συνελήφθη στην πλατεία Ταχρίρ της Αιγύπτου, ξυλοκο-
πήθηκε και κακοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της κράτησής της και δεν 
δίστασε να καταγγείλει αµέσως το γεγονός µε άρθρα της σε εφηµερί-
δες και δηµοσιεύσεις στα social media. Την επόµενη χρονιά το περι-
οδικό «Newsweek» τη συµπεριέλαβε στη λίστα µε τις «150 ατρόµητες 
γυναίκες του 2012», ενώ το περιοδικό «Time» τη χαρακτήρισε –µαζί 

µε άλλους ακτιβιστές απ’ όλο τον κόσµο– «Άνθρωπο της Χρονιάς».
Η ίδια συστήνεται ως περήφανη, φιλελεύθερη µουσουλµάνα. Το 

βιβλίο της «Headscarves and Hymens: Why the Middle East needs 
a sexual revolution» (Μαντίλες και Παρθενικοί Υµένες: Γιατί η 
Μέση Ανατολή χρειάζεται µια σεξουαλική επανάσταση), που κυκλο-
φόρησε τον Απρίλιο του 2015, είναι ένα προκλητικό και συγκινητικό 
ντοκουµέντο, που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων. Στη Μικρή 
Σκηνή της Στέγης θα συζητήσει µε τη δηµοσιογράφο Κατερίνα Οι-
κονοµάκου για τη ζωή των γυναικών στη Μέση Ανατολή.

Η Ελταχάουι ζει στο Κάιρο και στη Νέα Υόρκη. Ήταν ανταποκρί-
τρια ειδήσεων στη Μέση Ανατολή για πολλά χρόνια, µεταξύ αυτών 
και έξι χρόνια για το πρακτορείο Reuters, ενώ έχει στείλει ανταπο-
κρίσεις της σε διάφορα ΜΜΕ, από την Αίγυπτο, το Ισραήλ, την Πα-
λαιστίνη, τη Λιβύη, τη Συρία, τη Σαουδική Αραβία και την Κίνα. Αρ-
θρογραφεί στις σελίδες γνώµης των «New York Times». Άρθρα της 
δηµοσιεύονται επίσης στις εφηµερίδες «The Washington Post», 
«Τhe Guardian» και «International Herald Tribune».

INFO
Η είσοδος σε όλες τις 
εκδηλώσεις του Κύκλου 
«Λέξεις & Σκέψεις» είναι 
δωρεάν και τηρείται σειρά 
προτεραιότητας.
Η διανοµή των δελτίων εισόδου 
ξεκινά 1 ώρα πριν από κάθε 
εκδήλωση.
Για τις οµιλίες των ξένων 
προσκεκληµένων υπάρχει 
ταυτόχρονη διερµηνεία.
Οι συζητήσεις του Κύκλου 
«Λέξεις & Σκέψεις» 
αναµεταδίδονται και µε live 
streaming µέσω του sgt.gr.
Περισσότερα στο http://www.
sgt.gr/gre/SPG1805.

Μαντίλες, υµένες 
και σεξουαλική 
επανάσταση 
στη Στέγη
Γνωρίστε τη Μόνα Ελταχάουι, τη 
βραβευµένη Αµερικανοαιγύπτια 
δηµοσιογράφο που δεν φοβάται να 
προκαλεί και να συγκινεί µε την 
πένα της.

Ένα µυθιστόρηµα εµπνευσµένο 
από το µύθο της Ατλαντίδας και 
της Τιτανοµαχίας.
Σε χρόνους παµπάλαιους, στην 
οµίχλη της προϊστορίας, περιτρι-
γυρ ισµένο από τον ωκεανό, κυ-
ριαρχούσε, µάγευε κι απειλούσε 
το πανίσχυρο βασίλειο της Ατλα-
ντίδας-Μακαρίας.
Ο πλούτος, τα λαµπερά παλά-
τια κι οι ναοί, τα θαύµατα της τε-
χνολογίας, ήταν η µία όψη της. Οι 
κατακτητικοί πόλεµοι, οι σκλάβοι 
της, η αδικία και η απληστία, ήταν η σκοτεινή 
της πλευρά. Στο θρόνο της, ο βασιλιάς Κρόνος 
που κρατά φυλακισµένα τα παιδιά του στα φο-
βερά Τάρταρα ώστε να µην του πάρουν την ε-
ξουσία.
Το στερνοπαίδι του Κρόνου, ο Ζήνας-∆ίας, µε 
τέχνασµα της µητέρας του Ρέας, έχει ξεφύγει 

από τη µοίρα των αδελφών του 
και επιστρέφει από την Κρήτη 
για να τιµωρήσει τον τυραννικό 
πατέρα του.
Ο Ίνας, ένα πρωτόγονο αγόρι, θα 
βρεθεί σκλάβος στα φοβερά ο-
ρυχεία της Μακαρίας. Κορυ-
φαία στιγµή της ζωής του, η συ-
νάντησή του µε τον Ζήνα και η 
συµµετοχή του στον αγώνα του.
Η µάχη ανάµεσα στις δυο βασι-
λικές γενιές του Κρόνου και του 
Ζήνα –η γνωστή Τιτανοµαχία– 

θα είναι σκληρή.
Το ίδιο και η µάχη των φυσικών δυνάµεων, 
της φωτιάς και του νερού, που θα διεκδική-
σουν την Ατλαντίδα και θα την κάνουν Μύθο.
Ένα Μύθο που αιώνες τώρα αιχµαλωτίζει τη 
φαντασία µας…  Μια διαχρονική ιστορία για το 
πάθος της Εξουσίας.

Η συγγραφέας Λιλή Μαυροκεφάλου, µε νέο 
βιβλίο στις εκδόσεις Momentum!

«Τότε που το Νερό πολεµούσε τη Φωτιά...»   
Παρουσίαση  14/ 6/ , 7.30 µ.µ. στο Wine bar MONK,  
Καρόρη 4, Πλατεία Αγίας Ειρήνης, τηλ. 2103211117. 
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ΤΙ, ΠΟΙΟΣ, ΠΟΥ, ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ...

Ήρθαν τα δίδυµα
Ο Τζορτζ και η Αµάλ Κλούνεϊ απέκτησαν τα δίδυµά τους, τον Αλεξάντερ και 
την Έλα, όπως τα ονόµασαν, την Τρίτη 6 Ιουνίου. Σύµφωνα µε τον υπεύ-
θυνο δηµοσίων σχέσεων του ζευγαριού, Σταν Ρόζενφιλντ: «Σήµερα το πρωί 
η Αµάλ και ο Τζορτζ υποδέχτηκαν την Έλα και τον Αλεξάντερ Κλούνεϊ στις 
ζωές τους. Η Έλα, ο Αλεξάντερ και η Αµάλ είναι όλοι τους καλά στην υγεία 
τους, ευτυχισµένοι, και τα πάνε περίφηµα. Ο Τζορτζ βρίσκεται σε καταστολή 
και αναµένεται να συνέλθει σε λίγες µέρες». Τους τελευταίους τρεις µήνες το 
ζευγάρι απέφευγε τις µετακινήσεις. Τα δίδυµα γεννήθηκαν στο Λονδίνο.

Η Κλόι Γκρέις Μόρετζ δηλώνει «αηδιασµένη»
Body shaming είναι η ταπεινωτική έως χυδαία κριτική στην εξωτερική εµ-
φάνιση, στο σώµα, στις αναλογίες, στο βάρος. Είναι ακριβώς αυτό που έκα-
ναν οι παραγωγοί της νέας ταινίας-παρωδίας της «Χιονάτης», «Red Shoes 
and the 7 Dwarfs». Εµφάνισαν σε αφίσα δύο γυναίκες, µία ψηλή και λιγνή, 
µία πιο κοντή και εύσωµη. «Και αν σας λέγαµε ότι η Χιονάτη δεν ήταν τόσο ό-
µορφη ή οι νάνοι τόσο κοντοί;» Ξεσηκώθηκε το Twitter, αντέδρασε το «plus 
size» µοντέλο Τες Χόλιντεϊ και τελικά απολογήθηκε η Κλόι Γκρέις Μόρετζ, 
η ηθοποιός που χαρίζει τη φωνή της στην πρωταγωνίστρια της ταινίας. ∆ή-
λωσε «αηδιασµένη και θυµωµένη» και ανακοίνωσε ότι θα ενηµέρωνε αυτο-
προσώπως τους παραγωγούς για την ένστασή της και ότι η αφίσα δεν εγκρί-
θηκε ποτέ από τη δική της οµάδα.

Ο Τζόνι Ντεπ διαφηµίζει µπίρες
Τα οικονοµικά προβλήµατα του Τζόνι Ντεπ είναι τέτοια που βρέθηκε στην Ια-
πωνία να διαφηµίζει µπίρες. Η δουλειά δεν είναι ντροπή, όµως ο Ντεπ τα τε-
λευταία χρόνια, ειδικά µετά το διαζύγιό του, αγνοεί την αισθητική. Περιφέρει 
τον εαυτό του σαν καρικατούρα του Τζακ Σπάροου, µε µπαντάνες, δαχτυλίδια 
και ύφος ροκ γερόλυκου. Σε αυτή τη διαφήµιση της µπίρας Asahi παίζει την 
κιθάρα του στην κορυφή µιας ταράτσας, παρέα µε τον γιαπωνέζο τραγουδι-
στή, µουσικό και ηθοποιό Φουκουγιάµα Μασαχάρου.

Ο Τοµ Χανκς φρικάρει τα social media
∆εν είναι η πρώτη φορά που ο Τοµ Χανκς απασχολεί τα κοινωνικά δίκτυα µε 
κάποια από τις αναρτήσεις του στο Twitter. Αυτή εδώ όµως ήταν κάπως δια-
φορετική, αφού κατάφερε να προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων, µε κυριότερη 
αυτήν του ίδιου του Χανκς, ο οποίος οµολόγησε πως το κτίριο που φωτογρά-
φισε είναι το πιο φοβιστικό που έχει δει και αναρωτήθηκε «τι στο διάολο κρύ-
βεται µέσα του;». Κάποιοι από τους followers αποκάλυψαν πως το εν λόγω 
κτίριο, που βρίσκεται στον αριθµό 33 της Thomas Street στο Μανχάταν, είναι 
ιδιοκτησία της AT&T και της Verizon, αλλά χρησιµοποιείται από την Υπηρεσία 
Εθνικής Ασφάλειας (National Security Agency).

Αυτός είναι ο γιος του Μελ Γκίµπσον
Μπορεί πέρυσι να έγινε πατέρας ξανά, για ένατη φορά, όµως ο Μελ Γκί-
µπσον έχει άλλον έναν γιο, τον Μίλο, 27 ετών, που µας σύστησε πέρυσι στην 
πρεµιέρα του «Αντιρρησίας Συνείδησης», στην οποία είχε έναν από τους βα-
σικούς ρόλους. Ο Μίλο, για προφανείς λόγους, σταδιοδροµεί και στο µόντε-
λινγκ. Πρόσφατα φωτογραφήθηκε για το περιοδικό W και στη συνέντευξη 
που παραχώρησε µιλάει για το ότι απέφευγε, όσο µπορούσε, τα φώτα της 
δηµοσιότητας καθ’ όλη τη διάρκεια της εφηβείας του και για το ότι δούλευε 
ως ηλεκτρολόγος για πέντε χρόνια, αφού τελείωσε το σχολείο, πριν αποφα-
σίσει να βρεθεί µπροστά στον φακό της κάµερας.

  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ
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INFO
Η Χριστίνα Μαυρίδου 
είναι καθηγήτρια 
Φυσικής Αγωγής - 
personal trainer.
www.personaltrainerchristy.com
Facebook Page: 
Christy Μαυρίδου

Κάν’ το όπως η Christy!
TRX στην εγκυµοσύνη; ΝΑΙ!

∆ιανύεις τη δύσκολη περίοδο της κύησης και θες να είσαι σε φόρµα; Η λύση είναι 
το TRX! Ναι, καλά διάβασες! Αφού συµβουλευτείς τον γιατρό σου, ακολούθησε 
προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες για να µην τραυµατιστείς.

Θέση 1: Κρατήσου καλά από τις λαβές, 
«ρίξε» τη λεκάνη σου προς τα πίσω, 
ούτως ώστε τα γόνατα να σχηµατί-
σουν ορθή γωνία 90 µοιρών, ο κορ-
µός να είναι κάθετος στους µηρούς και 
τα χέρια τεντωµένα χαλαρά. Πάρε ει-
σπνοή από τη µύτη.

Θέση 5: Λύγισε στο πλάι τους αγκώ-
νες µέχρι ορθή γωνία, πηγαίνοντας 
τα πέλµατα προς τα πίσω, ούτως ώστε 
να ρίξεις το βάρος σου µπροστά. Τα 
πόδια στο άνοιγµα των ώµων. Christy’s 
Tips: 1) ∆ιατήρησε τους ώµους κάτω 
και τους αγκώνες στο ύψος των ώµων. 
2) Για να δυσκολέψεις την άσκηση, 
πήγαινε τα πέλµατά σου όσο πιο πίσω 
µπορείς.

Θέση 3: Αφού επανέλθεις στη θέση 1, 
εκπνέοντας, σηκώνεσαι πάλι σε όρθια 
θέση φέρνοντας τις παλάµες προς τα 
πάνω και σφίγγοντας τους δικεφά-
λους. Επανάλαβε 10 φορές. Christy’s 
Tip: ∆ιατήρησε κορµό-λεκάνη-ισχία 
σε µια ευθεία.

Θέση 7: Έχοντας τον κορµό, τη λε-
κάνη και τα ισχία σε µια ευθεία, φέρε 
τον βραχίονά σου µπροστά, παράλ-
ληλα µε το έδαφος, µε τους αγκώνες 
να «κοιτάζουν» µπροστά, στο άνοιγµα 
των ώµων. Με τα πέλµατα πίσω, στο 
άνοιγµα της λεκάνης, ρίξε το βάρος 
σου µπροστά και πάρε εισπνοή από τη 
µύτη.

Θέση 2: Κατά την εκπνοή από το στόµα 
σήκωσε όλο σου το βάρος µε τα πόδια, 
τους γλουτούς και την πλάτη, τεντώνο-
ντας τα πόδια, σφίγγοντας πολύ καλά 
τους γλουτούς και σχηµατίζοντας µε 
τους αγκώνες ορθή γωνία. Επανάλαβε 
10 φορές. Christy’s Tips: 1) ∆ιατήρησε 
τους ώµους σου κάτω, ούτως ώστε ο 
λαιµός σου να είναι µακρύς και το πι-
γούνι να «κοιτάζει» µπροστά, χωρίς 
να σφίγγεις τον αυχένα σου. 2) Για να 
δυσκολέψεις την άσκηση, σήκωσε τις 
µύτες των ποδιών σου γυµνάζοντας τις 
γάµπες σου.

Θέση 6: Κατά την εκπνοή από το 
στόµα σφίξε πολύ καλά χέρια και στή-
θος και τέντωσέ τα µπροστά στο ύψος 
του στήθους. Πάτα όλο το πέλµα. Επα-
νάλαβε 10 φορές.

Θέση 4: Αφού επανέλθεις στη θέση 1, 
σήκωσε πάλι όλο σου το σώµα σε µια 
ευθεία, φέρνοντας τους αγκώνες προς 
τα πίσω σφίγγοντας την πλάτη, τις πα-
λάµες πλάι και κοντά στο στήθος και 
τους ώµους κάτω. Αυτή η άσκηση είναι 
γνωστή και ως κωπηλατική.

Θέση 8: Κατά την εκπνοή από το στόµα 
σφίξε πολύ καλά τους τρικεφάλους και 
τέντωσε το χέρι σου µπροστά, ούτως 
ώστε να ωθήσεις το σώµα σου προς τα 
πίσω. Επανάλαβε 10 φορές.

Σηµείωση!
Τις παραπάνω ασκήσεις 
µπορείς να τις εκτελείς ακόµα 
και αν διανύεις τον 9ο µήνα 
εγκυµοσύνης, αρκεί να τις 
εκτελείς αργά και σωστά, 
έχοντας πάντα την έγκριση του 
γυναικολόγου σου.
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