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Τα ψεύδη της ∆ΕΘ 
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Μια ζωή 
δεν φτάνει
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ΕΓΚΥΟΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ
Το «Kate effect» 
συνεχίζει 
να σαρώνει
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TRAVEL

σελ. 8, 11, 15, 16

ΚΟΣΜΟΣ SPORTSΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ 2017
Από τη µαυρίλα 
στην απογείωση 
δυο νίκες δρόµος
σελ. 30

Λ. Γρηγοράκος
Η δηµοκρατική 
παράταξη ήταν πάντα 
αυθύπαρκτη

 σελ. 6

ΣΤΟΝ ∆ΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑΣ



ΘΕΜΑΤΑ

04 // ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Ο Τσίπρας θέλει 
να φτιάξει πρωθυπουργικό προφίλ µε τρικ
06 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Λ. ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ «Η δηµοκρατική 
παράταξη ήταν πάντα αυθύπαρκτη»
08 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Τεράστια κενά 
στην οικονοµική πολιτική
09 // ΑΠΟΨΗ Β. ΚΑΡΑΜΗΤΣΑΝΗΣ Η επίσκεψη 
Μακρόν στο φόντο µιας πολλά υποσχόµενης 
µεταστροφής
10 // ΕΥΡΩΠΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Εξάµηνο ευρωπαϊκών 
ανακατατάξεων πέρα από τη Γερµανία
11 // ΕΥΡΩΠΗ Γ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ Μετεκλογικό τοπίο 
στην οµίχλη
14 // ΑΡΘΡΟ Γ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ Τα ψεύδη της ∆ΕΘ 
& η αξιοπιστία της νέας πολιτικής
15 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΘ. ΣΑΒΒΑΚΗΣ «Υπάρχουν 
µεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες στη χώρα»
16 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Θεσσαλονίκη: ∆ΕΘ, κουλούρι 
και υποκρισία
17 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 
«Η κυβέρνηση έχει γίνει εξπέρ στο να κατασκευάζει 
εχθρούς»
18 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Τα λουκέτα συνεχίζονται 
στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις
19 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΧΡ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ «Ο στόχος 
για έξοδο από τα µνηµόνια είναι εφικτός»
20 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Νέα σχολική χρονιά, παλιά 
τα προβλήµατα
22 // ΚΟΣΜΟΣ Η τρίτη εγκυµοσύνη της Κέιτ προκαλεί 
φρενίτιδα στους Βρετανούς
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κό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογρα-
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FREE TIME
33 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώµενα 
της εβδοµάδας
34 // EDITORIAL Το σκεπτόµενο emoji
35 // CINEMA Τι θα δούµε 
στις κινηµατογραφικές αίθουσες
36 // WINE FILES ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Από τη Νεµέα 
στη Σαντορίνη
37 // TRAVEL Κως: Μια ζωή δεν φτάνει
38 // CELEBRITIES Στιγµιότυπα από τον κόσµο 
των διασήµων
39 // ΕΥΕΞΙΑ Τι τύπος γυµναστικής είσαι;

SPORTS
30 // ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ 2017 Από τη µαυρίλα 
στην απογείωση δυο νίκες δρόµος
31 // ΣΤΟΙΧΗΜΑ Έγκυρες προτάσεις 
από το Betarades.gr

24 // ΚΟΣΜΟΣ Ισορροπία τρόµου στην Κορεατική 
Χερσόνησο
25 // TWITTER H µεγάλη απογοήτευση 
της επίσκεψης Μακρόν
26 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Τρέχουν» οι επενδύσεις λόγω 
της ανόδου του τουρισµού
27 // BUSINESS Τα σηµαντικότερα νέα 
του επιχειρηµατικού κόσµου

Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!

AUTO

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

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 
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BlueHDI 100
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AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...
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AUTO
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 10

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

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

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

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

SUZUKI 
IGNIS
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 11

La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

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

ΝΕΟ 
CITROEN C3



*Ισχύει από 31/8 έως 20/9, 20 yellows για κάθε 1€ αγορών. Το δώρο αφορά σε αγορές άνω των 25€
  στα φυσικά καταστήµατα Public και µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων.
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πολιτική

Σε μια προσπάθεια να ενισχυθούν τα πρωθυπουργικά 
χαρακτηριστικά του κ. Τσίπρα έχει επιδοθεί το επι-
κοινωνιακό επιτελείο της κυβέρνησης λίγες ημέρες 
πριν από τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσα-
λονίκης, μία από τις πολιτικές εκδηλώσεις που δι-

ευκολύνουν την καλλιέργεια της πρωθυπουργικής εικόνας, διότι 
ο εκάστοτε πρωθυπουργός παίζει χωρίς αντιπολίτευση σε μία θε-
σμική εκδήλωση που δίνει την εντύπωση ότι δεν είναι κομματική.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που γίνονται, ένα από τα πιο α-
δύναμα στοιχεία των επιδόσεων του ΣYΡΙΖΑ στις δημοσκοπή-
σεις είναι η πολύ ασθενής εικόνα του πρωθυπουργού απέναντι 
στον κύριο αντίπαλό του, δηλαδή τον πρόεδρο της ΝΔ Κυριάκο 
Μητσοτάκη.

Ο κ. Τσίπρας δείχνει να είναι ο πρώτος πρωθυπουργός στη 
σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία που έχασε το προβάδισμα 
στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία σε διάστημα μικρότερο 
του ενάμιση χρόνου από την ανάληψη των καθηκόντων του, ενώ 
κάποιοι άλλοι προκάτοχοί του είχαν διατηρήσει το προβάδισμα 
ακόμη και λίγες ημέρες πριν παραδώσουν την εξουσία.

Τα ασθενή πρωθυπουργικά χαρακτηριστικά του κ. Τσίπρα α-
ποτυπώνονται σε όλες τις δημοσκοπήσεις, τουλάχιστον από το κα-
λοκαίρι του 2016, και δεν δείχνουν να βελτιώνονται.

Η αποτύπωση αυτών των ποιοτικών χαρακτηριστικών αναζη-
τείται σε όλες τις έρευνες. Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά το πρό-
σφατο ντιμπέιτ ανάμεσα στην καγκελάριο Μέρκελ και τον σοσι-
αλδημοκράτη αντίπαλό της Μάρτιν Σουλτς οι τηλεθεατές σε δη-
μοσκόπηση εκλήθησαν να αξιολογήσουν τους δύο υποψήφιους 
καγκελάριους ως προς την ικανότητά τους, τη συμπάθεια που α-
ποπνέουν, τα επιχειρήματα που έχουν, την εξοικείωσή τους με τη 
διεθνή πολιτική και την εγγύτητα στον πολίτη.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας να ενισχύσει την ηγετική και 
προσωπική εικόνα του κ. Τσίπρα, το κυβερνητικό επικοινωνιακό 
επιτελείο έχει επιστρατεύσει όλες τις «παραδοσιακές» δραστη-
ριότητες που θα μπορούσαν να προωθήσουν τον στόχο αυτόν, αν 
και υπάρχει αντικειμενική δυσκολία, καθώς τα πεδία στα οποία 
μπορεί να αναδειχθεί το πρωθυπουργικό προφίλ είναι εξαιρετικά 
περιορισμένα στην τρέχουσα συγκυρία.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η κυβέρνηση να καταφύγει σε πολύ 
κλασικά πρωθυπουργικά τρικ. Έργα στο εσωτερικό και αναγνώ-
ριση στο εξωτερικό, έτσι ώστε μετά την πρωθυπουργική ΔΕΘ να 
αποτυπωθεί η ανάκαμψη του ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις.

Εγκαινιάζοντας την Ιόνια
Στο πλαίσιο των έργων, τέσσερις ημέρες πριν από το πρωθυπουργικό 
Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ, εγκαινιάστηκε η Ιόνια Οδός, η οποία είχε 
παραδοθεί πλήρης σε κυκλοφορία πριν από περίπου δύο μήνες και 
είχε εγκαινιαστεί δυο-τρεις φορές, παρουσία του αρμόδιου υπουρ-
γού, στο βόρειο και το νότιο κομμάτι της. Τώρα εγκαινιάστηκε συνο-
λικά, παρουσία του πρωθυπουργού.

Από παλαιότερες έρευνες για άλλες εποχές, όταν π.χ. η Εγνατία 
Οδός εγκαινιαζόταν ανά χιλιόμετρο, είχε προκύψει ότι οι ψηφοφό-
ροι εκτιμούν περισσότερο την προσδοκία του έργου, ενώ η παρά-
δοσή του σε χρήση δεν προσφέρει, διότι τα οφέλη έχουν προεξο-
φληθεί. «Το έργο πουλάει μέχρι που αρχίζει να υλοποιείται» έλεγαν 
εκείνη την περίοδο.

Στην Καβάλα με τον Μπορίσοφ
Το δεύτερο πεδίο της ενίσχυσης της εικόνας του κ. Τσίπρα ήταν η 
ανάδειξη της διεθνούς αναγνώρισης την οποία απολαμβάνει ο πρω-
θυπουργός. Στο πλαίσιο αυτό έγιναν δύο προγραμματισμοί: τρεις η-
μέρες πριν από τα εγκαίνια της ΔΕΘ, η συνάντηση με τον Βούλγαρο 
πρωθυπουργό στην Καβάλα και, δύο ημέρες πριν, η επίσκεψη του 
Προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα.

Η συνάντηση με τον Βούλγαρο πρωθυπουργό έγινε στην Κα-

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ

Τα ασθενή πρωθυπουργικά χαρακτηριστικά του κ. 
Τσίπρα οδήγησαν το κυβερνητικό επικοινωνιακό 
επιτελείο να επιστρατεύσει, λίγες ημέρες πριν από 
τη ΔΕΘ, όλες τις «παραδοσιακές» δραστηριότητες 
οι οποίες μπορούν να ενισχύσουν την ηγετική 
του εικόνα: έργα στο εσωτερικό και αναγνώριση 
στο εξωτερικό, έτσι ώστε μετά την πρωθυπουργική 
ΔΕΘ να αποτυπωθεί η ανάκαμψη του ΣΥΡΙΖΑ 
στις δημοσκοπήσεις.

Ο ΤΣΊΠΡΑΣ ΘΈΛΈΊ ΝΑ ΦΤΊΑΞΈΊ 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΊΚΟ ΠΡΟΦΊΛ ΜΈ ΤΡΊΚ

βάλα, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να «παίζει» το ενδιαφέρον του για 
την επαρχία, και αφορούσε την υπογραφή ενός μνημονίου το οποίο 
θα έχει ως στόχο να γίνει η σιδηροδρομική σύνδεση ανάμεσα στα 
βουλγαρικά λιμάνια στον Δούναβη και στη Μαύρη Θάλασσα και 
στα βορειοελλαδίτικα λιμάνια στο Αιγαίο.

Η προοπτική ενός τέτοιου έργου μπορεί να αποδίδει επιφωνή-
ματα θαυμασμού για την οραματική της διάσταση, όμως είναι πε-
ρίπου απίθανο να αποδώσει κάτι άλλο πλην της συμπάθειας, διότι 
κανείς δεν πιστεύει ότι πρόκειται για ένα άμεσα υλοποιήσιμο έργο, 
το οποίο σε ορατό μέλλον μπορεί να ενισχύσει την ανάπτυξη της 
Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Άλλωστε πρόκειται για ένα σύνθετο έργο υψηλότατου κόστους 
και ο ίδιος ο Βούλγαρος πρωθυπουργός, σε μια επίδειξη ρεαλισμού, 
κατέβασε τον πήχη των προσδοκιών. «Εάν υπάρξουν τα έργα υ-
ποδομής, το Αιγαίο μέσω του λιμανιού της Καβάλας θα μπορεί να 
συνδεθεί με το λιμάνι του Ρούσε στον Δούναβη» είπε ο κ. Μπορί-
σοφ, την ίδια ώρα που ο Έλληνας ομόλογός του διαβεβαίωνε ότι 
«ανοίγουμε νέους ευρωπαϊκούς δρόμους και συνδέουμε τον Δού-
ναβη με τη Μαύρη Θάλασσα».

Θα μπορούσαν να εκληφθούν ως συνήθεις μεγαλοστομίες, αν 
επί έναν χρόνο –από τον Σεπτέμβριο του 2016 μέχρι τον Αύγου-
στο του 2017– η Θράκη δεν ήταν χωρίς τρένο, επειδή είχε χαλά-
σει η γραμμή στη Δράμα.

Το πρωθυπουργικό επιτελείο θα μπορούσε να ρωτήσει τους συ-
νεργάτες του κ. Σημίτη πώς περνούσε όταν πήγαινε στη Θεσσαλο-
νίκη μετά τη διαβεβαίωση ότι το μετρό θα γίνει. Το μόνο αποτέλε-
σμα που έχουν τέτοιες διαβεβαιώσεις είναι να δημιουργούν βαρύ 
κλίμα στην επόμενη επίσκεψη του εκάστοτε πρωθυπουργού στην 
περιοχή, καθώς τέτοια έργα δεν μπορούν να προχωρήσουν γρή-
γορα, αλλά το κοινό θέλει αποτελέσματα.

Ειδικά στον Έβρο, την ίδια περίπου διαδρομή, όπου θα κατε-
βαίνει το τρένο από το Μπουργκάς μέχρι την Αλεξανδρούπολη, θα 
ακολουθούσε και ο αγωγός που θα αναβάθμιζε γεωπολιτικά την πε-
ριοχή, αλλά δεν κανείς δεν κατάφερε να τον κάνει, καθώς τέτοια 
έργα εκτός από όραμα χρειάζονται και πελάτες.

Ο Μακρόν και η Θεσσαλονίκη
Στη Θεσσαλονίκη είχε διαρρεύσει εδώ και τουλάχιστον δύο εβδο-
μάδες ότι ο Τσίπρας θα φέρει τον Μακρόν και θα κάνει στη Θεσσα-
λονίκη τη διμερή συνάντηση των επιχειρηματιών, μία ημέρα πριν 
από τα εγκαίνια της ΔΕΘ. Η διαρροή δεν προκάλεσε έκπληξη, 
καθώς το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης έχει δοκιμαστεί σε 
ό,τι αφορά τα ζητήματα ασφαλείας, καθώς εκεί έγιναν δύο τριμε-
ρείς συναντήσεις σε επίπεδο αρχηγών κυβερνήσεων. Παράλληλα, 
ήταν γνωστό το γαλλικό ενδιαφέρον για τουλάχιστον δύο αποκρα-
τικοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη: της Εταιρείας Ύδρευσης και Απο-
χέτευσης (ΕΥΑΘ), της οποίας η γαλλική ΣΟΥΕΖ έχει το 5% των 
μετοχών και ενδιαφέρεται για την αγορά και το management, και 
του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, όπου στην κοινοπραξία η 
οποία πλειοδότησε στον διαγωνισμό μετέχει η γαλλική Terminal 
Links SAS, ένας από τους ισχυρούς παίκτες στην παγκόσμια δια-
κίνηση containers και ο μόνος από τους τρεις μετόχους που έχει 
σχέση με λιμάνια.

Προφανώς κανείς στο Μαξίμου δεν σκέφτηκε ότι ένας ξένος πο-
λιτικός, που έρχεται στην Ελλάδα για να προωθήσει τις επιχειρήσεις 
της χώρας του να κάνουν business, δεν θα διακινδύνευε να εμφανι-
στεί ως μέρος της προσπάθειας αντεπίθεσης του κόμματος του πρω-
θυπουργού απέναντι στην αντιπολίτευση, στο εσωτερικό της χώρας.

Η προσδοκία του κ. Τσίπρα να χρησιμοποιήσει τον κ. Μακρόν 
ως απόδειξη της διεθνούς καταξίωσής του κατέστησε επιφυλακτικό 
τον Γάλλο Πρόεδρο και τον οδήγησε στο να απορρίψει κάθε ενδε-
χόμενο να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη. Διότι δεν έχει κανέναν λόγο 
να ταυτιστεί με μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να παρέλθει, ενώ 
οι γαλλικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα θα εξακολουθούν να θέ-
λουν να δουλέψουν.

Η κυβέρνηση θα βρει μπροστά της την άρνηση του κ. Μακρόν 
να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, διότι έχει καταστήσει καχύποπτους 
όλους τους πιθανούς συνομιλητές της, που θα προσπαθούν να δια-
σφαλίσουν ότι δεν θα εμπλακούν ακουσίως σε κομματικά παιχνίδια.

Η βελτίωση των πρωθυπουργικών χαρακτηριστικών του κ. Τσί-
πρα δεν μπορεί να γίνει με τρικ. Αν μπορεί να γίνει…
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Τ
ους στόχους και τον 
χαρακτήρα του νέου 
φορέα της κεντροα-
ριστεράς στην Ελλάδα 
περιγράφει ο βουλευ-
τής Λακωνίας της Δη-
μοκρατικής Συμπαρά-
ταξης Λεωνίδας Γρη-
γοράκος. Παράλληλα 
τονίζει ότι ο σημαντι-
κός αριθμός υποψη-

φίων για την προεδρία του φορέα δείχνει ότι 
οι δυνάμεις της κεντροαριστεράς βρίσκονται 
σε αφύπνιση.

Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τη σύ-
σταση του νέου φορέα της κεντροαριστε-
ράς στη χώρα. Κατ’ αρχάς θα ήθελα να μου 
πείτε ποια χαρακτηριστικά θεωρείτε ότι ο 
φορέας αυτός θα πρέπει να διαθέτει.
Η χώρα και το πολιτικό σύστημα έχουν ζωτική 
ανάγκη την ευρύτερη προοδευτική παράταξη. Ο 
κατακερματισμός της ευνόησε την επικράτηση 
ενός ακραίου εθνολαϊκισμού με κύριο εκφρα-
στή τον Αλέξη Τσίπρα. Αξιοποιώντας την κρίση, 
μπόρεσε να κεφαλαιοποιήσει τη δυσαρέσκεια 
μιας σημαντικής μερίδας πολιτών. Τώρα που 
αποδομήθηκε ολόκληρο το οικοδόμημά του, 
και ο ίδιος αλλά και η κυβέρνησή του «βυθί-
ζονται» ολοένα και περισσότερο στην απαξί-
ωση και στην ανυποληψία, οι οργανωμένες 
και ανέντακτες δυνάμεις του χώρου οφείλουν 
να συγχρονίσουν τα βήματά τους. Τώρα, λοι-
πόν, είναι η ώρα να προχωρήσουμε όλοι μαζί 
στη δημιουργία ενός νέου φορέα, που θα στη-
ρίζεται σε νέα πρόσωπα και θα εκφράζεται με 
μια νέα ηγεσία. Τα χαρακτηριστικά αυτού του 
φορέα δεν μπορεί να είναι άλλα από τα αξιακά 
φορτία και τον πλούτο ιδεών που διαχρονικά 
ενσάρκωνε ο κεντρογενής, φιλελεύθερος και 
σοσιαλδημοκρατικός χώρος.

Πιστεύετε ότι οι πολιτικοί σχηματισμοί που 
συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή, μετά 
τον σχηματισμό του φορέα, θα πρέπει να δι-
αλυθούν και να ενσωματωθούν σε αυτόν ή 
να παραμείνουν αυτοτελή μέρη ενός συνό-
λου;
Η πολιτική, για να είναι δημιουργική, αποτελε-
σματική και χρήσιμη, δεν νοείται να είναι στα-
τική. Η ομόθυμη απόφαση όλων –του ΠΑΣΟΚ, 
του Ποταμιού, της ΔΗΜΑΡ, των κινήσεων πολι-
τών, αλλά και μιας πλειάδας κεντροαριστερών 
προσωπικοτήτων– να συμπορευτούμε δημι-
ουργώντας έναν νέο φορέα υπαγορεύεται από 
την ανάγκη να εκφράσουμε και να εκπροσω-
πήσουμε τον ζωτικό χώρο της δημοκρατικής 
παράταξης. Σεβόμαστε την ιστορία και την προ-
σφορά των υπαρχόντων σχηματισμών, όμως 

Το διακύβευμα των 
εκλογών δεν θα είναι αν ο 
Μητσοτάκης διαδεχτεί τον 
Τσίπρα, ούτε αν κάποιος 
άλλος αναλάβει τα ηνία 
της πρωθυπουργίας. Το 
πραγματικό δίλημμα είναι: 
μπορούμε να πάμε μπροστά 
ή θα μείνουμε καθηλωμένοι 
στο τέλμα;

 ΣΤΗΝ ΑΦΡΟΔΊΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΎ

Λεωνίδας Γρηγοράκος, βουλευτής Λακωνίας
της Δημοκρατικής Συμπαράταξης

η ύπαρξή τους δεν συνιστά τροχοπέδη για να 
ανασυνθέσουμε πάλι όλοι μαζί την ευρύτερη 
προοδευτική παράταξη. Το ποιος θα είναι ο 
χαρακτήρας, η φυσιογνωμία, η ταυτότητα του 
νέου φορέα θα το αποφασίσουν όλοι εκείνοι 
οι πολίτες που θα προσέλθουν στην κάλπη για 
την εκλογή της ηγεσίας του. Το τι θα κάνουν τα 
κόμματα είναι δική τους απόφαση, είναι από-
φαση των μελών και των στελεχών τους, που 
οφείλουν να αποφασίσουν ποια θα είναι η δι-
αδρομή που θα ακολουθήσουν.

Όσον αφορά τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, 
ποιο θεωρείτε ότι θα πρέπει να είναι το μέλ-
λον της;
Η Δημοκρατική Συμπαράταξη είχε την πρωτο-
βουλία και την τόλμη να ανοίξει τις διαδικασίες 
για τη δημιουργία νέου φορέα. Η συμβολή της 
αυτή ήταν αναμφίβολα καθοριστική. Στην πραγ-
ματικότητα, το ποια θα είναι η πολιτική σήμανση, 
η επωνυμία, τα σύμβολα της νέας παράταξης 
που θα δημιουργήσουμε θα το αποφασίσουν 
οι πολίτες με τη συμμετοχή τους στις διαδικα-
σίες που ήδη έχουμε δρομολογήσει. 

Ήδη κάποια πολιτικά στελέχη έχουν εκφρά-
σει την πρόθεση να είναι υποψήφιοι για την 
προεδρία του νέου αυτού φορέα. Εκτιμάτε 
ότι ο αριθμός αυτός των υποψηφίων είναι 
μικρός, μεγάλος ή δεν έχει σημασία;
Ο πληθωρισμός των υποψηφίων όχι μόνο δεν 
συνιστά πρόβλημα αλλά δείχνει ότι οι δυνά-
μεις της κεντροαριστεράς βρίσκονται σε μια 
πραγματική αφύπνιση. Το μείζον ζήτημα δεν 
είναι ο αριθμός των υποψηφίων αλλά οι και-
νοτόμες διαδικασίες που θα ακολουθήσουμε 

κούς σχηματισμούς και πολιτικές κινήσεις. Η 
ενοποίησή της, λοιπόν, περνάει μέσα από την 
εκλογή της νέας ηγεσίας, που δεν θα γίνει στο 
πλαίσιο ενός κομματικού συνεδρίου αλλά με 
προσφυγή στην κοινωνική βάση.

Ο ΣΎΡΊΖΑ φαίνεται να επιδιώκει να «πλα-
γιοκοπήσει» το ΠΑΣΟΚ και γενικότερα τον 
χώρο της κεντροαριστεράς. Ποιο είναι το 
σχόλιό σας για το άρθρο του πρωθυπουρ-
γού για τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ;
«Ο πεινασμένος καρβέλια ονειρεύεται». Μετά 
την απομυθοποίηση των Συριζαίων και προ-
σωπικά του Τσίπρα, το μόνο που μπορεί να 
εκφράσει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο στενός ιδεοληπτι-
κός, αναχρονιστικός κομματικός του πυρήνας. 
Οι μεταλλάξεις του πρωθυπουργού τον εκθέ-
τουν ακόμη περισσότερο, δείχνοντας για άλλη 
μια φορά ότι είναι «φτερό στον άνεμο». Τώρα 
που βλέπει την πολική του απομόνωση, ανα-
κάλυψε τη γοητεία του Ανδρέα Παπανδρέου. 
Κακέκτυπό του είναι. Αντίγραφό του δεν μπο-
ρεί να υπάρξει.

Ο Κώστας Λαλιώτης τόνισε ότι η κεντροαρι-
στερά πρέπει να ακολουθήσει αυτόνομη πο-
ρεία σε σχέση τόσο με τον ΣΎΡΊΖΑ όσο και 
με τη ΝΔ. Τι λέτε εσείς;
Η δημοκρατική παράταξη διαχρονικά ήταν πάντα 
αυθύπαρκτη. Ως εκ τούτου, ο Κώστας Λαλιώ-
της, με την οξεία μνήμη και κρίση που έχει, ε-
πισημαίνει το αυτονόητο.

Από την άλλη, στις επόμενες εκλογές –
όποτε αυτές γίνουν– ποια στάση θεωρείτε 
ότι θα πρέπει να τηρήσει ο σχηματισμός που 
θα εκφράζει την κεντροαριστερά;
Το διακύβευμα των εκλογών δεν θα είναι αν 
ο Μητσοτάκης διαδεχτεί τον Τσίπρα, ούτε αν 
κάποιος άλλος αναλάβει τα ηνία της πρωθυ-
πουργίας. Το πραγματικό δίλημμα είναι: μπο-
ρούμε να πάμε μπροστά ή θα μείνουμε καθη-
λωμένοι στο τέλμα; Το δίλημμα αυτό συνδέ-
εται ευθέως και με τον προσανατολισμό που 
θα πρέπει να έχει η χώρα. Η δημοκρατική πα-
ράταξη θέλει, επιδιώκει και παλεύει να έχει 
τη δική της συνδρομή και συμβολή για τη συ-
γκρότηση ενός νέου κυβερνητικού σχηματι-
σμού, που θα έχει καθαρό και αδιαπραγμά-
τευτο προοδευτικό στίγμα.

Και μια και μιλήσαμε για εκλογές, πόσο πι-
θανά θεωρείτε τα σενάρια για πρόωρη προ-
σφυγή στις κάλπες;
Οι εκλογές δεν είναι σεναριακή υπόθεση. Αντι-
θέτως, είναι ζωτική ανάγκη για να αναστραφεί 
η καθοδική πορεία του τόπου και της ελληνι-
κής οικονομίας. Εξού και είναι αυτονόητο αί-
τημα η προσφυγή στις κάλπες.

«Η δημοκρατική παράταξη 
ήταν πάντα αυθύπαρκτη»

για την εκλογή της ηγεσίας, καθώς και ο ση-
μαντικός αριθμός πολιτών που προβλέπεται 
ότι θα συμμετάσχει σε αυτές τις διαδικασίες. 
Σε αυτό ακριβώς έγκειται και η επιτυχία του 
εγχειρήματός μας.

Δεν είναι πρωθύστερο να εκλέγεται ο πρόε-
δρος και μετά να ιδρύεται ο φορέας;
Προβληματισμός εύλογος. Όμως δεν πρέπει 
να μας διαφεύγει το γεγονός ότι η δημοκρα-
τική παράταξη κατακερματίστηκε, διασπάστηκε, 
συρρικνώθηκε. Και το κυριότερο είναι ότι εκ-
φραζόταν μέσα από διαφορετικούς κομματι-
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ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η 
στροφή 180 μοιρών στην οικονομική πο-
λιτική της κυβέρνησης, η οποία ξεκί-
νησε το καλοκαίρι του 2015 και ολοκλη-
ρώθηκε, σε επίπεδο θεωρίας, με την ολο-
κλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του 
τρίτου προγράμματος-μνημονίου, η στα-

θεροποίηση της οικονομίας και η βελτίωση της προοπτικής της, 
καθώς και οι επιδόσεις-ρεκόρ στον τομέα του τουρισμού, είναι 
τα καλά νέα για την ελληνική οικονομία. Παραμένουν όμως τε-
ράστια κενά στην οικονομική πολιτική που εφαρμόζεται και η 
κάλυψή τους δεν μοιάζει να είναι στις προτεραιότητες της κυ-
βέρνησης Τσίπρα.

Επενδυτική καχεξία
Παρά την προσπάθεια του οικονομικού επιτελείου της κυβέρ-
νησης να δημιουργήσει την εντύπωση ότι βρίσκεται σε εξέλιξη 
μια επενδυτική απογείωση, οι επιδόσεις παραμένουν πολύ 
κάτω του μετρίου. Το 2016 ήταν η χειρότερη επενδυτική χρο-
νιά των τελευταίων τετραετιών και ο πρωθυπουργός και οι συ-
νεργάτες του δεν φαίνονται σε θέση να αντιμετωπίσουν τα προ-
βλήματα που μας καταδικάζουν σε επενδυτική καχεξία.

Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων πηγαίνει από μεί-
ωση σε μείωση. Οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται στηρί-
ζονται κυρίως στη δυναμική του τουριστικού τομέα, η οποία 
αναπτύσσεται σε πείσμα των φορομπηχτικών παρεμβά-
σεων της κυβέρνησης, και σε ένα τμήμα του προγράμμα-
τος ιδιωτικοποιήσεων που είχε προετοιμάσει η κυβέρ-
νηση Σαμαρά παρά τη δυναμική αντίδραση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ και προσωπικά του κ. Τσίπρα.

Τα ψήγματα επενδυτικής πολιτικής δεν αποτε-
λούν ολοκληρωμένη στρατηγική για να καλύψουμε 
το επενδυτικό χάσμα που μας χωρίζει από τις επιδό-
σεις της Ευρωζώνης και εκτιμάται ότι είναι της τάξης 
των 20 δισ. ευρώ τον χρόνο.

Τραπεζική αδυναμία
Η επενδυτική καχεξία οφείλεται και στην αδυναμία 
του τραπεζικού συστήματος να συμβάλει στην επαρκή 
χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Οι τράπε-
ζες δεν έχουν συνέλθει από την κρίση του 2015, οπότε το 
αποτυχημένο πείραμα Τσίπρα-Βαρουφάκη οδήγησε στην 
πολυσυζητημένη τραπεζική αργία. Καταθέσεις ύψους 40 δισ. 
ευρώ έφυγαν χωρίς ποτέ να επιστρέψουν, ένα ποσό της τάξης 
των 40 δισ. ευρώ που αναλογούσε στις προηγούμενες ανακε-
φαλαιοποιήσεις χάθηκε οριστικά και θα καλυφθεί υποχρεω-
τικά από τους φορολογούμενους πολίτες, ενώ τα κόκκινα δά-
νεια έφτασαν στο 45% του συνόλου και στο 60% για τις μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις.

Δεν είναι περίεργο ότι στις συνθήκες που δημιουργήθη-
καν συνεχίστηκε η μείωση στη χορήγηση δανείων στην πραγ-
ματική οικονομία, ενώ τα επιτόκια των δανείων παραμένουν σε 
απαγορευτικά υψηλά επίπεδα και είναι σε αρκετές περιπτώ-
σεις τριπλάσια από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η κυβέρνηση ε-
ξακολουθεί να μην έχει στρατηγική για τη δραστική βελτίωση 
της κατάστασης στον τραπεζικό τομέα, την αποτελεσματική και 
δημιουργική διαχείριση των κόκκινων δανείων και τη σταδι-
ακή αύξηση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία. Τους 
επόμενους μήνες θα κυριαρχεί στην επικαιρότητα η διαμάχη 
του ΔΝΤ με τους Ευρωπαίους εταίρους γύρω από την ανάγκη 
μιας νέας ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών.

Πολλές σημαντικές ελληνικές επιχειρήσεις διεθνοποιούν 
τις δραστηριότητές τους ή απορροφώνται από ξένες πολυεθνι-
κές, σε μια προσπάθεια να αποφύγουν τους περιορισμούς που 
χαρακτηρίζουν το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Οι ευρωπαϊκοί 
θεσμοί διευκόλυναν τις τράπεζες χωρών της Ευρωζώνης που α-
ντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα, δεν πρόσφεραν όμως μεγά-
λες ευκαιρίες, όπως έκαναν στην Ισπανία, στην Ιταλία και στην 
Πορτογαλία, στις ελληνικές τράπεζες, γιατί, εκτός των άλλων, η 
κυβέρνηση Τσίπρα δεν έκανε συγκεκριμένες προτάσεις, ούτε 
μπόρεσε να ασκήσει πολιτική πίεση σε αυτή την κατεύθυνση.

ΤΕΡΆΣΤΙΆ ΚΕΝΆ 
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Ο κυβερνητικός 
σχεδιασμός  
δεν προβλέπει  
την κάλυψή τους.

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης 
περιγράφει την επενδυτική απογείωση 
ενώ συμβάλλει στην επενδυτική καχεξία.

Η έξοδος του Δημοσίου στις αγορές 
επιχειρείται με όρους που συμβάλλουν 
στη μη βιωσιμότητα του χρέους.

Λάθος μείγμα πολιτικής
Η σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας και η βελτίωση 
της προοπτικής της επιτεύχθηκαν μέσα από ιδιαίτερα σκληρά 
μέτρα, με μεγάλο κόστος. Κι ενώ οι περισσότεροι αναλυτές κα-
ταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το μείγμα οικονομικής πολιτι-
κής που εφαρμόζεται δεν μπορεί να εξασφαλίσει την επιστροφή 
της ελληνικής οικονομίας σε περίοδο σταθερής και δυναμικής 
ανάπτυξης, η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα για να προετοιμά-
σει διορθωτικές αλλαγές στην οικονομική πολιτική. Δεν γίνε-

ται σοβαρή προσπάθεια για να περιοριστούν οι δημόσιες δαπά-
νες, ενώ η αποδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης και η προ-
σπάθεια θεσμικής υπονόμευσης της Δικαιοσύνης περιορίζουν 
ακόμη περισσότερο το οικονομικό αποτέλεσμα των δύσκολων 
μέτρων που εφαρμόζονται.

Το οικονομικό επιτελείο επιμένει στην αδιέξοδη πολιτική 
της υπερφορολόγησης και προσπαθεί να καλύψει τα λάθη και 
τις παραλείψεις του με πρόσθετα μέτρα που θα εφαρμοστούν 
το 2019 και το 2020. Τα μέτρα αυτά, τα οποία αναμένεται να α-
ποδώσουν 2% του ΑΕΠ μέσω της μείωσης των παλαιών κύριων 
συντάξεων και της μείωσης του αφορολόγητου ορίου στο ετήσιο 
εισόδημα, δοκιμάζουν την αντοχή ενός σημαντικού τμήματος 
του πληθυσμού, το οποίο έχει απογοητευτεί ύστερα από τόσα 
χρόνια «θυσιών χωρίς ελπίδα».

Το χειρότερο είναι ότι τα πρόσθετα μνημονιακού τύπου 
μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν το 2019 και το 2020, μετά τη 
λήξη του τρίτου προγράμματος-μνημονίου τον Αύγουστο του 
2018, έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία μπορεί να τα 
καταστήσουν αντιπαραγωγικά. Για παράδειγμα, οι μεγαλύτερες 
μειώσεις στις συντάξεις θα ισχύσουν για τους ασφαλισμένους 
που δηλώνουν μεσαία ή υψηλά εισοδήματα και έχουν τουλά-
χιστον 35 χρόνια συμμετοχής στη χρηματοδότηση του ασφαλι-
στικού συστήματος με τις εισφορές τους. Το πολιτικό μήνυμα 
της σημερινής εξουσίας προς τους ασφαλισμένους είναι απλό, 
δεν συμφέρει να είσαι συνεπής ασφαλισμένος σε βάθος χρόνου, 
γιατί τελικά ένα σημαντικό τμήμα των ασφαλιστικών εισφορών 

σου δεν θα χρησιμοποιηθεί για την εξασφάλιση ικανοποιη-
τικής σύνταξης αλλά για άλλους σκοπούς. Με την πολιτική 
που εφαρμόζεται δημιουργούνται αντικίνητρα για την πα-
ραμονή των συνεπών ασφαλισμένων στη χρηματοδότηση 
του ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος για με-
γάλο χρονικό διάστημα.

Απαγορευτικά επιτόκια
Μπορεί να επέστρεψε το ελληνικό Δημόσιο στις διεθνείς 
αγορές μετά από τριετή απουσία, τα νέα όμως δεν είναι ι-

διαίτερα καλά σε ό,τι αφορά τα επιτόκια δανεισμού. Το πε-
νταετές ομόλογο του ελληνικού Δημοσίου διατέθηκε στις α-

γορές με «τσουχτερό» επιτόκιο, το οποίο, ανάλογα με τον υ-
πολογισμό, είναι 4,6% έως 4,9%, σε μια περίοδο κατά την οποία 

το επιτόκιο για το πορτογαλικό και το κυπριακό πενταετές ομό-
λογο είναι από 1,2% έως 1,8%, ενώ η Ιρλανδία κατάφερε να α-
ντλήσει από τις αγορές 500 εκατ. ευρώ με πενταετές ομόλογο το 
οποίο είχε οριακά αρνητικό επιτόκιο.

Ο μεγάλος κίνδυνος είναι να παραμείνουν τα επιτόκια δα-
νεισμού του ελληνικού Δημοσίου σε πολύ υψηλά επίπεδα εξαι-
τίας και των τεράστιων κενών στην οικονομική πολιτική που ε-
φαρμόζεται. Αυτό σημαίνει ότι θα αυξηθούν οι πιθανότητες να 
δικαιωθεί το ΔΝΤ, το οποίο εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία 
δεν θα πάει ιδιαίτερα καλά, με αποτέλεσμα να παραμείνουν τα ε-
πιτόκια δανεισμού του ελληνικού Δημοσίου σε υψηλά επίπεδα, 
να αυξηθεί το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους και έτσι να πα-
ραμείνει αυτό μη βιώσιμο. Εάν κρίνουμε από τον τρόπο που κι-
νείται, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προσπαθεί να 
κερδίσει κάποιες εντυπώσεις ώστε να περιοριστεί η εκλογική α-
ποδυνάμωση του ΣΥΡΙΖΑ, αδιαφορώντας για την ουσία και την 
προοπτική. Έτσι, θα βγάλει τον Αύγουστο του 2018 τους Ευρω-
παίους εταίρους και πιστωτές από το πρόγραμμα, απαλλάσσο-
ντάς τους από την υποχρέωση να χρηματοδοτούν με προνομι-
ακούς όρους το ελληνικό Δημόσιο, ενώ θα παρατείνει την τα-
λαιπωρία του ελληνικού λαού με τα μνημονιακού τύπου μέτρα 
του 2019 και του 2020. Επίσης, το οικονομικό επιτελείο βγάζει 
το ελληνικό Δημόσιο στις αγορές χωρίς να έχει καλύψει βασικά 
κενά της οικονομικής πολιτικής, ώστε να υποχωρήσουν τα επι-
τόκια δανεισμού και να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του χρέους.

Η οικονομική προχειρότητα μπορεί να συνδέεται με σχε-
διασμό βουλευτικών εκλογών το φθινόπωρο του 2018, μεταξύ 
της επίσημης λήξης του τρίτου προγράμματος και της εφαρμο-
γής των νέων μνημονιακού τύπου μέτρων από 1ης Ιανουαρίου 
του 2019.
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Μέχρι πριν από λίγα εικοσιτετράωρα η Αθήνα, αλλά και η 
χώρα ολόκληρη, ζούσε στον ρυθµό της ηχηρής επίσκε-
ψης του Προέδρου της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας Εµανουέλ 

Μακρόν. Η πρώτη επίσηµη επίσκεψη στη φρέσκια θητεία του επικε-
φαλής της φίλτατης χώρας ανήκε δικαιωµατικά στην Ελλάδα. Αυτό 
θέλησε να υπογραµµίσει ο ίδιος σε πλείστες δηλώσεις του και επι-
µέρους επαφές κατά την παραµονή του στην πρωτεύουσα. Ο Γάλλος 
Πρόεδρος επιδίωξε να δώσει µηνύµατα συµβολισµού σε κάθε συνά-
ντηση και οµιλία του. Παράλληλα, ο ίδιος και η σύζυγός του, που απο-
τελεί για αρκετούς σύµβολο γυναικείας χειραφέτησης στην Ευρώπη, 
µε κάθε ευκαιρία τόνιζαν τις αδελφικές σχέσεις της Γαλλίας µε την 
Ελλάδα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής οικογένειας.

Ο Μακρόν έδειχνε να απολαµβάνει τα –δύο και όχι τρία, όπως 
συνηθίζουν οι Γάλλοι– σταυρωτά φιλιά του γαλλοτραφέντος Προέ-
δρου της ∆ηµοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου. Ακόµη περισσότερο 
φάνηκε να απολαµβάνει και να ανταποδίδει την εγκαρδιότητα µε την 
οποία τον περιέβαλε δηµόσια ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Μια 
εγκαρδιότητα µε ένταση που λίγοι ανέµεναν, δεδοµένου του ότι στις 
πρόσφατες προεδρικές εκλογές της Γαλλίας ο πρωθυπουργός µας 
στήριξε δηµόσια τον αριστερό υποψήφιο Ζαν-Λικ Μελανσόν, λέγο-
ντας τότε ότι τυχόν εκλογή του Εµανουέλ Μακρόν στη Γαλλία «θα 
σηµάνει τη συνέχιση της νεοφιλελεύθερης πολιτικής».

Η τωρινή στάση του Τσίπρα απέναντι στην επίσκεψη Μακρόν 

µοιάζει να αποτελεί ορόσηµο µιας συνολικής και σχεδιασµένης µετα-
στροφής. Ιδίως στο πρόσωπο του πρωθυπουργού η µεταστροφή αυτή 
έχει τόσο χαρακτήρα αλλαγής µείγµατος πολιτικής όσο και πρόδηλη 
επέκταση στην πολιτική συνθηµατολογία. Προφανώς µαθαίνοντας 
από τα αρνητικά αποτελέσµατα µιας δογµατικής αριστερίστικης πο-
λιτικής στην αρχή της θητείας του, αλλά ενδεχοµένως αξιολογώντας 
και τη δηµοσκοπική κατρακύλα του ΣΥΡΙΖΑ, εδώ και αρκετό καιρό ο 
Έλληνας πρωθυπουργός καµία σχέση δεν έχει µε τον Αλέξη Τσίπρα 
του 2015. Είναι σηµαντικό να καταλάβουµε πότε και γιατί έγινε αυτή 
η µεταστροφή, µολονότι είναι σαφές ότι η αλλαγή δεν έγινε στιγµι-
αία, αλλά µε επικοινωνιακή δεξιότητα και στρατηγική.

Είναι αλήθεια ότι η µεταστροφή της κυβερνητικής πρακτικής 
προηγήθηκε της αλλαγής συνθηµατολογίας από τον πρωθυπουργό. 
Έτσι, ακόµη και σήµερα, ο λόγος του στείρου κρατισµού συνεχίζει να 
ηχεί σε δηλώσεις της κυβέρνησης, ιδίως ορισµένων υπουργών. Όµως, 
ραγδαία µετά το δραµατικό δηµοψήφισµα που χώρισε απαράδεκτα 
τους Έλληνες πριν από δύο και πλέον χρόνια και έθεσε σε κίνδυνο 
τη θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη, ο πρωθυπουργός άρχισε να δε-
σµεύεται για την υλοποίηση πολιτικών φορολογικής πειθαρχίας και 
ιδιωτικοποιήσεων, σε ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση από την πλειο-
ψηφική ετυµηγορία των Ελλήνων. Η εµφανής πλέον πρόοδος στον 
έλεγχο των δηµοσιονοµικών και των αποκρατικοποιήσεων και παρα-
χωρήσεων σε ιδιώτες, που πολύ δεξιότερα κόµµατα δεν είχαν κατα-

φέρει, είναι ένα κρίσιµο σηµείο αλλαγής του οικονοµικού κλίµατος 
στη χώρα. Επιπλέον, συµβάλλει στην πολύ θετικότερη αξιολόγηση 
των οικονοµικών προοπτικών της χώρας από τους δανειστές µας και 
τους διεθνείς συµβούλους τους.

Οµοίως, στον τοµέα της προσέγγισης της συµµετοχής της Ελ-
λάδας στην Ευρωζώνη η µεταστροφή πολιτικής ήταν απότοµη και, 
απ’ ό,τι µπορεί κανείς να κρίνει, σωτήρια για τη χώρα. Σταδιακά ο 
ευρωσκεπτικισµός του Τσίπρα µπολιάστηκε µε σηµειακές θετικές 
δηλώσεις για τη συµβολή του κοινού νοµίσµατος στο µέλλον της 
χώρας. Προχθές, στην εισαγωγή της οµιλίας Μακρόν από της Πνυ-
κός, ο πρωθυπουργός µίλησε για την αναγκαιότητα ύπαρξης της Ευ-
ρωζώνης, αλλά και για τις αλλαγές που απαιτούνται άµεσα για να α-
ποφευχθούν δυσλειτουργίες στο µέλλον.

Με µόνη την αναφορά της θεαµατικής µεταστροφής του πρω-
θυπουργού σε δύο καίριους τοµείς για την έξοδο της πατρίδας µας 
από την κρίση καταλαβαίνει κάθε αντικειµενικός παρατηρητής ότι 
η αλλαγή πολιτικής έφερε απτά αποτελέσµατα στη βελτίωση της 
θέσης της χώρας. Η βελτίωση αυτή ήταν αναπόφευκτο να αναγκά-
σει τον Αλέξη Τσίπρα να αλλάξει τη ρητορική του. Έτσι, ο πρωθυ-
πουργός εργαλειοποίησε εύλογα το αποτέλεσµα εφαρµογής από 
τον ίδιο πολιτικών που για χρόνια δαιµονοποιούσε, προκειµένου 
να επωφεληθεί πολιτικά από τη θετική ανταπόκριση της κοινω-
νίας στο αποτέλεσµα αυτό. Όπως και η πανθοµολογουµένως επιτυ-
χηµένη επίσκεψη Μακρόν στην Ελλάδα, τα αποτελέσµατα της ορ-
θολογικής διακυβέρνησης σε σηµαντικούς τοµείς των κοινών της 
χώρας φαίνεται να διασώζουν προς το παρόν τον δηµοσκοπικά τα-
λαιπωρηµένο Αλέξη Τσίπρα κι ας τον ανάγκασαν να περιστείλει την 
επαναστατική ρητορική του.

*Ο Βασίλης Κ. Καραµητσάνης είναι δικηγόρος Αθηνών και πρό-
εδρος του Animasyros, ∆ιεθνούς Φεστιβάλ + Αγοράς Κινουµέ-
νων Σχεδίων.

Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΚΡΟΝ ΣΤΟ ΦΟΝΤΟ ΜΙΑΣ 
ΠΟΛΛΑ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

  ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ Κ. ΚΑΡΑΜΗΤΣΑΝΗ*

Εάν θέλετε ένα υγιεινό, 
ευχάριστο ρόφημα 
που να σας δίνει ενέρ-

γεια για πολλές ώρες, καλύ-
πτοντας 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 υπο-
κατάστατο γεύματος, βοη-
θώντας σας να χάσετε πολλά 
κιλά.
Περιέχει μόνο φυσικά συ-
στατικά: πρωτεϊνη από ρύζι,  
μπιζέλι και σόγια (μη μεταλ-
λαγμένη), βιταμίνες, μέταλλα, 
ιχνοστοιχεία, βότανα, φυτικές 
ίνες, κ.ά.

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

ΓΙΑ ΖΩΝΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΟ 
ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ Το ULTRA HAIR 

Plus είναι μία 
επαναστατική 
φόρμουλα για τα 
μαλλιά που παράγει 
η περίφημη αμερι-
κανική εταιρία φυ-
σικών προϊόντων 
Nature’s Plus.
H φόρμουλα κα-
ταπολεμά τριχό-
πτωση και ψαλίδα, 
ενώ χαρίζει όγκο, 
λάμψη και υγεία 
στα μαλλιά. Περι-
έχει μόνο φυσικά 
συστατικά όπως: 
βιταμίνες, μεταλ-
λικά στοιχεία, L-
Kυστεΐνη, βότανα 
και το επαναστατικό 
συστατικό MSM 
(οργανικό θείο) που 
βελτιώνει την ποιό-
τητα της τρίχας και 
την κάνει παχύτερη.

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

Στην ευρωπαϊκή επικαιρότητα κυριαρχούν οι βου-
λευτικές εκλογές που θα πραγματοποιηθούν στη 
Γερμανία στις 24 Σεπτεμβρίου. Όλα δείχνουν ότι η 
καγκελάριος Μέρκελ και οι Χριστιανοδημοκράτες 
έχουν σταθερό και άνετο προβάδισμα έναντι του κ. 

Σουλτς και των Σοσιαλδημοκρατών, αλλά αυτό δεν αρκεί για να 
προσδιοριστούν η σύνθεση του επόμενου κυβερνητικού συνα-
σπισμού και η πολιτική της νέας κυβέρνησης έναντι της Ευρω-
ζώνης και ειδικά της Ελλάδας. Θα πρέπει να περιμένουμε το α-
ποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών της 24ης Σεπτεμβρίου, τις 
διαβουλεύσεις μεταξύ των γερμανικών κομμάτων και να παρα-
κολουθήσουμε τις εξελίξεις σε Γαλλία, Ισπανία, Αυστρία και Ιτα-
λία στη διάρκεια του επόμενου εξαμήνου για να βγάλουμε ασφα-
λέστερα συμπεράσματα για το ποια ακριβώς θα είναι η ευρωπα-
ϊκή συνέχεια και η πολιτική της Ευρωζώνης έναντι της Ελλάδας. 

Ο Μακρόν στα δύσκολα
Το πέρασμα του Προέδρου της Γαλλίας κ. Μακρόν από την Ελ-
λάδα –είχε προηγηθεί η επίσκεψή του στην Αυστρία, στη Βουλ-
γαρία και στη Ρουμανία– ήταν μια εύκολη άσκηση διπλωματίας 
κορυφής προτού αρχίσουν οι δοκιμασίες του φθινοπώρου για 
τον φιλελεύθερο Πρόεδρο και το προσωποπαγές κόμμα του, το 
οποίο έχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Ο κ. Μακρόν δείχνει αποφασισμένος να προχωρήσει στον 
εκσυγχρονισμό της γαλλικής οικονομίας και κοινωνίας. Άμεση 
επιδίωξή του είναι η αλλαγή των εργασιακών σχέσεων στη βάση 
του γερμανικού μοντέλου, ώστε να γίνουν πιο ευέλικτες οι απο-
λύσεις και οι προσλήψεις, να προσδιορίζονται οι εργασιακές σχέ-
σεις σε επίπεδο επιχείρησης και όχι κλάδου και να περιοριστεί, 
στις μικρές επιχειρήσεις, ο ρόλος των συνδικαλιστικών οργανώ-
σεων, σε όφελος μιας απευθείας συνεννόησης εργοδοτών και ερ-
γαζομένων.

Η Γαλλία είναι μία χώρα με τα χαρακτηριστικά της Ελλάδας, 
όπου σχεδόν όλοι τάσσονται υπέρ των μεταρρυθμίσεων και στη 
συνέχεια εκφράζουν βασικές αντιρρήσεις, όταν καταλήξουν στο 
συμπέρασμα ότι αυτές μπορεί να θίξουν τα προνόμια και τα δι-
καιώματά τους. Ο Πρόεδρος Μακρόν γνωρίζει ήδη σημαντική 
πτώση της δημοτικότητάς του, ενώ με βάση τα αποτελέσματα των 
τελευταίων δημοσκοπήσεων οι περισσότεροι Γάλλοι τάσσονται 
κατά των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων που προωθεί. Ο εκπρόσω-

πος της ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Μελανσόν και η αριστερό-
στροφη συνδικαλιστική συνομοσπονδία CGT ετοιμάζονται να 
κατεβάσουν τον κόσμο στους δρόμους για να εμποδίσουν την ε-
φαρμογή της πολιτικής του Γάλλου Προέδρου. Το ζήτημα έχει 
τεράστια ευρωπαϊκή σημασία, διότι μόνο εάν καταφέρει ο Πρό-
εδρος Μακρόν να εκσυγχρονίσει τη γαλλική οικονομία και να 
περιορίσει το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας κάτω από το 
3% του ΑΕΠ θα ανταποκριθεί η Γερμανία στις προτάσεις του για 
την ενίσχυση της γαλλογερμανικής συνεργασίας και την ευρω-
παϊκή επανεκκίνηση σε νέες βάσεις. Εάν το Βερολίνο καταλή-
ξει στο συμπέρασμα ότι ο κ. Μακρόν είναι αναποτελεσματικός, 
όπως πριν από αυτόν οι Πρόεδροι Ολάντ και Σαρκοζί, θα αποφύ-
γει εντυπωσιακές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για να μην αναλά-
βει πρόσθετες υποχρεώσεις και οικονομικούς κινδύνους και για 
να προασπίσει τη μεγάλη επιτυχία της γερμανικής οικονομίας.

Ισπανική ένταση
Η Ισπανία θεωρείται οικονομικό success story γιατί μέσα σε 
λίγα χρόνια πέρασε από ένα άτυπο μνημόνιο, που είχε στόχο 
την εξασφάλιση ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για τις προβλη-
ματικές ισπανικές τράπεζες, σε δυναμική οικονομική ανάπτυξη 
με ετήσιο ρυθμό της τάξης του 3%. Τα τελευταία χρόνια η Ισπα-
νία κάλυψε όλη την απώλεια του ΑΕΠ που υπέστη λόγω της δι-
εθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 και των πολιτικών 
που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπισή της.

Η οικονομική επιτυχία της τελευταίας τριετίας έχει μετατρέ-
ψει την Ισπανία σε προνομιακό συνομιλητή της Γερμανίας και 
έχει ενισχύσει το ειδικό βάρος της στην Ευρωζώνη. Τώρα, όμως, 
βρίσκεται αντιμέτωπη με το δημοψήφισμα που θα πραγματοποι-
ηθεί την 1η Οκτωβρίου προκειμένου να αποφασίσουν οι πολίτες 
της Καταλονίας, της πιο αναπτυγμένης περιοχής της Ισπανίας, 
εάν θέλουν να δημιουργήσουν ξεχωριστό κράτος ή όχι. Η Μα-
δρίτη προειδοποιεί τη Βαρκελώνη ότι το δημοψήφισμα είναι α-
ντισυνταγματικό και πως θα το εμποδίσει με κάθε νόμιμο τρόπο.

Κανείς δεν ξέρει πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, 
εάν δηλαδή η κεντροδεξιά κυβέρνηση του κ. Ραχόι θα βρει μια 
συμβιβαστική λύση και θα αποτρέψει τη διενέργεια του δημο-
ψηφίσματος ή αν τελικά θα πραγματοποιηθεί το δημοψήφισμα, 
με κίνδυνο να διχαστεί ο λαός της Καταλονίας ή και να χάσει η Ι-
σπανία την ενότητά της. Το μόνο βέβαιο είναι ότι για το επόμενο 

www.kyrtsos.gr  George Kirtsos   @GiorgosKyrtsos

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

ΕΞΆΜΗΝΟ ΕΥΡΩΠΆΪΚΩΝ ΆΝΆΚΆΤΆΤΆΞΕΩΝ 
ΠΕΡΆ ΆΠΟ ΤΗ ΓΕΡΜΆΝΊΆ
Οι εξελίξεις σε Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και Αυστρία 
έχουν μεγάλη σημασία και για την Ελλάδα.

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΝΔ ΓΊΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

διάστημα τα πολιτικά προβλήματα θα σκιάσουν το οικονομικό 
success story της Ισπανίας.

Αυστριακό πείραμα
Μεγάλης πολιτικής σημασίας είναι και οι βουλευτικές εκλογές 
οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στα μέσα Οκτωβρίου στην Αυ-
στρία. Το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα της Αυστρίας επιχειρεί έναν 
ριψοκίνδυνο ελιγμό, για να αναδειχθεί στη μεγαλύτερη πολιτική 
δύναμη και σε ρυθμιστή των εξελίξεων.

Εγκατέλειψε την κυβερνητική συνεργασία με τους Σοσιαλ-
δημοκράτες, οι οποίοι ελέγχουν και την καγκελαρία, και υιοθέ-
τησε πολλές από τις σκληρές πολιτικές θέσεις του ακροδεξιού 
Κόμματος Ελευθερίας. Ο ελιγμός φαίνεται να αποδίδει, γιατί τα 
δημοσκοπικά ποσοστά του Λαϊκού Κόμματος έχουν εκτοξευτεί, 
αλλά η συνέχεια μπορεί να είναι προβληματική. Η κεντροδε-
ξιά είχε συνεργαστεί, σε κυβερνητικό επίπεδο, με την ακροδε-
ξιά στην Αυστρία στις αρχές της δεκαετίας του 2000, γεγονός που 
είχε προκαλέσει την πολιτική αντίδραση των Βρυξελλών. Ενδε-
χόμενη αναβίωση του αυστριακού πειράματος κεντροδεξιάς-α-
κροδεξιάς συνεργασίας μπορεί να επηρεάσει τις ευρωπαϊκές ε-
ξελίξεις. Το Λαϊκό Κόμμα υποστηρίζει πλέον ανοιχτά αυστηρούς 
περιορισμούς στις προσφυγικές-μεταναστευτικές ροές, ενώ έχει 
ιδιαίτερα σκληρές θέσεις και στο ζήτημα του ελληνικού προ-
γράμματος και της χρηματοδότησής του.

Ιταλική αστάθεια
Στα παραπάνω πρέπει να προστεθεί ο νέος κύκλος πολιτικής α-
στάθειας που έχει ανοίξει στην Ιταλία, η οποία έχει την τρίτη με-
γαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης.

Η κεντροαριστερή κυβέρνηση του κ. Τζεντιλόνι δέχεται με-
γάλη πολιτική πίεση από τους λαϊκιστές του Κινήματος Πέντε Α-
στέρων και τους ακροδεξιούς της Λέγκας του Βορρά. Αυτά τα δύο 
κόμματα θέλουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να επιβάλουν 
τη διενέργεια δημοψηφίσματος με στόχο την έξοδο της Ιταλίας 
από το ευρώ. Στην προσπάθειά του να αξιοποιήσει τη σύγκρουση 
μεταξύ της κεντροαριστερής κυβέρνησης από τη μια πλευρά και 
των λαϊκιστών και των ακροδεξιών από την άλλη, ο κεντροδεξιός 
πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας κ. Μπερλουσκόνι προωθεί 
ένα σχέδιο το οποίο μπορεί να συμβάλει στην αποσταθεροποί-
ηση της Ευρωζώνης. Προτείνει την υιοθέτηση ενός παράλληλου 
νομίσματος, ευρώ για τις εξωτερικές συναλλαγές, λιρέτα για την 
εγχώρια οικονομία, και αυτοπροβάλλεται ως ο ηγέτης ο οποίος 
μπορεί να διαπραγματευτεί με επιτυχία με τις Βρυξέλλες και το 
Βερολίνο την εφαρμογή αυτού του σχεδίου, το οποίο δανείζεται 
πολλά στοιχεία από τις οικονομικές προτάσεις της κ. Λεπέν του 
ακροδεξιού Εθνικού Μετώπου της Γαλλίας.

Οι ιταλικές εκλογές πρέπει να πραγματοποιηθούν το αργό-
τερο μέχρι τον Μάρτιο του 2018 και είναι φανερό ότι το Βερο-
λίνο θα θελήσει να δει ποιες ακριβώς θα είναι οι εξελίξεις στη 
Γαλλία και στην Ιταλία για να πάρει τις δικές του αποφάσεις.

Έχουμε, λοιπόν, μπροστά μας ένα επτάμηνο πολιτικών και ε-
κλογικών αναμετρήσεων σε σημαντικές χώρες της Ευρωζώνης, 
γεμάτο πολιτικές ευκαιρίες αλλά και πολιτικούς κινδύνους.

Οι εξελίξεις σε Γαλλία και Ιταλία 
θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό τη στάση 
της Γερμανίας.

Το οικονομικό success story της Ισπανίας 
απειλείται από το ζήτημα της Καταλονίας.
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 ευρώπη

Η τελευταία πριν από τις εκλο-
γές στα τέλη Σεπτεμβρίου 
συνεδρίαση της Ομοσπονδι-
ακής Βουλής της Γερμανίας 
ήταν μια συμπύκνωση της 

παρατεταμένης προεκλογικής εκστρατείας που 
έχει ξεκινήσει από τις αρχές του χρόνου.

Ο ηγέτης των Σοσιαλδημοκρατών, αντι-
καγκελάριος και υπουργός Εξωτερικών Γκά-
μπριελ κατηγόρησε τον Σόιμπλε ότι μέχρι 
πρόσφατα επέμενε στην έξοδο της Ελλάδας 
από την Ευρωζώνη, χωρίς όμως η καγκελάριος 
Μέρκελ να συμφωνήσει μαζί του. Από τη μεριά 
του, στην ίδια συνεδρίαση, ο υπουργός Οικονο-
μικών της Γερμανίας επανέλαβε για πολλοστή 
φορά την κατηγορία ότι οι Σοσιαλδημοκράτες 
έχουν διπλή γλώσσα, άλλη στις ενδοκυβερνη-
τικές διαβουλεύσεις και άλλη δημόσια.

Αδυνατούν να πείσουν
Τα παραπάνω απεικονίζουν ανάγλυφα τη με-
γάλη δυσκολία που έχουν οι Σοσιαλδημοκρά-
τες και ο υποψήφιος για την καγκελαρία Σουλτς 
να πείσουν την κοινή γνώμη της Γερμανίας ότι 
διαφοροποιούνται εφ’ όλης της ύλης, τόσο σε 
ευρωπαϊκά όσο και σε εσωτερικά θέματα, από 
την πολιτική της Μέρκελ και των Χριστιανοδη-
μοκρατών.

Οι δυσκολίες για τους Σοσιαλδημοκράτες 
είναι σχεδόν ανυπέρβλητες, καθώς και στις δύο 
περιόδους συγκυβέρνησής τους με τους Χρι-
στιανοδημοκράτες η ταύτιση των δύο εταίρων 
υπήρξε απόλυτη: τόσο την περίοδο 2005-2009 
όσο και την περίοδο 2013-2017, κύριο σημείο 
αναφοράς της οικονομικής, κοινωνικής πολι-
τικής της γερμανικής κυβέρνησης υπήρξε το 
πρόγραμμα «Ατζέντα 2010» που υιοθέτησε ο 
σοσιαλδημοκράτης καγκελάριος Σρέντερ μετά 
το 2002, κύριος άξονας του οποίου είναι η ε-
λαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων και οι 
περικοπές στο κράτος πρόνοιας. Οι διαφορο-
ποιήσεις και οι αποστάσεις του Σουλτς από την 

πολιτική Σρέντερ διατυπώνονται πολύ αργά 
και προφανώς δεν πείθουν την κοινή γνώμη, 
όπως κατέδειξε το γρήγορο ξεφούσκωμα της 
δημοσκοπικής εκτόξευσης του υποψήφιου για 
την καγκελαρία σοσιαλδημοκράτη πριν από 
μερικούς μήνες.

Εθνική περιχαράκωση
Ίδια είναι η εικόνα πλήρους ταύτισης των δύο 
μεγάλων κομμάτων και στην ευρωπαϊκή πολι-
τική. Όταν το 2008, μετά την κατάρρευση της 
Lehman Brothers, ετέθη από τη Γαλλία του 
Σαρκοζί το θέμα μιας κοινής θωράκισης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ευρωζώ-
νης για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας κρί-
σης, οι Σοσιαλδημοκράτες ταυτίστηκαν με τη 
θέση της καγκελαρίου Μέρκελ και των Χρι-
στιανοδημοκρατών ότι η θωράκιση είναι θέμα 
εθνικής πολιτικής κάθε χώρας-μέλους της Ευ-
ρωζώνης. Τότε υπουργός Οικονομικών της 
πρώτης κυβέρνησης του μεγάλου συνασπι-
σμού δεν ήταν ο Σόιμπλε αλλά ο σοσιαλδη-
μοκράτης Στάινμπρουκ, ο οποίος χάραξε σε 
μεγάλο βαθμό τη γραμμή εθνικής περιχαρά-
κωσης που θα ακολουθούσε το Βερολίνο τα ε-
πόμενα χρόνια.

Οι εναλλακτικές επιλογές
Όψιμη διαφοροποίηση με προφανείς προε-
κλογικές σκοπιμότητες που δεν πείθει: έτσι 
βλέπει η πλειοψηφία της κοινής γνώμης την 
προσπάθεια των Σοσιαλδημοκρατών να διαφο-
ροποιηθούν από τη Μέρκελ και τους Χριστια-
νοδημοκράτες.

Η παραπάνω διαπίστωση έχει βαρύνουσα 
σημασία, τόσο για τη βεβαιότητα εκλογικής 
πρωτιάς με μεγάλο προβάδισμα της καγκελα-
ρίου όσο και για τις μετεκλογικές εξελίξεις, τον 
σχηματισμό δηλαδή του επόμενου κυβερνητι-
κού συνασπισμού.

Τα ζωτικά συμφέροντα της Γερμανίας στην 
Ευρώπη και η ανάγκη αποφυγής μιας νέας γε-

Η συνεργασία ή όχι της Μέρκελ με τους 
Φιλελεύθερους έχει σχέση συγκοινωνούντων 
δοχείων με τις εσωτερικές ισορροπίες της πα-
ράταξής της και την όποια πίεση αντιμετωπίζει 
από τα δεξιά, κυρίως από την Εναλλακτική για 
τη Γερμανία.

Πιο συγκεκριμένα, οι Φιλελεύθεροι μπο-
ρούν να απορροφήσουν τους δυσαρεστημέ-
νους ψηφοφόρους της δεξιάς πτέρυγας των 
Χριστιανοδημοκρατών, κυρίως των Βαυαρών 
Χριστιανοσοσιαλιστών, τους οποίους μέχρις 
στιγμής συγκρατεί η σκληρή ρητορική του Σόι-
μπλε. Το τμήμα αυτό των ψηφοφόρων πιστεύει 
ότι οποιαδήποτε περαιτέρω εμβάθυνση της ευ-
ρωπαϊκής ενοποίησης πλήττει την εθνική κυ-
ριαρχία της Γερμανίας και καθιστά τη Γερμανία 
εγγυητή χωρών που αρνούνται τη δημοσιονο-
μική πειθαρχία.

Ανησυχητικό συμπέρασμα
Από τα παραπάνω προκύπτει ένα προφανές και 
ανησυχητικό συμπέρασμα. Οι εσωτερικές πο-
λιτικές σκοπιμότητες, δηλαδή η πολιτική επι-
βίωση των Σοσιαλδημοκρατών αλλά και η α-
νάσχεση των διαρροών προς τα δεξιά των Χρι-
στιανοδημοκρατών, επιβάλλουν τερματισμό 
της κυβερνητικής συνεργασίας των δύο μεγά-
λων κομμάτων. Αντίθετα, η διόρθωση και πολύ 
περισσότερο η αλλαγή της πολιτικής της Γερ-
μανίας στην Ευρωζώνη έχει ως προφανή προ-
ϋπόθεση έναν τρίτο κυβερνητικό συνασπισμό 
Χριστιανοδημοκρατών-Σοσιαλδημοκρατών.

  ΓΙΏΡΓΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΟΠΙΟ
ΣΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗ

νικευμένης κρίσης στην Ευρωζώνη λογικά υπα-
γορεύουν έναν τρίτο κυβερνητικό συνασπισμό 
μεταξύ Χριστιανοδημοκρατών και Σοσιαλδη-
μοκρατών. Όμως στην ηγεσία των Σοσιαλδημο-
κρατών κερδίζει διαρκώς έδαφος η άποψη ότι 
η πολιτική επιβίωσή τους ως ενός από τα δύο 
μεγάλα κόμματα εξουσίας υπαγορεύει τον τερ-
ματισμό της κυβερνητικής συνεργασίας με τη 
Μέρκελ, ώστε από τη θέση της αξιωματικής α-
ντιπολίτευσης το κόμμα να ανακτήσει τη χα-
μένη αξιοπιστία του.

Αν οι Σοσιαλδημοκράτες επιλέξουν την α-
ντιπολίτευση, οι εναλλακτικές επιλογές της 
Μέρκελ είναι δύο:
1) Κυβέρνηση συνασπισμού με τους Φιλελεύ-
θερους, οι οποίοι, σύμφωνα με τις δημοσκοπή-
σεις, είναι πολύ πιο πάνω από το όριο του 5% 
κι έτσι μπορούν να συμμετάσχουν στην Ομο-
σπονδιακή Βουλή, από την οποία αποκλείστη-
καν στις βουλευτικές εκλογές του 2013.
2) Η συμμετοχή σε τρικομματικό συνασπισμό 
και του Κόμματος των Πρασίνων, μια προο-
πτική που διχάζει βαθιά την ηγεσία του άλλοτε 
ριζοσπαστικού οικολογικού κινήματος που σή-
μερα βρίσκεται στον χώρο του κέντρου.

Κυβέρνηση Χριστιανοδημοκρατών-Φιλε-
λευθέρων σημαίνει περισσότερη περιχαρά-
κωση και αδιαλλαξία του Βερολίνου στην Ευ-
ρωζώνη. Ποιος, άλλωστε, έχει ξεχάσει την α-
κραία στάση των Φιλελευθέρων απέναντι στην 
Ελλάδα την περίοδο 2009-2013, όταν ήταν κυ-
βερνητικοί εταίροι των Χριστιανοδημοκρατών;
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άρθρο

Το νέο Κίνημα οφείλει, και θα  
το πετύχει, να είναι ο πρωταγωνιστής 
των πολιτικών εξελίξεων και των 
εκλογών, ανατρέποντας τα μονοψήφια 
δημοσκοπικά ποσοστά. Δεν μας αξίζει  
να είμαστε στα ίδια ποσοστά με το ΚΚΕ 
και τους νεοναζί της Χρυσής Αυγής.

 TΟΥ ΚΑΘ. ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ*

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 ήταν πια κοι-
νός τόπος πως τα εγκαίνια της ΔΕΘ ως μείζον πο-
λιτικό-οικονομικό γεγονός είχαν ξεπεραστεί από 
τα πράγματα.

Αίφνης, το 2014 ο Αλ. Τσίπρας ανακάλυψε 
το «πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης», ήταν τότε που θα καταρ-
γούσε τον ΕΝΦΙΑ, θα αποκαθιστούσε τον κατώτατο μισθό στα 
751 ευρώ και θα τον παρακαλούσε η Μέρκελ να μας δανείσει.

Από τα εγκαίνια της ΔΕΘ του 2014 μέχρι αυτά της ΔΕΘ του 
2017 ο κ. Τσίπρας ομολόγησε πως δήθεν έπεσε θύμα των αυτα-
πατών του, πως δεν είχε επίγνωση των ευθυνών που αναλάμ-
βανε, σε μία από τις κρισιμότερες περιόδους της χώρας.

Πρόσφατα ομολόγησε πως είναι ψεύτης, αλλά, τουλάχιστον 
(!!!), δεν είναι κλέφτης.

Δικαιούμαστε, λοιπόν, να διαγράψουμε προκαταβολικά ό,τι 
και όσα πει ο κ. Τσίπρας στα εγκαίνια της ΔΕΘ.

Το ζητούμενο πλέον στην πολιτική ζωή της χώρας και για 
το πολιτικό της προσωπικό είναι η ειλικρίνεια και η αξιοπιστία 
απέναντι στο πλεόνασμα ψεύδους του κ. Τσίπρα, αλλά και στις 
ασάφειες του κ. Μητσοτάκη.

Αυτά πρέπει να συνιστούν τις βασικές αρχές του νέου προ-
οδευτικού Κινήματος. Η χώρα χρειάζεται επειγόντως προο-
δευτικές μεταρρυθμίσεις, έξυπνο επιτελικό κράτος που θα λει-
τουργεί υπέρ του πολίτη. Επείγει η στήριξη της μεσαίας τάξης, 
η διάσωση των μικρομεσαίων, αλλά και ένα ισχυρό δίχτυ Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης.

Η μείωση των φορολογικών συντελεστών, η ταχύτητα στην 
απονομή δικαιοσύνης, η θεσμική και αξιακή επαναθεμελίωση 
βασικών συνιστωσών του δημοκρατικού πολιτεύματος, είναι 
μέρος του συνολικού εθνικού αναπτυξιακού σχεδίου μας.

Έχω καταθέσει την πρότασή μου για δύο νέους μεγάλους 
πυλώνες ανάπτυξης της χώρας.

Ο πρώτος αφορά τον ριζικό μετασχηματισμό του σημερινού 
γραφειοκρατικού κράτους σε ένα επιτελικό κράτος - project 
manager που γεννά χιλιάδες δουλειές για τον ιδιωτικό τομέα, 
αξιοποιεί απόλυτα την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και εξοικο-
νομεί 1 δισ. ευρώ τον χρόνο από περιττές λειτουργικές του δα-
πάνες.

Ο δεύτερος πυλώνας σχετίζεται με την προοδευτική αξι-
οποίηση της δημόσιας περιουσίας με κοινωνικό μέρισμα και 
ρήτρα αειφορίας, προς όφελος των πολιτών και των τοπικών 
κοινωνιών, που μπορεί να προσελκύσει σε βάθος δεκαετίας 
πάνω από 150 δισ. ευρώ επενδύσεις και εκατοντάδες χιλιάδες 
νέες θέσεις εργασίας.

Πρέπει να προχωρήσουμε στην κοινωνικοποίηση του κρά-
τους και όχι στην κρατικοποίηση της κοινωνίας.

Στις παρεμβάσεις μου ως υποψηφίου για το νέο προοδευ-
τικό κοινωνικό Κίνημα της σύγχρονης ελληνικής σοσιαλδημο-
κρατίας ζητώ από τον πρωθυπουργό να απαντήσει συγκεκρι-
μένα και με αριθμούς πόσες επενδύσεις έχει φέρει ο ίδιος στη 
χώρα στα δυόμισι χρόνια της διακυβέρνησης από την εθνολαϊ-
κιστική συνεργασία των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.

Προσωπικά, μέσα στον ενάμιση χρόνο της θητείας μου στο 
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αδειοδότησα 105 νέες 
μεγάλες επενδύσεις και πιο συγκεκριμένα: 16 σε ενέργεια, 27 
σε βιομηχανία, 46 σε τουρισμό, 14 σε ιδιωτική πολεοδόμηση, 15 
σε γεωργία κ.ά., με συνολικό προϋπολογισμό 6,1 δισ. ευρώ και 
πρόβλεψη δημιουργίας 9.000 θέσεων εργασίας. Αυτοί οι αριθ-
μοί αποτελούν το μέτρο σύγκρισης του δικού μας πραγματικού 
έργου με το δήθεν ενδιαφέρον του κ. Τσίπρα για επενδύσεις.

ΤΑ ΨΕΥΔΗ ΤΗΣ ΔΕΘ  
& Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η περιπέτεια της «Ελληνικός Χρυσός», της μεγαλύτερης ε-
πένδυσης στη χώρα, που εμείς την αδειοδοτήσαμε περιβαλλο-
ντικά το 2011, απόφασή μας που δικαιώθηκε 12 φορές στο ΣτΕ, 
αντιμετωπίζεται καταστροφικά, ιδεοληπτικά και μικροκομμα-
τικά, με αδιαφορία για τον κίνδυνο απόλυσης των 2.500 εργαζο-
μένων, με ευθύνη της δήθεν αριστερής κυβέρνησης.

Το ίδιο και η επένδυση του Ελληνικού, που ενώ είχα φρο-
ντίσει το 2014, ως υπουργός ΠΕΚΑ, να την εντάξω στο Νέο Ρυθ-
μιστικό Σχέδιο Αθήνας Αττικής, ώστε να μην μπορεί να προ-
σβληθεί στο ΣτΕ (όπως και το καταφέραμε), δυστυχώς τώρα α-
ντιμετωπίζει την πιθανότητα, σύμφωνα με τον τοπικό δασάρχη, 
να είναι μέρος ενός αόρατου δάσους του Αμαζονίου. Εδώ ισχύει 
αυτό που είπε ο Μπέρτολτ Μπρεχτ «ξέφυγα από τους καρχαρίες 
και νίκησα τους τίγρεις, με έφαγαν όμως οι κοριοί».

Το 2011, μετά από πολλά χρόνια απραξίας, ανοίξαμε τον φά-
κελο «ελληνικά πετρέλαια», με τον ν. 4001/2011 («νόμος Μα-
νιάτη»), με τη δημιουργία του εθνικού φορέα ερευνών, τον εκ-
συγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου, το διαφανές και σύγχρονο 
διαγωνιστικό πλαίσιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε τον νόμο και με 
κατηγόρησε ότι ξεπουλώ τον εθνικό πλούτο. Η πρόσφατη επί-
σκεψη του Προέδρου Μακρόν, με τη συνοδεία του γαλλικού 
πετρελαϊκού κολοσσού TOTAL, που μαζί με την αμερικανική 
EXXON MOBIL και τα ΕΛΠΕ ζητούν έρευνες νότια της Κρή-
της, είναι η καλύτερη απάντηση στον λαϊκισμό και στη δημαγω-
γία των σημερινών κυβερνώντων. Σήμερα μπορούμε με αξιοπι-
στία να εκτιμήσουμε ότι για τις επόμενες δεκαετίες το κοινω-
νικό μέρισμα από τις έρευνες υδρογονανθράκων θα ξεπερνά σε 
ετήσια βάση τα 2,3 δισ. ευρώ, με αποδέκτες το εθνικό ασφαλι-
στικό σύστημα, τις περιφέρειες της χώρας και τα ελληνικά πα-
νεπιστήμια, τη νέα γενιά. Ως κοινωνικό μέρισμα επιπλέον ανα-
μένεται η δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας από τις 
δράσεις αξιοποίησης των εθνικών κοιτασμάτων, αφού κάθε γε-
ώτρηση δημιουργεί 1.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας.

Στην κρίση που διέρχεται η πολιτική στη χώρα μας, πρέπει 
οι πολιτικοί να κρίνονται με βάση, όπως αλλιώς το λέω, τόσο 
το πόσα ένσημα έχουν κολλήσει στην επαγγελματική τους ζωή, 
πριν εμπλακούν με την πολιτική, όσο και με βάση το έργο τους 
στην πολιτική. Μακριά από νεποτισμούς, κομματικούς μηχανι-
σμούς, επικοινωνιακά τεχνάσματα.

Ανακοίνωσα ήδη την υποψηφιότητά μου για την ηγεσία 
ενός νέου κοινωνικού Κινήματος προοδευτικών πολιτών. Ενός 
Κινήματος σύγχρονης ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας.

Το νέο Κίνημα οφείλει, και θα το πετύχει, να είναι ο πρωτα-
γωνιστής των πολιτικών εξελίξεων και των εκλογών, ανατρέπο-
ντας τα μονοψήφια δημοσκοπικά ποσοστά.

Δεν μας αξίζει να είμαστε στα ίδια ποσοστά με το ΚΚΕ και 
τους νεοναζί της Χρυσής Αυγής.

Η ανασύνθεση του Κινήματος της Κεντροαριστεράς, της 
Σοσιαλδημοκρατίας, και η αναγέννηση της χώρας είναι καθή-
κον μας. Ας προχωρήσουμε μαζί μπροστά!

*Ο Γιάννης Μανιάτης είναι βουλευτής Αργολίδας της Δημοκρατικής Συμπα-

ράταξης.



 EMBASSY OF  THE ARAB  
REPUBLIC  OF  EGYPT

CULTURAL CENTER - ATHENS
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Το Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αιγύπτου στην 
Αθήνα, που εδρεύει στην οδό Πανεπιστημίου 6 στον 3ο όροφο, 
ανακοινώνει την έναρξη μαθημάτων εκμάθησης της Αραβικής 
Γλώσσας τον  Οκτώβριο 2017.  Η Αραβική Γλώσσα αποτελεί-
ται από δυο Προγράμματα για το πτυχίο LOWER, το Αργό Πρό-
γραμμα (3 οχτάμηνα, 1 δίωρο/εβδομ., 600 Ευρώ το οχτάμηνο 

σε 6 δόσεις) και το Κανονικό Πρόγραμμα  
(4 τετράμηνα, 2 δίωρα/εβδομ., 500 Ευρώ το τετράμηνο σε 4 δό-

σεις), 60 Διδακτικές Ώρες. Για το πτυχίο ADVANCED  
(2 τετράμηνα, 2 δίωρα/εβδομ., 500 Ευρώ το τετράμηνο). 

Εγγραφές από τις 18 Σεπτεμβρίου 2017.
Τηλ.: 210-3632824 (09:00 – 15:00)

Ε-mail: culceneg@otenet.gr
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συνέντευξη

Τ
α προβλήματα των επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας ανα-
λύει, ενόψει της 82ης ΔΕΘ και της εκεί παρουσίας του πρω-
θυπουργού, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βο-
ρείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) Αθανάσιος Σαββάκης.

Τι θα θέλατε να ακούσετε από τον πρωθυπουργό στην ομιλία του στη 
ΔΕΘ;
Ο ΣΒΒΕ θα ήθελε να ακούσει τις κατευθύνσεις βιομηχανικής πολιτικής 
που σχεδιάζει να υλοποιήσει από τώρα και στο εξής η κυβέρνηση για την 
αλλαγή του αναπτυξιακού υποδείγματος της χώρας. Η πρόταση του ΣΒΒΕ 
είναι συγκεκριμένη: συμφωνία σε βασικές κατευθύνσεις της βιομηχανι-
κής πολιτικής, οι οποίες θα επιτρέψουν την υλοποίηση επενδύσεων και 
τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ούτως ώστε η χώρα να εξέλθει 
το ταχύτερο δυνατό από την κρίση. Έτσι, ευελπιστούμε ότι η μεταποίηση 
μπορεί να εισφέρει περίπου 12% στη δημιουργία του ΑΕΠ σε σχέση με 
το σημερινό ισχνό 8,9%.

Ποια είναι τα βασικά αιτήματα του ΣΒΒΕ προς την κυβέρνηση όσον 
αφορά την ελληνική επιχειρηματικότητα; 
Βασικό αίτημα του ΣΒΒΕ προς την κυβέρνηση είναι η δημιουργία μιας 
ρεαλιστικής, και με μετρήσιμες επιπτώσεις στην ανάπτυξη, βιομηχανικής 
πολιτικής για τη χώρα. Οι στρατηγικοί στόχοι της νέας βιομηχανικής πο-
λιτικής που προτείνει ο ΣΒΒΕ θα πρέπει να είναι η παραγωγή διεθνώς 
εμπορεύσιμων προϊόντων, το άνοιγμα νέων αγορών, η υποκατάσταση 
των εισαγωγών και η εισαγωγή καινοτομίας. Για να επιτευχθεί ο προτει-
νόμενος στόχος, ο ΣΒΒΕ έχει αναπτύξει συγκεκριμένες, ρεαλιστικές προ-
τάσεις που αναφέρονται στα ακόλουθα:
• στη θεσμική υποστήριξη της μεταποίησης με τη δημιουργία φιλικότερου 
περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων, με επάρκεια κινή-
τρων, με εφαρμογή στοχευμένων κλαδικών πολιτικών και με την απλο-
ποίηση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τη βιομηχανία,
• στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης της εγχώριας 
μεταποιητικής δραστηριότητας,
• στην αναβάθμιση της καινοτομικής ικανότητας των επιχειρήσεων και 
στην ταχύτερη αφομοίωση δράσεων μεταφοράς τεχνολογίας,
• στην παροχή ρευστότητας στην πραγματική οικονομία για την αύξηση 
της εμπιστοσύνης στη χώρα, που θα συμβάλει στην υλοποίηση επενδύ-
σεων και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, και
• στον εκσυγχρονισμό του συστήματος απονομής δικαιοσύνης με κατά 
προτεραιότητα εξέταση υποθέσεων που αφορούν την επιχειρηματικότητα 
και την υλοποίηση επενδύσεων.

Ποια κατάσταση επικρατεί στις επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας 
επτά χρόνια μετά την «επίσημη» έναρξη της κρίσης στη χώρα;
Επτά χρόνια μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης, δυστυχώς, έχει ε-
νταθεί το φαινόμενο της αποβιομηχάνισης των προηγούμενων ετών. Η 
αποβιομηχάνιση της τελευταίας δεκαετίας είναι προφανές ότι έχει επι-
δράσει αρνητικά στην τοπική οικονομία και κυρίως στην τοπική αγορά 
εργασίας. Δυστυχώς, η πολύχρονη οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα 
μας αποτελεί μοναδικό φαινόμενο σε διάρκεια παγκοσμίως και έχει φέρει 
προ πολλού στο όριο επιβίωσης και τις υπάρχουσες μεταποιητικές επι-
χειρήσεις στη Βόρεια Ελλάδα που έχουν αντέξει όλα αυτά τα χρόνια της 
οικονομικής κρίσης.

Για τον επιχειρηματικό κόσμο της Βορείου Ελλάδος δεν είναι μόνο η 
οικονομική κρίση που συντέλεσε στην αποβιομηχάνιση αλλά κυρίως τα 
πολλά και ποικίλα προσκόμματα από το επιχειρηματικό περιβάλλον, τα 
οποία πραγματικά αποτελούν τροχοπέδη στην καθημερινότητα του συ-
νόλου των μεταποιητικών επιχειρήσεων της Βορείου Ελλάδος.

Σας αναφέρω συγκεκριμένα ότι πράγματι το κόστος εργασίας έχει 
μειωθεί τα τελευταία χρόνια αρκετά. Από την άλλη, όμως, έχει αυξη-
θεί κατακόρυφα το ενεργειακό κόστος, το οποίο πλέον καθιστά τη χώρα 
μας μία από τις ακριβότερες ενεργειακά χώρες της Ευρώπης, με προ-
φανή αρνητικά αποτελέσματα στην ανταγωνιστικότητα των προϊόντων 
μας στις διεθνείς αγορές.

Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα στη δομή του κόστους παραγωγής και λει-
τουργίας των επιχειρήσεών μας είναι το χρηματοοικονομικό κόστος. Για 
τη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους είναι απαραίτητη η άμεση 
αποκατάσταση των σχέσεων των επιχειρήσεων με το εγχώριο τραπε-
ζικό σύστημα. Με τον όρο «αποκατάσταση σχέσεων επιχειρήσεων και 
εγχώριου τραπεζικού συστήματος» εννοούμε σαφώς την παροχή ρευ-

Η πολύχρονη οικονομική κρίση που βιώνει 
η χώρα μας αποτελεί μοναδικό φαινόμενο 
σε διάρκεια παγκοσμίως και έχει φέρει 
προ πολλού στο όριο επιβίωσης και τις 
υπάρχουσες μεταποιητικές επιχειρήσεις 
στη Βόρεια Ελλάδα που έχουν αντέξει 
όλα αυτά τα χρόνια.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Αθανάσιος Σαββάκης, πρόεδρος 
του Συνδέσμου Βιομηχανιών 

Βορείου Ελλάδος

«Υπάρχουν μεγάλες  
επενδυτικές ευκαιρίες 

στη χώρα»

στότητας προς τις επιχειρήσεις.

Εσείς, ως επιχειρηματίες, τι έχετε κάνει ως τώρα για να ελέγξετε τις 
συνέπειες της κρίσης;
Η αντίδραση των επιχειρηματιών για την αντιμετώπιση των συνεπειών 
της κρίσης ήταν η άμεση ανάληψη δράσεων διεθνοποίησης και εξωστρέ-
φειας. Οι επιχειρήσεις σε ολόκληρο το βορειοελλαδικό τόξο, ανεξάρτητα 
από τον κλάδο στον οποίο ανήκουν, έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους 
για ένταξη των προϊόντων τους σε διεθνή δίκτυα διανομής. Επιπλέον, μια 
δεύτερη υγιής αντίδραση στρατηγικού χαρακτήρα είναι η ανάπτυξη δρά-
σεων καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις για την 
καλύτερη ανταπόκρισή τους στις διεθνές αγορές στις οποίες στοχεύουν.

Ειδικά για τη Βόρεια Ελλάδα, ποια είναι τα βασικά προβλήματα που α-
ντιμετωπίζει σήμερα η επιχειρηματικότητα στην περιοχή;
Δυστυχώς, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η μεταποιητική δραστηριό-
τητα σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα δεν διαφέρουν από τα προβλήματα 
των επιχειρήσεων σε ολόκληρη τη χώρα. Στο πλαίσιο αυτό, σας αναφέρω 
τα ακόλουθα προσκόμματα στην καθημερινή τους δραστηριοποίηση:
• πρόσβαση στη χρηματοδότηση των υποψήφιων επενδυτών,
• ικανότητα της οικονομίας να θέσει σε προτεραιότητα τις επενδύσεις στη 
βιομηχανική παραγωγή,
• εναρμόνιση της χώρας μας με τα διεθνή και ευρωπαϊκά δεδομένα στον 
τομέα της ενέργειας και ειδικά στο πεδίο του κόστους ενέργειας,

• απουσία σταθερότητας του φορολογικού πλαισίου που διέπει την επιχειρη-
ματικότητα, το οποίο αποτελεί ίσως τη βασικότερη παράμετρο της αξιοπιστίας 
μιας χώρας που επιθυμεί να προσελκύσει κεφάλαια από ξένους επενδυτές,
• λειτουργία και εποπτεία της εγχώριας αγοράς και τήρηση των κανόνων 
ανταγωνισμού,
• ταχεία απονομή δικαιοσύνης και κατά προτεραιότητα εξέταση θεμάτων 
που αφορούν την επιχειρηματικότητα.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας 
έχει σταθεροποιηθεί. Συμφωνείτε με αυτή την εκτίμηση;
Εν πολλοίς θα σας έλεγα ναι, παρ’ όλα αυτά, όμως, θα πρέπει να αρθεί η α-
βεβαιότητα στην πραγματική οικονομία με το κλείσιμο της τρίτης αξιολόγη-
σης. Τότε θα μπορούμε πραγματικά και με σιγουριά να συζητάμε για στα-
θεροποίηση της ελληνικής οικονομίας.

Κυβέρνηση και αντιπολίτευση συμφωνούν ότι ο μόνος τρόπος για να 
αναπτυχθεί εκ νέου η οικονομία είναι οι επενδύσεις. Θεωρείτε ότι υ-
πάρχει το κατάλληλο υπόβαθρο στη χώρα;
Θεωρώ ότι υπάρχουν μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες στη χώρα. Εκείνο 
που χρειάζεται, όμως, είναι να υπάρξει το κατάλληλο περιβάλλον και η 
δέουσα σταθερότητα του φορολογικού και νομικού πλαισίου, η οποία θα 
ενθαρρύνει την υλοποίηση επενδύσεων, τόσο από Έλληνες όσο και από 
ξένους επενδυτές.

Οι παραγωγικοί φορείς της Βόρειας Ελλάδας συναντηθήκατε με τον 
πρόεδρο της ΝΔ. Ποιο είναι το βασικό στοιχείο που αποκομίσατε από 
τη συνάντηση αυτή;
Θεωρώ ότι υπάρχει η κατανόηση από το κόμμα της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης της ορθότητας των θέσεων του ΣΒΒΕ για τη δημιουργία συνε-
κτικής και ρεαλιστικής βιομηχανικής πολιτικής για τη χώρα, των ειδικών 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει η βιομηχανία σήμερα και των πολιτικών 
που μπορούν να εισφέρουν θετικά, ούτως ώστε να ενισχυθεί γρήγορα η 
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.
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ρεπορτάζ

Την επιλογή της για πλήρη υπερίσχυση του πολιτικού 
έναντι του οικονοµικού χαρακτήρα της ∆ιεθνούς Έκ-
θεσης Θεσσαλονίκης (∆ΕΘ) καταδεικνύει ο τρόπος µε 
τον οποίο η κυβέρνηση διαχειρίζεται τη φετινή ∆ΕΘ, η 

οποία ανοίγει σήµερα τις πύλες της µε την πρωθυπουργική οµιλία.
Οι συνήθως ανώνυµες κυβερνητικές πηγές διέρρευσαν πριν 

από έναν µήνα ότι φέτος ο πρωθυπουργός δεν θα µείνει στη Θεσ-
σαλονίκη µόνο για το διήµερο των εγκαινίων, αλλά προτίθεται να 
παραµείνει όλη την εβδοµάδα της λειτουργίας της ∆ΕΘ, επειδή 
«είναι η πρώτη έκθεση από τότε που άρχισε να λειτουργεί το γρα-
φείο του πρωθυπουργού στην πόλη» και επειδή «η κυβέρνηση 
έχει να επιδείξει σηµαντικό έργο και µάλιστα σε χρονίζοντα προ-
βλήµατα της Θεσσαλονίκης (απόδοση στρατοπέδων στους πολί-
τες, ΟΑΣΘ, µετρό κ.ά.)».

Βεβαίως τα θέµατα που θέλει να αναδείξει η κυβέρνηση δεν 
πάνε εξαιρετικά καλά, καθώς ο ΟΑΣΘ είναι σε δικαστική εκκρε-
µότητα, από την οποία θα αργήσει να απεµπλακεί, το µετρό ακού-
γεται όλο και πιο πολύ πως όταν λειτουργήσει θα φτάνει µέχρι 
το Σιντριβάνι λόγω των εκκρεµοτήτων µε τις αρχαιότητες στους 
σταθµούς Αγίας Σοφίας και Βενιζέλου, ενώ η παραχώρηση των 
στρατοπέδων, στην πρώτη από τις οποίες παρέστη προσωπικά ο 
πρωθυπουργός, ακυρώθηκε στο Συµβούλιο της Επικρατείας.

Μέχρι στιγµής δεν έχουν επιβεβαιωθεί οι διαρροές, αλλά η 
πολιτική ερµηνεία που δόθηκε από την αντιπολίτευση είναι ότι 
στόχος του Μαξίµου ήταν να επιβάλει την υποβάθµιση των επι-
σκέψεων των πολιτικών αρχηγών, οι οποίες θα περιλάµβαναν 
πολλή κριτική στην οικονοµική πολιτική της κυβέρνησης. Ουσι-
αστικά, δηλαδή, η πρωθυπουργική παρουσία απειλεί να καλύψει 
τις άλλες πολιτικές δραστηριότητες, σε µια κίνηση που, αν γίνει, 
θα είναι, κατά την αντιπολίτευση, πολιτικά unfair.

Η Κίνα σε πρώτο πλάνο
Η πολιτική διάσταση ενισχύεται και από την επιλογή τιµώµενη 
χώρα στη φετινή ∆ΕΘ να είναι η Κίνα, γεγονός που είχε ως απο-
τέλεσµα να γεµίσουν οι δρόµοι γύρω από την έκθεση µε κινέζικα 
φαναράκια.

«Στοχεύουµε στο να ενισχύσουµε τη σύνδεση µεταξύ της Ελ-
λάδας και της Κίνας και να ενώσουµε τους δύο λαούς. Πιστεύουµε 
ότι η Θεσσαλονίκη µπορεί να µπει στον χάρτη του ∆ρόµου του 
Μεταξιού» είχε πει κατά τη συνέντευξη Τύπου της παρουσίασης 
της ∆ΕΘ ο πολιτικός σύµβουλος της Κινεζικής Πρεσβείας Gao 
Wenqi, περιγράφοντας αυτό ακριβώς το οποίο δεν προκαλεί εν-
θουσιασµό στους εταίρους της χώρας στην Ε.Ε.: τη διευκόλυνση 
στην ενίσχυση της κινεζικής παρουσίας στην Ευρώπη.

Μέχρι στιγµής δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι 
ο πρωθυπουργός θα παραµείνει όλη την 
επόµενη εβδοµάδα στη Θεσσαλονίκη, 
σε µια κίνηση που η αντιπολίτευση 
χαρακτηρίζει πολιτικά unfair, καθώς η 
όποια δραστηριότητά του θα υποβαθµίσει 
τις επισκέψεις των πολιτικών αρχηγών.

Εγκαίνια, συναυλίες, συγκεντρώσεις, 
µέτρα ασφαλείας, καθιστούν για µία 
ακόµη χρονιά το κέντρο της πόλης 
αβίωτο για τους κατοίκους του.

«Φιλόδοξο στόχο για εµάς αποτελεί να καταστεί η Θεσσαλο-
νίκη και κατά συνέπεια η Ελλάδα “πύλη” για τα κινεζικά προϊόντα 
προς τα Βαλκάνια και την Ευρώπη, να γίνει ένα εκθεσιακό hub για 
την εξόρµηση της µεγάλης αυτής ασιατικής οικονοµίας στη Γηραιά 
Ήπειρο» είχε πει ο πρόεδρος της ∆ΕΘ-Ηelexpo Τάσος Τζήκας, ε-
πιβεβαιώνοντας τις παραπάνω ανησυχίες.

Ο κ. Τζήκας, παρ’ ότι δεν προέρχεται από τον χώρο του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, διατήρησε τη θέση που είχε από την κυβέρνηση Παπαν-
δρέου και προσφάτως διορίστηκε ξανά στην ίδια θέση, καθώς φαί-
νεται να έχει βρει τους διαύλους επικοινωνίας µε την κυβέρνηση.

Όµως το γεγονός ότι η ανακοίνωση για τον διορισµό του κ. 
Τζήκα δεν συνοδεύτηκε από τον επαναδιορισµό και του διευθύνο-
ντος συµβούλου Κυριάκου Ποζρικίδη δηµιούργησε την εντύπωση 
ότι επιθυµία της προερχόµενης από τους ΑΝΕΛ υφυπουργού Μα-
κεδονίας-Θράκης Μαρίας Κόλλια-Τσαρουχά ήταν να τον αντικα-
ταστήσει µε κάποιο στέλεχος από τον δικό της χώρο.

Το ενδεχόµενο αλλαγής του κ. Ποζρικίδη, ο οποίος είναι µό-
νιµος υπάλληλος της ∆ΕΘ και θεωρείται µη κοµµατικά ελεγχό-
µενος, προκάλεσε αντιδράσεις, µε αποτέλεσµα, έστω µε καθυστέ-
ρηση, µόλις προχθές να ανακοινωθεί µε γραπτή ανακοίνωση η ε-
πανατοποθέτησή του στη θέση του διευθύνοντος συµβούλου.

Κεντροαριστερή γκρίνια
Σηµαντική πολιτική διάσταση είναι και η παρουσία ως αρχηγών 
αυτόνοµων πολιτικών κοµµάτων δύο εκ των διεκδικητών της αρ-
χηγίας του νέου φορέα της κεντροαριστεράς. Μάλιστα τη ∆ευτέρα 
η κ. Γεννηµατά θα πραγµατοποιήσει οµιλία στον ίδιο χώρο όπου 
θα γίνουν τα εγκαίνια, το συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλί-
δης». Αντίστοιχα, ο κ. Θεοδωράκης θα περιοριστεί στη συνέντευξη 
Τύπου που θα δώσει την Τετάρτη ως επικεφαλής του Ποταµιού.

Η κινητοποίηση του µηχανισµού του ΠΑΣΟΚ για τη συγκέ-
ντρωση της κ. Γεννηµατά έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια, καθώς 
θεωρείται ότι εντάσσεται και στην προώθηση της δικής της υπο-
ψηφιότητας, αφού οι συνεργάτες της κ. Γεννηµατά εκτιµούν ότι 
στη Θεσσαλονίκη έχει προβάδισµα έναντι όλων των άλλων υπο-
ψηφίων, από τους οποίους ο µόνος που έχει δεσµούς µε την πόλη 
είναι ο Γιάννης Μανιάτης.

Στο πλαίσιο αυτό, εκφράστηκε δυσφορία για τηλεφωνήµατα 
που έγιναν από τη Χαριλάου Τρικούπη (το ΠΑΣΟΚ στη Θεσσα-
λονίκη δεν έχει τέτοιες οργανωτικές δυνατότητες) για τη συµµε-
τοχή στη συγκέντρωση της κ. Γεννηµατά. «Μας θέλουν ως χειρο-
κροτητές» ήταν η κριτική στην οποία απάντησε παλαιό στέλεχος 
του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι «µε το ζόρι παντρειά δεν γίνεται». Στο 
ίδιο πλαίσιο, άλλωστε, εντύπωση προκάλεσε και ο προγραµµατι-

σµός για την παρουσία της κ. Γεννηµατά στον αγιασµό σε διαπολι-
τισµικό δηµοτικό σχολείο στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Κέντρο χωρίς οµαλότητα
Εκείνο πάντως που µετά βεβαιότητος γίνεται µε το ζόρι είναι η «δι-
ασκέδαση», καθώς οι κάτοικοι µεγάλου µέρους του κέντρου της 
Θεσσαλονίκης διαµαρτύρονται για την υποχρεωτική διασκέδαση 
την οποία τους εξασφαλίζουν οι µουσικές βραδιές που έχει η ∆ΕΘ 
τα τελευταία χρόνια.

Οι συναυλίες διαρκούν µέχρι λίγο µετά τα µεσάνυχτα, είναι υ-
παίθριες και σε µεγάλη ένταση. Η διοίκηση ισχυρίζεται ότι το κοµ-
µάτι της ψυχαγωγίας είναι υποχρεωτικό παρακολούθηµα µιας τέ-
τοιας έκθεσης παγκοσµίως, οι κάτοικοι παραπέµπουν στο ότι πα-
γκοσµίως τέτοιες συναυλίες δεν γίνονται σε εκθεσιακούς χώρους 
στο κέντρο των πόλεων.

Πρακτικά οι συναυλίες χρησιµοποιούνται για να ενισχύουν 
την επισκεψιµότητα της έκθεσης, τα στελέχη της οποίας διατείνο-
νται ότι από τις ώρες προσέλευσης των εισιτηρίων προκύπτει ότι 
κι αυτοί που έρχονται για τις συναυλίες ρίχνουν και µια µατιά στα 
περίπτερα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα δύο Σάββατα, τις βραδιές 
των οµιλιών Τσίπρα και Μητσοτάκη, δεν έχουν προγραµµατιστεί 
συναυλίες.

Εκτός από τις συναυλίες οι κάτοικοι του κέντρου θα έχουν να 
αντιµετωπίσουν και τα αυξηµένα µέτρα ασφαλείας. Στην αστυνο-
µική προστασία της ∆ΕΘ έχουν διατεθεί 4.000 αστυνοµικοί, πε-
ρίπου διπλάσιοι απ’ όσους διατέθηκαν για την επίσκεψη Μακρόν 
στην Αθήνα. Το κύριο µενού της αστυνοµικής προστασίας είναι η 
οµιλία Τσίπρα σήµερα το απόγευµα, καθώς την ίδια ώρα έχουν 
προγραµµατιστεί πολλές συγκεντρώσεις διαµαρτυρίας. Η σηµα-
ντικότερη είναι των συνδικάτων της ΓΣΕΕ και της Α∆Ε∆Υ, ενώ η 
µαζικότερη αναµένεται να είναι του ΠΑΜΕ.

Ανάµεσα στις συγκεντρώσεις είναι και αυτή που έχουν προ-
γραµµατίσει οι αντιεξουσιαστικές κινήσεις, οι οποίες την προη-
γούµενη Τρίτη, µε υπογραφή του «Ρουβίκωνα», έφτασαν µέχρι το 
ΥΜΑΘ, στους χώρους του οποίου µπήκαν 14 άτοµα, µε τρία από 
αυτά να κρεµούν και πανό από τον τρίτο όροφο του ∆ιοικητηρίου. 
Η αστυνοµία υποβάθµισε το γεγονός, δεν έκανε συλλήψεις και δι-
αβεβαίωσε ότι δεν είχαν πρόθεση να φτάσουν ούτε στο γραφείο 
της υπουργού ούτε στο γραφείο της κ. Νοτοπούλου.

Σε κάθε περίπτωση, το φετινό άδειο κέντρο της Θεσσαλονί-
κης µε τους κλειστούς δρόµους ελάχιστα έχει αλλάξει από τα προ-
ηγούµενα χρόνια και το αίτηµα των κατοίκων για οµαλότητα στην 
καθηµερινότητά τους κατά την περίοδο της έκθεσης εξακολουθεί 
να είναι πάγια και διαρκής ανάγκη.

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
∆ΕΘ, ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ
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συνέντευξη

Χ
αμηλές είναι οι προσδοκίες του 
προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη 
Παναγόπουλου σχετικά με 
τις εξαγγελίες του πρωθυ-
πουργού από το βήμα της 
82ης ΔΕΘ. Παράλληλα, ο κ. 
Παναγόπουλος επισημαίνει 
τα μεγάλα «αγκάθια» που η 

τρίτη αξιολόγηση περιλαμβάνει όσον αφορά τα 
εργασιακά.

Τι περιμένετε να ακούσετε από τον πρωθυ-
πουργό κατά την παρουσία του στην 82η ΔΕΘ;
Η αλήθεια είναι ότι δεν περιμένουμε τίποτα και-
νούργιο. Άλλωστε και αυτά που έχουν ακου-
στεί, όχι μόνο από τον πρωθυπουργό αλλά και 
από τους προηγούμενους στα εγκαίνια της δι-
εθνούς έκθεσης, αποδείχθηκαν «ψεύτικα λόγια 
μεγάλα» και αυτό έχει ακυρώσει και τις εξαγ-
γελίες διαχρονικά που γίνονταν από τη Θεσσα-
λονίκη. Νομίζω ότι κανένας Έλληνας δεν περι-
μένει να ακούσει τίποτα καινούργιο. Βεβαίως, 
αυτό που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι ενό-
ψει της Θεσσαλονίκης οι προηγούμενες κυβερ-
νήσεις συνήθιζαν να συναντώνται όχι μόνο με 
τους εργοδότες αλλά και με τους εκπροσώπους 
των εργαζομένων, όπου «αποκρυπτογραφού-
σαμε» ή μαθαίναμε κάποια εκ των σχεδιαζο-
μένων να παρουσιαστούν. Δυστυχώς, για μία 
ακόμη φορά, παρά το υπόμνημα και το αίτημά 
μας, ο πρωθυπουργός αρνήθηκε να συναντη-
θεί με τα συνδικάτα, τόσο με αυτά της Βόρειας 
Ελλάδας όσο και κεντρικά με τη ΓΣΕΕ, και αυτό 
κατά τη γνώμη μας υποδεικνύει κάτι.

Τι υποδεικνύει;
Νομίζω ότι θεωρεί ότι τα συνδικάτα, που έχουν 
αντιπολιτευτεί όλες τις κυβερνήσεις, ιδίως τη 
μνημονιακή περίοδο, είχαν μια υποχρέωση να 
πειθαρχήσουν στα κελεύσματα της αριστεροδε-
ξιάς συμμαχίας. Δεν είναι αυτός ο σκοπός των 
συνδικάτων. Ο σκοπός τους είναι να αναδει-
κνύουν τα ζητήματα, να προβάλλουν τις δικές 
τους λύσεις και να απαιτούν από τις κυβερνή-
σεις, και ως εκ τούτου κατατάχθηκαν στους ε-
χθρούς. Άλλωστε αυτή η κυβέρνηση έχει γίνει 
εξπέρ στο να κατασκευάζει εχθρούς.

Αυτές τις μέρες συζητείται στη Βουλή ένα 
σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας σχε-
τικά με τα εργασιακά. Θα ήθελα την άποψή 
σας και τη θέση σας γι’ αυτό.
Έστω και χωρίς να μας το παρουσιάσει, κάναμε 
μια συνάντηση με την υπουργό, όπου προσπά-
θησε προφορικά να μας ενημερώσει, χωρίς να 
μας δώσει εγκαίρως τον νόμο. Προφανώς έχει 
ένα θετικό πρόσημο, καθώς ρυθμίζει επιμέρους 
ζητήματα τα οποία αφορούν κάποιες μερίδες 
εργαζομένων, χωρίς όμως να μπαίνει στο κε-
ντρικό πρόβλημα, που είναι τα εργασιακά, που 
έχει υπογράψει η κυβέρνηση ως προαπαιτού-
μενα για την τρίτη αξιολόγηση. Αυτά είναι κυ-
ριολεκτικά «φωτιά» και αυτά είναι που θα κρί-
νουν εν πολλοίς τη στάση της κυβέρνησης και 
βεβαίως τη δική μας, τις αντιδράσεις του κόσμου 
της εργασίας. Για τα συγκεκριμένα θα ήθελα να 
μεταφέρω την ανησυχία για τα μηνύματα που 
φτάνουν από Βρυξέλλες, ότι η κυβέρνηση μο-
νομερώς θέλει να προχωρήσει και οι δανει-
στές αντιδρούν, γιατί, όπως είναι γνωστό, και 

Από το 2014, με εξαίρεση τα 
όσα απίθανα συνέβησαν το 
πρώτο εννεάμηνο του 2015, η 
οικονομία είχε αρχίσει να έχει 
μικρές καμπύλες ως προς τις 
μεταβολές της που έδειχναν ότι 
είχε αρχίσει να σταθεροποιείται, 
αλλά είναι μια σταθεροποίηση 
στο χαμηλότερο δυνατό σημείο.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Γιάννης Παναγόπουλος, πρόεδρος της ΓΣΕΕ

άλλες φορές η κυβέρνηση έχει προχωρήσει 
σε ψήφιση και μετά εκούσα άκουσα οδηγήθηκε 
στο να τα πάρει πίσω, διότι αντέδρασαν οι δα-
νειστές. Ελπίζω να μη συμβεί αυτή τη φορά το 
ίδιο πράγμα, γιατί, όπως και στη Βουλή είπαμε, 
έχουν ένα φορτίο θετικό και καλό θα ήταν να 
παραμείνουν για να προστατέψουν κάποιους 
εργαζόμενους, χωρίς βέβαια να αλλάζουν την 
ουσία της αγοράς εργασίας, η οποία είναι κυ-
ριολεκτικά μια ζούγκλα.

Επί της ουσίας, αυτό το νομοσχέδιο συνο-
πτικά τι προβλέπει;
Κυρίως προσπαθεί να ρυθμίσει σε διάφορα πεδία 
–μερικά δεν είναι της δικής μας αρμοδιότητας–, 
όπως η αντιμετώπιση προβλημάτων των ατό-
μων με αναπηρία, που έχει πολύ συγκεκριμένες, 
εξ όσων ξέρω, σωστές ρυθμίσεις, συμφωνη-
μένες με τις αναπηρικές οργανώσεις, ζητήματα 
στην αγορά εργασίας. Για παράδειγμα, μετά την 
απόφαση του Αρείου Πάγου για το αν συνιστά 
βλαπτική μεταβολή στην εργασιακή σχέση η κα-
θυστέρηση καταβολής αμοιβών, προσπαθεί να 
δώσει μια λύση. Βεβαίως, όπως είπα, είναι λύ-
σεις που δεν αλλάζουν την ουσία της πραγμα-
τικότητας στην αγορά εργασίας, αλλά μπορούν 
να βοηθήσουν μερίδες εργαζομένων να βελτι-
ώσουν τη θέση τους ή να έχουν όπλα να πολε-
μήσουν μια άσχημη κατάσταση που διαμορφώ-
νεται σε εργασιακούς χώρους ως αποτέλεσμα 
των συμπεριφορών των εργοδοτών.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι πλέον η οικο-
νομία έχει σταθεροποιηθεί και ότι βρίσκεται 
σε φάση ανάκαμψης. Συμφωνείτε με αυτή 
την εκτίμηση;
Και τεχνικά φαίνεται ότι η οικονομία είναι στα-

στη δημόσια διοίκηση, και δεν ξέρω πώς θα συ-
μπεριφερθεί η κυβέρνηση. Ξέρω βεβαίως ότι 
κάθε φορά οι καθυστερήσεις μάς φέρνουν σε 
πολύ δύσκολη θέση και επιδεινώνουν την κατά-
σταση, και μην ξεχνάμε κάτι που ίσως δεν είναι 
γνωστό, ότι ακολουθούν άλλες τέσσερις αξιο-
λογήσεις μέχρι τη λήξη του προγράμματος. Θα 
μπορέσουν να γίνουν και οι επόμενες αξιολο-
γήσεις; Είναι πολλά τα προαπαιτούμενα; Θα πω 
για το εργασιακό, ότι αυτά που είναι ως προα-
παιτούμενα και τα έχει συνυπογράψει η κυβέρ-
νηση είναι εξαιρετικά δύσκολα και κρίσιμα, και 
εμείς τοποθετούμαστε αρνητικά. Θέλουν να κω-
δικοποιήσουν την εργατική νομοθεσία και να την 
«εξορθολογίσουν», κάτι που κατά τη γνώμη μας 
θα έπρεπε να απαγορεύεται. Εξορθολογισμός 
και κωδικοποίηση της εργατικής νομοθεσίας 
σημαίνει ότι ακόμα και τα ελάχιστα που έχουν 
απομείνει να εξαφανιστούν ως προστασία των 
εργαζομένων. Θα αυστηροποιήσουν τους όρους 
για την πραγματοποίηση της απεργίας και, όπως 
γνωρίζετε, αυτά έρχονται και προστίθενται σε 
ενέργειες που δεν είχαν τολμήσει καν οι προ-
ηγούμενοι να κάνουν, όπως η απελευθέρωση 
των ομαδικών απολύσεων και η εισαγωγή με 
έμμεσο τρόπο του lockout, δηλαδή του δικαι-
ώματος των εργοδοτών να κάνουν ανταπεργία. 
Αυτά είναι εξαιρετικά δύσκολα και κρίσιμα, και 
από την ικανότητα της κυβέρνησης και τις αντι-
δράσεις του κόσμου της εργασίας θα κριθεί το 
πόσο τελικά θα μπορέσει να προχωρήσει και οι 
πιστωτές να είναι ικανοποιημένοι ώστε να κλεί-
σει γρήγορα η τρίτη αξιολόγηση. Είναι σαφές ότι 
αν η τρίτη αξιολόγηση δεν κλείσει γρήγορα, έ-
γκαιρα, δηλαδή πολύ πριν από το τέλος του τρέ-
χοντος έτους, τότε τα δεινά και τα σύννεφα θα 
συσσωρευτούν. Τότε οι απαιτήσεις του ΔΝΤ, που 
αφορούν πλέον και την ανακεφαλαιοποίηση των 
τραπεζών και όσα άλλα έχει θέσει σχετικά με 
το χρέος, θα ενταθούν. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει 
με το ΔΝΤ και τις απαιτήσεις του, είτε για την ε-
νεργοποίηση του περίφημου «κόφτη», που ση-
μαίνει περικοπή μισθών και συντάξεων, είτε τα 
μέτρα που αφορούν το ασφαλιστικό και το αφο-
ρολόγητο να έρθουν πολύ πριν από το 2019 και 
οποιαδήποτε άλλη προοπτική αντιμέτρων να ε-
ξαφανιστεί. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ένα 
κουβάρι αξεδιάλυτο, που θα εξαρτηθεί εν πολ-
λοίς από την πορεία της τρίτης αξιολόγησης.

«Η κυβέρνηση έχει γίνει εξπέρ  
στο να κατασκευάζει εχθρούς»

θεροποιημένη, αλλά πρέπει να πούμε ότι ο με-
γάλος κύκλος της ύφεσης είχε περίπου παρου-
σιαστεί μέχρι το 2014. Από το 2014, με εξαίρεση 
τα όσα απίθανα συνέβησαν το πρώτο εννεάμηνο 
του 2015, η οικονομία είχε αρχίσει να έχει μικρές 
καμπύλες ως προς τις μεταβολές της που έδει-
χναν ότι είχε αρχίσει να σταθεροποιείται, αλλά 
είναι μια σταθεροποίηση στο χαμηλότερο δυ-
νατό σημείο, χωρίς καμία ένδειξη δυναμικής 
αναπτυξιακής προοπτικής. Τα δύο τρίμηνα του 
2017, που έχουμε υπόψη μας όσον αφορά την 
ανάπτυξη, δεν είναι ικανά να πείσουν ότι υπάρ-
χει μια μεγάλη προσδοκία. Θα χρειαζόταν από 
κάπου αυτή η προοπτική της οικονομίας να ε-
νισχυθεί. Δεν βλέπω να ενισχύεται ούτε εσω-
τερικά, μια και δεν έχουμε καμία δυναμική α-
νάκαμψη των καταθέσεων, που θα έδινε μια 
ρευστότητα στην οικονομία, ούτε των επενδύ-
σεων, που κυριολεκτικά καρκινοβατούν. Ως εκ 
τούτου, μπορεί να πλησιάσουμε, αλλά δεν νο-
μίζω ότι θα πιάσουμε ούτε καν τους στόχους 
του 2017, ενώ μπαίνουμε στα θηριώδη πρω-
τογενή πλεονάσματα που έχει συνυπογραφεί 
ότι θα πρέπει να υπάρχουν το 2018, και εδώ 
αρχίζουν οι πολύ μεγάλες αμφιβολίες. Αλλά ας 
μείνουμε να περιμένουμε, γιατί η ελληνική οι-
κονομία είναι μια μικρή οικονομία και ενδεχο-
μένως κάποια γεγονότα θα μπορούσαν να της 
δώσουν ώθηση, αν και επί του παρόντος εγώ 
δεν τα βλέπω.

Μέσα σε όλα αυτά, σταδιακά αρχίζει και η δι-
αδικασία της τρίτης αξιολόγησης. Τι περιμέ-
νουμε από εκεί;
Η τρίτη αξιολόγηση έχει πάρα πολλά «αγκάθια»: 
το μεγάλο «αγκάθι» είναι τα εργασιακά – δεν έχει 
δημοσιονομικά, έχει όμως αλλαγές στο κράτος, 
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ουκέτο σε 13.000 επιχειρήσεις, κυρίως 
πολύ µικρές, εκτιµάται ότι θα µπει έως το 
τέλος του έτους σύµφωνα µε στοιχεία της 
Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών 
Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ). 
Την ώρα που η κυβέρνηση κάνει λόγο για 

σταθεροποίηση και αναπτυξιακή πορεία της οικονοµίας, οι 
εκπρόσωποι των µικροµεσαίων εκτιµούν ότι τα «λουκέτα» 
θα συνεχιστούν στην αγορά και ότι πολλές από αυτές τις 
επιχειρήσεις θα µεταφέρουν τη δραστηριότητά τους στη 
«µαύρη» οικονοµία.

Σηµάδια επιστροφής 
στην κανονικότητα
Πάντως, από την εξαµηνιαία έρευνα του Ινστιτούτου Μι-
κρών Επιχειρήσεων (ΙΜΕ) της ΓΣΕΒΕΕ προκύπτουν βελ-
τίωση των οικονοµικών δεικτών και σηµάδια επιστροφής 
των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στην κανονικότητα.

Βάσει της έρευνας που πραγµατοποιήθηκε από την ε-
ταιρεία MARC σε δείγµα 1.006 επιχειρήσεων σε όλη τη 
χώρα από τις 10 έως τις 20 Ιουλίου, η αποτίµηση του α΄ ε-
ξαµήνου 2017 σηµατοδοτεί τη σηµαντική υποχώρηση των 
αρνητικών δεικτών οικονοµικού κλίµατος και συνδυάζεται 
µε ιστορικό υψηλό διετίας στους δείκτες σταθεροποίησης 
(αύξηση κατά 9,3 µονάδες) και βελτίωσης (οριακή αύξηση 
κατά 1,2%) στο σύνολο των επιχειρήσεων.

Για τις επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από 
5 άτοµα, µε υψηλό κύκλο εργασιών και µε ηλικία έως 5 
ετών, το άθροισµα θετικών-σταθερών αποτιµήσεων υπερ-
βαίνει για πρώτη φορά τις αρνητικές αποτιµήσεις.

Ωστόσο, το εµπόριο, οι αυτοαπασχολούµενοι και οι επι-
χειρήσεις ηλικίας 10-15 ετών εµφανίζονται ως ο αδύναµος 
κρίκος, καθώς σηµειώνουν σηµαντικά υψηλότερο ποσοστό 
αρνητικών αποτιµήσεων.

Παράλληλα, οι προσδοκίες σχετικά µε την πορεία των 
επιχειρήσεων το επόµενο εξάµηνο διατηρούν αρνητικό 
πρόσηµο, αλλά σηµειώνουν τις καλύτερες επιδόσεις από 
τον Φεβρουάριο του 2015. Το 47,4% των επιχειρήσεων α-
ναµένει επιδείνωση (από 58,8%), µόλις το 10,9% βελτίωση 
(από 11%), ενώ µία στις τρεις επιχειρήσεις δεν αναµένει 
καµία µεταβολή.

Έρχονται νέες περικοπές θέσεων
Το αίσθηµα επιφυλακτικότητας και αναµονής των µικροµε-
σαίων επιχειρήσεων για την πορεία της οικονοµίας αντα-
νακλάται στην τάση των επιχειρήσεων να προχωρήσουν σε 
περικοπές των θέσεων εργασίας. Το ποσοστό αυτό είναι δι-

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

ΤΑ ΛΟΥΚΕΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ 
ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

πλάσιο από εκείνων που δηλώνουν πως θα τις αυξήσουν 
(8,4% έναντι 4,5%).

Την ίδια ώρα το 38,1% των επιχειρήσεων θεωρεί αρκετά 
και πολύ πιθανό να κλείσει το επόµενο διάστηµα (έναντι 
40,3% του προηγούµενου εξαµήνου). Οι πολύ µικρές επι-
χειρήσεις, οι αυτοαπασχολούµενοι και οι µεταποιητικές 
παρουσιάζουν µεγαλύτερο κίνδυνο διακοπής της λειτουρ-
γίας τους (πάνω από 44%) σε σχέση µε τις µεγαλύτερες ε-
πιχειρήσεις.

Επίσης υπολογίζεται ότι η µείωση επιχειρήσεων το ε-
πόµενο εξάµηνο θα είναι περίπου ίση µε αυτήν του προ-
ηγούµενου εξαµήνου. Οι επιχειρήσεις που αναµένεται να 
διακόψουν τη δραστηριότητά τους είναι περίπου 12.500-
13.000, κυρίως πολύ µικρές και αυτοαπασχολούµενοι.

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, από τα 
πιθανά λουκέτα των επιχειρήσεων προκύπτει υψηλός κίν-
δυνος απώλειας 21.000 θέσεων συνολικής απασχόλησης 
(εργοδότες, αυτοαπασχολούµενοι, µισθωτοί). Παράλληλα, 
από τα ευρήµατα προκύπτει ότι περίπου 7.000 συµβοηθού-
ντα µέλη θα βρεθούν εκτεθειµένα σε συνθήκες ανεργίας. 
Ωστόσο, βάσει της έρευνας «διαφαίνεται πως διανύουµε 
µια περίοδο στην οποία οι επιχειρήσεις που θα διακόπτουν 
την επιχειρηµατική δραστηριότητα θα είναι λιγότερες από 
τις νέες επιχειρήσεις που δηµιουργούνται».

Από την έρευνα προκύπτει ακόµη η αύξηση των ευέλι-
κτων µορφών εργασίας, η οποία επιβεβαιώνεται από το γε-
γονός ότι το 36,4% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι αναγκά-
στηκε να µειώσει περιστασιακά ώρες και ηµέρες εργασίας, 
ποσοστό χαµηλότερο σε σχέση µε τον Φεβρουάριο του 

Οι επιχειρήσεις που αναµένεται 
να διακόψουν τη δραστηριότητά 
τους είναι περίπου 12.500-
13.000, κυρίως πολύ µικρές και 
αυτοαπασχολούµενοι.

Την ανάγκη υλοποίησης διαρθρωτικών αλλαγών προ-
σαρµοσµένων στις ανάγκες των µικροµεσαίων επιχει-
ρήσεων επισηµαίνει ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώρ-

γος Καββαθάς.
Μεταξύ αυτών, η ανάπτυξη των κατάλληλων χρηµατο-

οικονοµικών και αναπτυξιακών εργαλείων για την αύξηση 
των επενδύσεων, η βελτίωση της πρόσβασης στη χρηµατο-
δότηση, η µείωση της φορολογίας, η απλοποίηση των δια-
δικασιών αδειοδότησης των επιχειρήσεων, η αποτελεσµα-
τικότερη λειτουργία του κράτους και της ∆ικαιοσύνης, η ενί-
σχυση των συνεργατικών σχηµατισµών κ.λπ.

Προς αυτή την κατεύθυνση, σύµφωνα µε τον κ. Καβ-
βαθά, «θα πρέπει να δηµιουργηθούν τα κατάλληλα εργα-
λεία για τη χρηµατοδότηση των µικροµεσαίων επιχειρή-
σεων», ενώ «σηµαντική πρωτοβουλία είναι η εξαγγελθείσα 
σύσταση της Αναπτυξιακής Τράπεζας». Επιπλέον, «θα πρέ-
πει να υπάρξει αποτελεσµατική εφαρµογή του εξωδικαστι-
κού µηχανισµού ρύθµισης οφειλών και επέκταση σε φυ-
σικά και νοµικά πρόσωπα, προκειµένου να ενταχθούν σε 
αυτόν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις και νοι-
κοκυριά, καθώς επίσης και η δηµιουργία, έστω και την ύ-
στατη στιγµή, του ειδικού ακατάσχετου επιχειρηµατικού λο-
γαριασµού για όσες επιχειρήσεις πραγµατοποιούν ηλεκτρο-
νικές συναλλαγές, καθώς µε αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθούν 
τα δηµόσια έσοδα και θα βελτιωθεί η ρευστότητα των τρα-
πεζών».

Γ. ΚΑΒΒΑΘΑΣ: ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 
∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

2017 αλλά υψηλότερο σε σχέση µε τον Ιούλιο του 2016. Ε-
πιπρόσθετα, το 33,8% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι αντι-
µετωπίζει προβλήµατα έγκαιρης καταβολής µισθοδοσίας.

Σύγκρουση Μπακογιάννη - 
Παπαδηµητρίου για την έρευνα
Με αφορµή τα στοιχεία της έρευνας, η βουλευτής της Ν∆ 
Ντόρα Μπακογιάννη σε ερώτηση που απηύθυνε προς τους 
υπουργούς Οικονοµίας και Ανάπτυξης ∆ηµήτρη Παπαδη-
µητρίου και Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο υπογράµ-
µισε ότι «η µειωµένη αγοραστική δύναµη των πολιτών σε 
συνδυασµό µε τις υψηλές φορολογικές και ασφαλιστικές 
υποχρεώσεις οδηγούν στη συσσώρευση χρεών, στο κλεί-
σιµο επιχειρήσεων και στη διεύρυνση της αδήλωτης επι-
χειρηµατικής δραστηριότητας».

Η βουλευτής ρώτησε τους αρµόδιους υπουργούς εάν 
«η κυβέρνηση διαθέτει σχέδιο για να αναστραφεί το αρνη-
τικό κλίµα στην αγορά που οδηγεί χιλιάδες επιχειρήσεις 
σε λουκέτο και δηµιουργεί στρατιές νέων ανέργων» και εάν 
«σκοπεύει να προχωρήσει σε διαρθρωτικές αλλαγές».

«Η κ. Μπακογιάννη προσπαθεί για µία ακόµη φορά 
να κάνει το άσπρο µαύρο. Επικαλούµενη την έρευνα της 
ΓΣΕΒΕΕ συµπεραίνει ότι στην αγορά εµφανίζεται αρνη-
τικό κλίµα, όµως οι αριθµοί τη διαψεύδουν» ανέφερε σε 
ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης, 
προσθέτοντας ότι «η έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ σηµειώνει ότι υ-
πάρχουν σηµάδια επιστροφής στην κανονικότητα και τις 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις και υπογραµµίζει τη βελτίωση 
των οικονοµικών δεικτών. Σε ό,τι αφορά τα λουκέτα που ε-
πικαλείται η κ. Μπακογιάννη, η ίδια έρευνα σηµειώνει ότι 
αρχίζουν να µειώνονται, προσθέτοντας πως από τα µακρο-
οικονοµικά δεδοµένα και τις προβολές για την πορεία της 
οικονοµίας (εκτίµηση για µεγέθυνση 1,5%-2%) διαφαίνε-
ται πως διανύουµε µια περίοδο στην οποία οι επιχειρήσεις 
που θα διακόπτουν την επιχειρηµατική δραστηριότητα θα 
είναι λιγότερες από τις νέες επιχειρήσεις».
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συνέντευξη

Τ
ην εκτίμηση ότι ο στόχος της κυ-
βέρνησης για έξοδο από τα μνη-
μόνια το 2018 είναι εφικτός κάνει 
ο βουλευτής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ 
Χρήστος Καραγιαννίδης. Παράλ-
ληλα υπογραμμίζει ότι αναμένει 
από το βήμα της ΔΕΘ ο πρω-

θυπουργός να περιγράψει το πολιτικό σχέδιο 
για ανάπτυξη δίκαιου χαρακτήρα στην Ελλάδα.

Τι θα θέλατε να ακούσετε από τον πρωθυ-
πουργό κατά την παρουσία του στη ΔΕΘ;
Κατ’ αρχάς, να γίνει ένας απολογισμός των δύο 
ετών και του τι έχουμε πετύχει σε αυτά τα δύο 
χρόνια –και τα αρνητικά και τα θετικά– και, δεύ-
τερον, να ξεδιπλωθεί το πολιτικό σχέδιο για τους 
βασικούς τομείς που αφορούν κυρίως την ελ-
ληνική κοινωνία, αλλά και το πώς βλέπουμε ότι 
μπορεί να προχωρήσει μια ανάπτυξη σε αυτή 
τη χώρα που να έχει δίκαιο χαρακτήρα και τα 
οφέλη να τα καρπωθούν κυρίως οι κοινωνικές 
ομάδες που τα τελευταία έξι-επτά χρόνια έχουν 
βιώσει την καταστροφή.

Θεωρείτε ότι ο πρωθυπουργός, δεδομένων 
και των δεσμεύσεων που έχει η κυβέρνηση 
έναντι των δανειστών, μπορεί να μιλήσει για 
δίκαιη ανάπτυξη;
Θα αναφέρω ένα παράδειγμα. Υπάρχει ένα νο-
μοσχέδιο που θα ψηφιστεί την άλλη εβδομάδα 
και έρχεται από το υπουργείο Εργασίας. Είναι 
το αποτύπωμα και είναι και η απόδειξη ότι μπο-
ρούμε να νομοθετούμε με αριστερό και κοινω-
νικό πρόσημο για πράγματα που δεν είναι αρ-
μοδιότητα της τρόικας. Αυτό το παράδειγμα νο-
μίζω ότι αποδεικνύει ότι μπορούμε να κάνουμε 
πράγματα και μέσα στη σκληρή εποπτεία όπου 
βρισκόμαστε, πράγματα τα οποία δεν κοστίζουν, 
αλλά δείχνουν, τροχιοδρομούν μια διαφορετική 
πορεία που μπορεί να ακολουθηθεί τα επόμενα 
δύο χρόνια μέχρι τις εκλογές.

Η Ελλάδα μετά από διάστημα τριών χρόνων 
βγήκε στις αγορές. Το σχόλιό σας;
Βγήκε στις αγορές δοκιμαστικά και επιτυχημένα. 
Νομίζω ότι μέχρι τον Αύγουστο του 2018, που 
τελειώνει το τριετές πρόγραμμα, μπορούμε να 
οικοδομήσουμε εμπιστοσύνη και προς τις α-
γορές και κυρίως στο εξωτερικό στο σύνολό 
του, ώστε η προσπάθειά μας να είμαστε οικο-
νομικά αυτάρκεις και να έχουμε εμπιστοσύνη 
από τις αγορές του εξωτερικού να βοηθήσει την 
ελληνική οικονομία να ξαναβρεί τουλάχιστον 
την αρχή απ’ όπου είχαμε βρεθεί στο τούνελ το 
2010, δηλαδή να μπορούμε να μιλάμε για επι-
δόσεις που είχαμε προ του 2010, όταν έβγαιναν 
τα ελληνικά ομόλογα στις αγορές του εξωτερι-
κού. Αυτό θα σημάνει και μια οικονομική ισορ-
ροπία και μια οικονομική ανάταση όσον αφορά 
το τι μπορούμε να κάνουμε από κει και πέρα.

Ο πρωθυπουργός δηλώνει ότι στόχος της 
κυβέρνησης είναι η έξοδος της Ελλάδας από 
τα μνημόνια το 2018. Πιστεύετε ότι είναι ε-
φικτός;
Είναι εφικτός στο μέτρο των δυνατοτήτων που 
έχει και η ελληνική οικονομία και μέχρι στιγ-
μής νομίζω ότι είναι θετικά τα αποτυπώματα της 
προσπάθειας. Είναι εφικτός εφόσον η κυβέρ-
νηση έχει ένα οργανωμένο σχέδιο για το πώς 

Θεωρώ μέγιστη προσβολή 
σε ανθρώπους που έδωσαν 
τη ζωή τους στην εποχή της 
Κατοχής και της Αντίστασης να 
βγαίνουν κάποιοι σήμερα και 
να μιλάνε για κομμουνιστικά 
εγκλήματα και να προσπαθούν 
να εξισώσουν τον ναζισμό με 
τον κομμουνισμό.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Χρήστος Καραγιαννίδης, βουλευτής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ

θα πάμε από δω και πέρα και είναι εφικτός γιατί 
δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο με μνημόνια και 
με εποπτεία και με τον «στενό κορσέ», που είναι 
το χρέος, ο ελληνικός λαός και κυρίως η ελλη-
νική οικονομία.

Στην αρχική σας απάντηση είπατε να γίνει 
ένας απολογισμός και θετικών και αρνητι-
κών. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα αρνητικά τα 
οποία «βαραίνουν» αυτή την κυβέρνηση ως 
τώρα;
Τα αρνητικά είναι συνυφασμένα με τις μνημονι-
ακές υποχρεώσεις που έχουμε. Και τα αρνητικά 
δεν είναι μόνο αυτά αλλά και διάφορες αστοχίες 
ή καθυστερήσεις που υπάρχουν στο κυβερνη-
τικό έργο από υπουργεία. Το γνωρίζουν και οι 
Έλληνες πολίτες ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, 
υπάρχουν αστοχίες από διάφορα υπουργεία, 
γεγονός το οποίο πρέπει με έναν τρόπο να το 
βελτιώσουμε, να βελτιωθεί η συνεννόηση, να 
βελτιωθεί ο συντονισμός και κυρίως θα έλεγα, 
επειδή προέρχομαι από μια περιοχή που είναι 
αρκετά κατεστραμμένη οικονομικά, θα πρέπει 
όλη η Ελλάδα ισόποσα και ισότιμα να βγει ω-
φελημένη από την προσπάθεια που γίνεται. Στα 
αρνητικά, λοιπόν, περιλαμβάνεται η ανισόρροπη 
ανάπτυξη ή η ανισόρροπη βοήθεια που υπάρχει 
γεωγραφικά στη χώρα. Η Βόρεια Ελλάδα δεν 
έχει αυτή τη στιγμή δρέψει καρπούς από αυτή 
την προσπάθεια.

Για να αλλάξουμε θέμα, το τελευταίο διά-
στημα στην πολιτική συζήτηση της χώρας 
μπήκε πολύ έντονα ο σταλινισμός. Τι ακρι-
βώς συζητάμε;
Κατά τη γνώμη μου, η ΝΔ έχει γίνει ακροδεξιά, 
πιστεύοντας ότι μπορεί να λεηλατήσει τον χώρο 
της Χρυσής Αυγής και γιατί υπάρχουν και συγκε-

ζωή τους στην εποχή της Κατοχής και της Αντί-
στασης να βγαίνουν κάποιοι σήμερα και να μι-
λάνε για κομμουνιστικά εγκλήματα και να προ-
σπαθούν να εξισώσουν τον ναζισμό με τον κομ-
μουνισμό. Είναι πλήρως ανιστόρητη ανάλυση.

Να συμπεράνω ότι συμφωνείτε με τη στάση 
του κ. Κοντονή που δεν πήγε στο επίμαχο 
συνέδριο στην Εσθονία…
Συμφωνώ και επαυξάνω και θεωρώ ότι ήταν η 
πιο σωστή θέση που θα μπορούσε να έχει ένας 
υπουργός μιας ελληνικής κυβέρνησης. Αυτό 
φαίνεται και από τις υπογραφές στο τελικό κεί-
μενο, που δεν ξεπέρασαν τις οκτώ πολύ γνω-
στές χώρες που έχουν ένα ζήτημα με τη σοβι-
ετική περίοδο.

Πιστεύετε ότι η όξυνση που παρατηρείται 
στον πολιτικό διάλογο μπορεί να προμηνύει 
εκλογές;
Νομίζω ότι οποιοσδήποτε ζητάει εκλογές κάποια 
στιγμή θα πέσει μέσα στην πρόβλεψή του, γιατί 
κάποια στιγμή θα γίνουν εκλογές, αλλά όταν από 
την πρώτη μέρα μετά τις εκλογές μέχρι σήμερα 
αυτό το πράγμα συζητείται, σημαίνει ότι η πο-
λιτική παράταξη της ΝΔ δεν έχει κάτι άλλο να 
πει. Στη λογική τού ότι κάποιος δεν έχει κάτι να 
πει, προσφεύγει τώρα και σε μια κριτική τύπου 
«σταλινισμός, κομμουνισμός, ναζισμός» και οξύ-
νει τα πράγματα με ιδεολογικό πρόσημο – κάτι 
με το οποίο εγώ δεν έχω πρόβλημα, δεν δια-
φωνώ να οξύνονται τα πολιτικά πράγματα με ι-
δεολογικό πρόσημο, αλλά να οξύνονται επί του 
πραγματικού και όχι επί του φαντασιακού. Η ΝΔ 
επιλέγει με όρους επικοινωνιακούς να «σηκώ-
νει» διάφορα ζητήματα, τα οποία στο τέλος τής 
βγαίνουν και ανάποδα. Και το κάνει αυτό επειδή 
δεν μπορεί να αντιπαρατεθεί σε μια διαπίστωση 
που είναι κοινή στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και 
γενικότερα στο εξωτερικό, ότι τα πράγματα το 
τελευταίο διάστημα έχουν ισορροπήσει και γί-
νεται μια μεγάλη προσπάθεια να βγούμε από 
αυτόν τον κυκεώνα των μνημονίων και αυτό 
το πράγμα επιτυγχάνεται. Σε αυτήν, λοιπόν, την 
προσπάθεια η ΝΔ ψάχνει να βρει διάφορα δευ-
τερεύοντα ζητήματα στα οποία θεωρεί ότι θα 
πλήξει επικοινωνιακά τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο καθένας 
όμως κρίνεται από τις προσπάθειές του.

Σχετικά με την παρουσίαση από τον κ. Γαβρό-
γλου του νέου σχεδίου για την πρόσβαση στην 
ανώτατη εκπαίδευση, ενώ αρχικά μιλούσαμε 
για κατάργηση των Πανελλαδικών, φαίνεται 
ότι αυτές διατηρούνται. Το σχόλιό σας;
Νομίζω ότι προβλέπεται σταδιακή και βαθμι-
αία κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων 
σε βάθος τετραετίας ή πενταετίας. Προσωπική 
μου άποψη είναι ότι πρέπει να καταργηθούν 
οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο 
θεωρώ ότι είναι στον σωστό δρόμο, βάζει τα θε-
μέλια για να οδηγηθούμε σε αυτή την εξέλιξη 
μετά από τέσσερα ή πέντε χρόνια. Νομίζω ότι 
είναι η πιο δίκαιη και η πιο σωστή αντίληψη για 
την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, για 
να σταματήσουμε όχι μόνο την ταλαιπωρία των 
μαθητών και των γονιών τους αλλά και την οι-
κονομική αιμορραγία που συνεπάγεται αυτό το 
εξετασιοκεντρικό σύστημα που υπήρχε τα τε-
λευταία 30-40 χρόνια στη χώρα.

«Ο στόχος για έξοδο από  
τα μνημόνια είναι εφικτός»

κριμένοι άνθρωποι που την επηρεάζουν προς 
την ακροδεξιά, όπως είναι ο κ. Γεωργιάδης και 
ο κ. Βορίδης. Αυτό είναι κρίμα για την πολιτική 
γενικώς και είναι και κρίμα για μια δεξιά παρά-
ταξη που τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον είχε 
δείξει μια κεντρώα αντίληψη για τα πράγματα. 
Υπάρχει σύγχυση. Η κομμουνιστική ιδέα είναι 
ένα πράγμα διαφορετικό από αυτό που ονομά-
ζουμε σταλινισμό. Η ύπαρξη του Στάλιν στη Σο-
βιετική Ένωση προφανώς έχει κριθεί και πλει-
οψηφικά ο κόσμος έχει κρίνει αρνητικά τη δια-
κυβέρνηση της Σοβιετικής Ένωσης επί Στάλιν, 
με πολύ συγκεκριμένα στοιχεία και κριτήρια. 
Θεωρώ ότι υπάρχει προσπάθεια να δυσφημι-
στεί η κομμουνιστική ιδέα και για πολύ συγκε-
κριμένους λόγους. Προσωπικά το θεωρώ μέ-
γιστη προσβολή σε ανθρώπους που έδωσαν τη 
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ρεπορτάζ

Σ
το παρά πέντε της έ-
ναρξης της νέας σχολι-
κής χρονιάς το υπουρ-
γείο Παιδείας ανακοί-
νωσε τον µεγαλύτερο 
αριθµό προσλήψεων α-
ναπληρωτών των τελευ-

ταίων ετών. Συγκεκριµένα, την ερχόµενη 
∆ευτέρα 15.371 αναπληρωτές εκπαιδευτι-
κοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους, προκει-
µένου να καλύψουν τα κενά σε νηπιαγω-
γεία, δηµοτικά, γυµνάσια και λύκεια. Ο µε-
γαλύτερος αριθµός προσλήψεων αφορά την 
ειδική αγωγή πρωτοβάθµιας και δευτερο-
βάθµιας εκπαίδευσης µε 8.104 αναπληρω-
τές εκπαιδευτικούς, ειδικό εκπαιδευτικό 
και ειδικό βοηθητικό προσωπικό.

∆ιδασκαλική Οµοσπονδία: 
4.000 τα κενά
Ωστόσο, όπως υποστήριξαν κατά τη διάρ-
κεια συνέντευξης Τύπου οι εκπρόσωποι 
των δασκάλων, το πρώτο κουδούνι θα χτυ-
πήσει µε 4.000 κενά. Μάλιστα ανέφεραν 
ότι για έβδοµη συνεχή χρονιά δεν γίνονται 
διορισµοί µονίµων, ώστε να καλυφθούν τα 
οργανικά κενά που, σύµφωνα µε εκτιµήσεις 
της ∆ΟΕ, φτάνουν τα 7.500.

Πάντως, ο υπουργός Παιδείας Κώστας 
Γαβρόγλου, αφού έκανε λόγο για άρτιο συ-
ντονισµό και έγκαιρο προγραµµατισµό, δι-
αβεβαίωσε ότι στο υπουργείο εργάζονται 
µε εντατικούς ρυθµούς ώστε να αντιµετω-
πιστεί οποιοδήποτε πρόβληµα.

Την ίδια ώρα ιδιαίτερο προβληµατι-
σµό προκαλεί το ζήτηµα που έθεσε ο πρό-
εδρος της ∆ιδασκαλικής Οµοσπονδίας Θα-
νάσης Κικινής σχετικά µε τη διαγραφή παι-
διών από τα ολοήµερα σχολεία. Όπως είπε, 
όποιος µαθητής απουσιάζει επί 15 ηµέρες 
από το ολοήµερο πρόγραµµα θα διαγράφε-
ται. Ωστόσο, στελέχη του υπουργείου Παι-
δείας µε τα οποία επικοινώνησε η FS τόνι-
σαν ότι η συγκεκριµένη ρύθµιση, η οποία 
δεν είναι νέα, έχει να κάνει αποκλειστικά 

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ, ΠΑΛΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

µε τον σχεδιασµό του σχολείου. Πρόσθε-
σαν, δε, ότι σπάνια διαγράφεται κάποιος 
µαθητής, αφού οι διευθυντές των σχολείων 
ρωτούν στην έναρξη του σχολικού έτους 
τους γονείς εάν το παιδί τους θα παρακο-
λουθήσει το πρόγραµµα του ολοήµερου.

Έκπτωση 50% 
στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια 
των αναπληρωτών
Για πρώτη φορά φέτος, µε απόφαση των υ-
πουργείων Παιδείας, Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής, οι αναπληρωτές εκ-
παιδευτικοί πρωτοβάθµιας και δευτερο-
βάθµιας εκπαίδευσης που πρόκειται να 
µεταβούν σε κάποιο νησί που αποτελεί τον 
τόπο διορισµού τους θα έχουν δυνατότητα 
έκπτωσης 50% στα ακτοπλοϊκά τους εισι-
τήρια.

Η έκπτωση αυτή αφορά αποκλειστικά 
την πρώτη µετάβασή τους στις έδρες των 
διευθύνσεων πρόσληψης, καθώς επίσης 
και τη µετακίνησή τους, εφόσον απαιτηθεί, 
σε άλλο νησί για να αναλάβουν υπηρεσία.

Το µέτρο πρόκειται να διευκολύνει πε-
ρίπου 4.000 αναπληρωτές οι οποίοι θα α-
ναλάβουν υπηρεσία στα νησιά.

18,6 εκατ. ευρώ για οπτικές 
ίνες στα ΑΕΙ-ΤΕΙ
Εν τω µεταξύ, στην εγκατάσταση δικτύου ο-
πτικών ινών στα πανεπιστήµια και στα ΤΕΙ 
προχωρούν τα υπουργεία Ψηφιακής Πολι-
τικής και Παιδείας.

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογι-
σµό 18,6 εκατ. ευρώ, τα οποία θα προέλ-
θουν από το Τοµεακό Επιχειρησιακό Πρό-
γραµµα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρη-
µατικότητα και Καινοτοµία 2014-2020» 
(ΕΠΑΝΕΚ), και θα υλοποιηθεί από τη Γε-
νική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Τα-
χυδροµείων (ΓΓΤΤ) του υπουργείου Ψηφι-
ακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενη-
µέρωσης και το Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας και 
Τεχνολογίας (Ε∆ΕΤ) του υπουργείου Παι-
δείας.

Στόχο αποτελεί η ανάπτυξη ευρυζωνι-
κών υποδοµών στα πανεπιστήµια και στα 
ερευνητικά κέντρα της χώρας, ώστε να βελ-
τιωθούν σηµαντικά οι ταχύτητες σύνδεσης 
στο διαδίκτυο και να αναβαθµιστούν η έ-
ρευνα και η καινοτοµία.

Το µνηµόνιο συνεργασίας που υπέγρα-
ψαν οι υπουργοί Νίκος Παππάς και Κώ-
στας Γαβρόγλου προβλέπει την ψηφιοποί-
ηση της πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας 
και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, που θα υλο-
ποιήσουν η ΓΓΤΤ και το Ε∆ΕΤ, καθώς και 
την παροχή κινήτρων και ευκαιριών στους 
µαθητές, στους φοιτητές, στο διδακτικό και 
στο διοικητικό προσωπικό των εκπαιδευτι-
κών οργανισµών για την αύξηση της χρή-
σης των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφο-
ρίας και επικοινωνίας.

Την ερχόµενη ∆ευτέρα 
15.371 αναπληρωτές 
εκπαιδευτικοί θα βρίσκονται 
στις θέσεις τους, προκειµένου 
να καλύψουν τα κενά σε 
νηπιαγωγεία, δηµοτικά, 
γυµνάσια και λύκεια. 
Ο µεγαλύτερος αριθµός 
προσλήψεων αφορά την 
ειδική αγωγή πρωτοβάθµιας 
και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης.

Νέα αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει ανάµεσα 
στην κυβέρνηση και τη Ν∆ µε φόντο τα ι-
διωτικά πανεπιστήµια. Αφορµή στάθηκε 

η εξαγγελία του προέδρου της Ν∆ Κυριάκου Μη-
τσοτάκη, κατά τη διάρκεια συνάντησης µε νεοει-
σαχθέντες φοιτητές, ότι ως κυβέρνηση θα επι-
τρέψει τη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστηµίων 
µε αυστηρή αδειοδότηση.

«∆εν σας φαίνεται λίγο περίεργο να µιλάς µε 
φοιτητές δηµόσιου πανεπιστηµίου και το πρώτο 
που τους λες είναι “θα ιδρύσω ιδιωτικά”;» σχο-
λίασε ο υπουργός Παιδείας. «Υπάρχει, ξέρετε, κι 
ένα θέµα ψυχολογίας. Μιλάς µε αυτούς τους φοι-
τητές οι οποίοι έχουν δώσει το παν για να είναι 
στο δηµόσιο πανεπιστήµιο, έχουν πάει εκεί που 
θέλουν να πάνε και έρχεσαι και τους λες “παι-
διά, εκεί έχει παραβατικότητα, πρέπει να συνδε-
θεί και µε την αγορά εργασίας και θα ιδρύσω και 
ιδιωτικά πανεπιστήµια”» πρόσθεσε ο κ. Γαβρό-
γλου, τονίζοντας ότι το Σύνταγµα δεν ορίζει την ί-
δρυση ιδιωτικών πανεπιστηµίων. «Εγώ λέω να 
διεκδικήσουµε τη βελτίωση του δηµόσιου πανε-
πιστηµίου. Και αν ο κ. Μητσοτάκης µπορέσει να 
αλλάξει το Σύνταγµα και του επιτραπεί να κάνει 
αυτά που λέει ότι θα κάνει, προφανώς δεν θα 
του απαγορεύσει κανείς να τα κάνει. Αλλά εµείς 
λέµε ότι είµαστε υπέρ του δηµόσιου πανεπιστη-
µίου και πάρα πολύς κόσµος σε αυτή την κοινω-
νία είναι υπέρ του δηµόσιου πανεπιστηµίου. Ας 
το υπερασπιστούµε κι ας µην το πετροβολάµε» 
κατέληξε ο υπουργός.

«Θα προτρέπαµε την ηγεσία του υπουρ-
γείου να παρακολουθεί τις δηλώσεις του προέ-
δρου της Ν∆ µε µεγαλύτερη προσοχή» απάντησε 
η τοµεάρχης Παιδείας της αξιωµατικής αντιπο-
λίτευσης Νίκη Κεραµέως. «Ο πρόεδρος της Ν∆ 
πάντοτε θέτει σε προτεραιότητα, όπως επιβεβαί-
ωσε και κατά τη συζήτηση µε πρωτοετείς φοι-
τητές, την αναβάθµιση του δηµόσιου πανεπιστη-
µίου. Και ρητώς έχει δηλώσει ότι η ίδρυση ιδιω-
τικών πανεπιστηµίων προϋποθέτει τροποποίηση 
του Συντάγµατος, η οποία θα δροµολογηθεί µε 
την προβλεπόµενη διαδικασία από την επόµενη 
κυβέρνηση της Ν∆». Η κ. Κεραµέως πρόσθεσε 
ότι «η Ν∆ υποστηρίζει σθεναρά και µε συνέπεια 
την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστηµίων, γιατί αυτό 
θα έχει θετικό αντίκτυπο στην τριτοβάθµια εκ-
παίδευση και πολλαπλασιαστικά ευεργετικά α-
ποτελέσµατα στην οικονοµία και κοινωνία».

Παράλληλα άφησε αιχµές για το νοµοσχέδιο 
για την ανώτατη εκπαίδευση που ψηφίστηκε προ 
ηµερών από τη Βουλή, λέγοντας ότι «το δηµόσιο 
πανεπιστήµιο αντιστρατεύονται οι ιδεοληπτικές 
λογικές, όπως αυτές, δυστυχώς, αποτυπώνο-
νται συστηµατικά στην πολιτική που ακολουθεί 
το υπουργείο. Είναι η πολιτική που παραγνωρί-
ζει την ανάγκη διασύνδεσης της ανώτατης εκ-
παίδευσης µε την αγορά εργασίας, καλλιεργεί τη 
διχαστική λογική και την πόλωση µεταξύ δηµό-
σιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, αντιδρά µε “αλ-
λεργία” στο άκουσµα και µόνο κάθε ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας. ∆υστυχώς, η ηγεσία του υπουρ-
γείου Παιδείας δεν προάγει ούτε το δηµόσιο πα-
νεπιστήµιο ούτε τον δηµόσιο διάλογο».

∆ιαµάχη για τα ιδιωτικά 
πανεπιστήµια
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Το γαλλικό κολέγιο IdEF είναι το µοναδικό 
κολέγιο µε πτυχιούχους εγγεγραµµένους 
στους δικηγορικούς συλλόγους Ελλάδας, 
που δικηγορούν στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό. Το IdEF παρέχει στους φοιτητές 
του που παρακολουθούν το πρόγραµµα 
Νοµικών Σπουδών στην Αθήνα τη 
δυνατότητα φοίτησης στα ελληνικά για τα 
δύο πρώτα έτη σπουδών.

Ο
ι πανελλαδικές εξετάσεις τελείω-
σαν, οι βάσεις εισαγωγής στα πα-
νεπιστήµια και ΤΕΙ δηµοσιοποι-
ήθηκαν, οι επιτυχόντες ετοιµά-
ζονται για την εγγραφή τους στα 
τµήµατα και τις σχολές όπου ει-
σήχθησαν και ένα σηµαντικό 
µέρος αποφοίτων του λυκείου 

που δεν εισάγεται πουθενά ή έχει εισαχθεί σε σχολή που 
δεν το ενδιαφέρει «ψάχνεται» για την επόµενη µέρα.

Ειδικά όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για νοµικές 
σπουδές –και είδαν τις βάσεις εισαγωγής να κινούνται 
σε παρόµοια (υψηλά) µε πέρυσι επίπεδα– και δεν κατόρ-
θωσαν να εισαχθούν στη σχολή πρώτης προτίµησής τους 
πλέον έχουν τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσουν αναγνω-
ρισµένες νοµικές σπουδές µε φοίτηση στην Αθήνα.

Αναγνωρισµένες σπουδές Νοµικής
Συγκεκριµένα, το γαλλικό κολέγιο IdEF παρέχει στους 
φοιτητές του που παρακολουθούν το πρόγραµµα Νοµικών 
Σπουδών στην Αθήνα τη δυνατότητα φοίτησης στα ελλη-
νικά για τα δύο πρώτα έτη σπουδών.

Το γαλλικό κολέγιο IdEF είναι το µοναδικό κολέγιο µε 
πτυχιούχους εγγεγραµµένους στους δικηγορικούς συλλό-
γους Ελλάδας, που δικηγορούν στην Ελλάδα και στο εξω-
τερικό, όπως επίσης είναι το µοναδικό κολέγιο για το οποίο 
το υπουργείο Παιδείας αναγνώρισε ότι το πτυχίο Νοµικής 
που απονέµεται από το ∆ηµόσιο Γαλλικό Πανεπιστήµιο 
Paris 13 – Sorbonne Paris Cité είναι επαγγελµατικά ισο-
δύναµο προς τα πτυχία Νοµικής των ελληνικών πανεπιστη-
µίων, χωρίς επιπρόσθετες εξετάσεις.

Συγκεκριµένα, το υπουργείο Παιδείας διά του ΣΑΕΠ 
αναγνώρισε επισήµως το πτυχίο Νοµικής του ∆ηµόσιου 
Γαλλικού Πανεπιστηµίου Paris 13 – Sorbonne Paris Cité 
µε φοίτηση στο κολέγιο IdEF ως επαγγελµατικά ισοδύ-
ναµο προς τα πτυχία Νοµικής των ελληνικών πανεπιστη-
µίων. Ταυτόχρονα, οι δικηγορικοί σύλλογοι εγγράφουν κα-
νονικά, από τον Ιούνιο του 2016, τους κατόχους των ως άνω 
πτυχίων στα Μητρώα Ασκουµένων.

Το νέο εργασιακό περιβάλλον 
και οι επιλογές
Στο σηµερινό απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον, επειδή ο 
απόφοιτος λυκείου του 2017 που επιθυµεί να κάνει νοµικές 
σπουδές θα διανύσει τον εργασιακό του βίο µέχρι το 2050, 
χρονοδιάστηµα που µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα ενδε-
χοµένως να προκύψει η ανάγκη ή η ευκαιρία να εργαστεί 
στο εξωτερικό, αλλά και επειδή πλέον µπορεί να δοµήσει 
ένα ισχυρό επαγγελµατικό προφίλ µέσω των σπουδών του, 
έχει επιλογή µεταξύ:
• ελληνόφωνων σπουδών στο Ελληνικό ∆ίκαιο στην Ελ-
λάδα, ή
• τρίγλωσσων (ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά) σπουδών στο 
κολέγιο IdEF στην Ελλάδα, µε τα δύο πρώτα έτη στα ελ-
ληνικά και τελικό αποτέλεσµα γνώση Γαλλικού και Ελλη-
νικού ∆ικαίου, ή
• νοµικών σπουδών στην αλλοδαπή.

Υποτροφίες αριστείας 
και το αναλογικό «µηχανογραφικό»
Παράλληλα, καινοτοµώντας στον χώρο της εκπαίδευσης, 
το IdEF παρέχει και υποτροφίες αριστείας σε αποφοίτους 
λυκείου που επιδιώκουν να πραγµατοποιήσουν νοµικές 
σπουδές σε αυτό.

Συγκεκριµένα, απόφοιτοι λυκείου που θα συγκεντρώ-
σουν αριθµό µορίων
• µεγαλύτερο ή ίσο µε τη χαµηλότερη βάση εισαγωγής σε 
Νοµική Σχολή ελληνικού ΑΕΙ για το 2017 µπορούν να δι-
εκδικήσουν υποτροφία αριστείας που αντιστοιχεί στο 75% 
των διδάκτρων,

• από 17.001 έως τη χαµηλότερη βάση εισαγωγής σε Νο-
µική Σχολή ελληνικού ΑΕΙ µπορούν να διεκδικήσουν υπο-
τροφία αριστείας που αντιστοιχεί στο 50% των διδάκτρων,
• από 16.500 έως 17.000 µπορούν να διεκδικήσουν υπο-
τροφία αριστείας που αντιστοιχεί στο 25% των διδάκτρων.

Για παράδειγµα, αν κάποιος υποψήφιος συγκεντρώσει 
18.000 µόρια, τότε η υποτροφία του θα είναι 75% των δι-
δάκτρων για το πρώτο έτος. Επειδή οι υποτροφίες ανανεώ-
νονται για καθένα από τα επόµενα έτη φοίτησης, όταν ο υ-
πότροφος συγκεντρώσει µέσο όρο 15 στα 20 στα µαθήµατα 
του έτους, σηµαίνει ότι έχει ισχυρό κίνητρο να µελετά σε 
όλη τη διάρκεια των σπουδών του.

Με αυτές τις προϋποθέσεις, για έναν υπότροφο κά-
τοικο Αθηνών τα συνολικά δίδακτρα για τέσσερα έτη νοµι-

κών σπουδών στο κολέγιο IdEF θα αντιστοιχούν στα δίδα-
κτρα ενός έτους. Στο πλαίσιο αυτό, το IdEF και ο πρόεδρος 
του κολεγίου Εµµανουήλ Αµαργιανάκης υπογραµµίζουν 
ότι «διά των υποτροφιών αριστείας συνεισφέρουµε στο να 
µπορούν να έχουν πρόσβαση σε τρίγλωσσες νοµικές σπου-
δές, επισήµως αναγνωρισµένες στην Ελλάδα, όλοι οι άξιοι, 
εφόσον τις επιλέξουν».

Μεταπτυχιακό στο ∆ίκαιο 
των Επιχειρήσεων
Ταυτόχρονα, το κολέγιο IdEF προχώρησε πρόσφατα σε µία 
ακόµη σηµαντική κίνηση όσον αφορά το περιεχόµενο των 
προσφερόµενων σπουδών. Συγκεκριµένα, το κολέγιο IdEF, 
σε συνεργασία µε το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης και 
τη Γαλλική Λαϊκή Αποστολή, προτείνουν για πρώτη χρο-
νιά εξ αποστάσεως µεταπτυχιακό δίπλωµα Νοµικής µε ει-
δίκευση «∆ίκαιο των Επιχειρήσεων» του Πανεπιστηµίου 
Paris 13 – Sorbonne Paris Cité, εθνικό δίπλωµα του γαλ-
λικού υπουργείου Παιδείας που αναγνωρίζεται σε όλη την 
Ευρώπη και τον κόσµο.

Σηµειώνεται, δε, ότι το µεταπτυχιακό πρόγραµµα Ε-
µπορικού ∆ικαίου του Πανεπιστηµίου Paris 13 παραµένει 
ένας γενικός µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Νοµικής παρ’ 
όλη την εξειδίκευσή του και, ως εκ τούτου, καθίσταται ι-
δανικός τίτλος και συνιστάται για την ενασχόληση µε τα 
πιο αξιοζήλευτα νοµικά επαγγέλµατα (δικηγόρος Εµπορι-
κού ∆ικαίου, νοµικός σύµβουλος εταιρειών, δικαστής, συµ-
βολαιογράφος κ.ά.).

Το συγκεκριµένο πρόγραµµα απευθύνεται σε όσους 
δεν επιθυµούν να περιορίσουν τις επαγγελµατικές τους φι-
λοδοξίες στα στενά όρια της ελληνικής αγοράς εργασίας, 
αλλά δεν είναι σε θέση να πραγµατοποιήσουν άµεσα τη µε-
τάβασή τους στο εξωτερικό για µεταπτυχιακές σπουδές και 
αναζήτηση εργασίας.
Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράµµατα σπου-
δών µπορείτε να βρείτε στο www.idef.gr.
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Α
πό τότε που η Κέιτ Μίντλετον «εισέ-
βαλε» στη βρετανική βασιλική οικο-
γένεια οι περισσότεροι Βρετανοί και 
πολλοί ξένοι θαυµαστές των γαλαζοαί-
µατων τρέφουν ένα είδος λατρείας και 
εµµονής µε την «αγία οικογένεια» του 
δούκα και της δούκισσας του Κέµπριτζ.

Πρόσφατα παρακολουθήσαµε τηλεοπτικά αφιερώµατα 
και εκτενή ρεπορτάζ για την πριγκίπισσα Νταϊάνα µε αφορµή 
τα 20 χρόνια από τον θάνατό της. Ο ι δυσκολίες που αντιµε-
τώπισε η υπερβολικά νέα και άπειρη λαίδη Νταϊάνα Σπένσερ 
από την ψυχρή βασιλική οικογένεια και οι απέλπιδες προ-
σπάθειές της να σώσει τον γάµο της µε τον Κάρολο ήρθαν 
ξανά στην επιφάνεια, για να θυµίσουν στους Βρετανούς, και 
όχι µόνο, πως αν δεν υπήρχε η Νταϊάνα, η βρετανική βασι-
λική οικογένεια θα ήταν κλεισµένη στο καβούκι της και θα 
χρησίµευε µόνο ως στόχος αρνητικής κριτικής από δηµοσιο-
γράφους για την επιβάρυνση που προκαλεί στους Βρετανούς 
φορολογούµενους.

Η ιδιαίτερα ευαίσθητη και ανθρώπινη πλευρά της Νταϊ-
άνα, που κληροδοτήθηκε στους δυο γιους της (και οι δύο ε-
πέλεξαν συντρόφους έξω από τα όρια του βασιλικού κύκλου), 
έφερε πιο κοντά τη βασιλική οικογένεια στους απλούς πολί-
τες και έδωσε τη σκυτάλη στην Κέιτ Μίντλετον και στα παι-
διά της να πρωταγωνιστήσουν στον δηµόσιο βίο και µε τον 
τρόπο τους να ενισχύσουν τη βρετανική οικονοµία.

«Βασιλικός» τουρισµός
Ξένα δηµοσιεύµατα σηµείωναν πως η αξία της βασιλικής οι-
κογένειας για το 2015 άγγιξε τα 56,7 δισ. λίρες. Την ίδια χρό-
νια ο προϋπολογισµός της βασιλικής οικογένειας έφτασε τα 

ΤΡΙΤΟ ΚΑΙ ΤΥΧΕΡΟ
Η τρίτη εγκυµοσύνη της Κέιτ προκαλεί φρενίτιδα 
στους Βρετανούς και ενισχύει την οικονοµία της χώρας.

 ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

Η διπλή κρίση Ελλάδας 
και Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2015-2017

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

Λουκιανού 25 στο Κολωνάκι,  
ή να επικοινωνήσετε στο 2107248616  

ή στο email georgekyrtsos@gmail.com

Η πρώτη έκδοση  
είναι σε 6.000 αντίτυπα  

και διανέμεται  
δωρεάν

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ 
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35,7 εκατ. λίρες, χωρίς να υπολογίζονται σε 
αυτόν έξοδα τα οποία αφορούν τη συντή-
ρηση των παλατιών. Κατά γενική οµολογία 
των Βρετανών οικονοµολόγων και αναλυτών, 
η βασιλική οικογένεια, ιδιαίτερα τα τελευ-
ταία χρόνια, τα βγάζει τα λεφτά της. Αποτε-
λεί µια σηµαντική τουριστική ατραξιόν και 
ενισχύει πολλούς τοµείς της βρετανικής οι-
κονοµίας.

Σύµφωνα µε την PricewaterhouseCoopers 
(PwC), ο λεγόµενος «βασιλικός» τουρισµός, 
που προκύπτει από έναν γάµο, τη γέννηση 
ενός παιδιού, τη γιορτή του Στέµµατος, απο-
φέρει εκατοντάδες εκατοµµύρια στην οικο-
νοµία του Ηνωµένου Βασιλείου. Μόνο για 
το 2015 τα έσοδα από τον τουρισµό που είχε 
σχέση µε τη βασιλική οικογένεια άγγιξαν τα 
535 εκατ. λίρες, ενώ η επίσηµη ιστοσελίδα 
VisitBritain υπολογίζει πως περισσότεροι 
από 4 εκατοµµύρια τουρίστες θα βρεθούν στο 
Ηνωµένο Βασίλειο για τη γέννηση του τρίτου 
βασιλικού µωρού.

Ο διευθυντής της London & Partners, 
Γκόρντον Ίνες, τονίζει πως η γέννηση ενός 
βασιλικού µωρού προκαλεί ένα ντόµινο θε-
τικών εξελίξεων στην οικονοµία της Βρε-
τανίας, που απλώνεται σε διάφορους το-
µείς. Από τις πωλήσεις ρούχων και σουβενίρ 
µέχρι τους πολυήµερους εορτασµούς στα ε-
στιατόρια και τις παµπ της κοσµοπολίτικης 
πρωτεύουσας. «Η βασιλική οικογένεια και 

οι τόποι κατοικίας τους είναι σηµεία-κλειδιά 
για τον τουρισµό, τόσο για όσους έρχονται 
από το εξωτερικό όσο και για τους Βρετα-
νούς τουρίστες που σπεύδουν στην πρωτεύ-
ουσα για να βιώσουν τους βασιλικούς εορ-
τασµούς» αναφέρει µεταξύ άλλων ο κ. Ίνες.

Τα «φαινόµενα» Κέιτ, Τζορτζ 
και Σάρλοτ
Η δούκισσα του Κέµπριτζ θεωρείται σύµ-
βολο µόδας για τις πλούσιες και µη Βρετα-
νίδες. Ως εκ τούτου, οι στιλιστικές επιλογές 
της µπορούν να εκτινάξουν τις πωλήσεις 
µιας µάρκας. Η αξία της δούκισσας θεωρεί-
ται ότι ξεπερνά τα 4 δισ. λίρες για τη βρε-
τανική οικονοµία και όσο ισχυροποιεί τη 
θέση της στη βασιλική οικογένεια, η αξία 
της ολοένα και αυξάνεται. Από το παρα-
πάνω γεγονός προέκυψε και ο όρος «Kate 
effect», το «φαινόµενο Κέιτ» δηλαδή, που 
εκτίναξε στα ύψη τα έσοδα εκατοντάδων 
Βρετανών σχεδιαστών µόδας.

Η πριγκίπισσα Σάρλοτ ακολουθεί τα 
βήµατα της µητέρας της και µόλις στα 2 της 
χρόνια η αξία της εκτιµάται στα 3 δισ. λίρες. 
Τα ρούχα που φοράει η µικρή ξεπουλάνε 
µέσα σε 24 ώρες. Το κίτρινο ζακετάκι που 
φορούσε στην επίσηµη φωτογράφιση του 
παλατιού αλλά και το λευκό χειµερινό φορ-
µάκι που φορούσε όταν πήγε για σκι µε την 
οικογένειά της αύξησαν τις πωλήσεις των 

καταστηµάτων στα οποία πωλούνταν κατά 
97%, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των επι-
χειρηµατιών.

Αντίστοιχα, ο αδελφός της, Τζορτζ, έχει 
παρόµοια επιρροή στους Βρετανούς και όχι 
µόνο. Η αξία του εκτιµάται ότι ξεπερνά τα 
2,4 δισ. λίρες για τη βρετανική οικονοµία, 
ωστόσο για το 2017 το ποσό αναµένεται να 
ενισχυθεί, κι αυτό γιατί ο µικρός πρίγκιπας 
ξεκίνησε σχολείο.

Αν και φαίνεται αστείο, η απόφαση των 
γονιών του Τζορτζ να τον στείλουν σχολείο 
σε ένα ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυµα στην 
περιοχή Μπάτερσι εκτίναξε τις πωλήσεις 
και την αξία των ακινήτων που βρίσκονται 
στην περιοχή.

Ένας από τους πιο γνωστούς µεσίτες 
της Βρετανίας, ο Φρανκ Νάιτ, αποκάλυψε 
πως πολλοί γονείς σπεύδουν να αγοράσουν 
σπίτι στην περιοχή γύρω από το σχολείο 
του Τζορτζ, όπου η µέση τιµή ενός ακινή-
του είναι περίπου 1,6 εκατ. λίρες. Μάλιστα η 
εφηµερίδα «Daily Mail» περιγράφει την εν 
λόγω περιοχή ως «royal approved» (εγκε-
κριµένη από τη βασιλική οικογένεια) και α-
ναφέρει πως η αύξηση στη ζήτηση των ακι-
νήτων ξεπερνά το 60%, µε τις τιµές σε πολ-
λές περιπτώσεις να έχουν τριπλασιαστεί.

Το «φαινόµενο Τζορτζ» αντιµετώπισαν 
και οι υπεύθυνοι του Thomas’s Battersea 
School, όπου άπειροι γονείς, µετά την επί-

σηµη ανακοίνωση πως ο πρίγκιπας θα φοι-
τήσει εκεί, ζητούσαν µια θέση για τα παι-
διά τους. ∆έχτηκαν χιλιάδες τηλεφωνήµατα 
από γονείς που τους παρακαλούσαν να εγ-
γράψουν τα παιδιά τους στο σχολείο.

Άρχισε η φρενίτιδα 
για το τρίτο αδελφάκι
Η ανακοίνωση της τρίτης εγκυµοσύνης 
της Κέιτ συνέπεσε µε τα 20 χρόνια από τον 
θάνατο της Νταϊάνα και την αρχή του µι-
κρού Τζορτζ στο προνήπιο. Ήδη ένας µε-
γάλος µηχανισµός που αφορά τη γέννηση 
του τρίτου παιδιού έχει ενεργοποιηθεί στη 
Βρετανία. Σουβενίρ, από κούπες µέχρι ση-
µαίες και ρούχα, στοιχηµατικά sites που κά-
νουν προβλέψεις για το όνοµα, εταιρείες µε 
ρούχα εγκυµοσύνης και φυσικά καταστή-
µατα βρεφικών και παιδικών ειδών τρίβουν 
τα χέρια τους. Το τρίτο µωρό της Κέιτ και 
του Ουίλιαµ αναµένεται να γεννηθεί την ά-
νοιξη του 2018 και οι εορτασµοί δεν απο-
κλείεται να συµπέσουν µε την ανακοίνωση 
του αρραβώνα του πρίγκιπα Χάρι µε την η-
θοποιό Μέγκαν Μαρκλ. Τα χαρµόσυνα νέα 
των δύο τελευταίων θα ανοίξουν νέο κύκλο 
εορτασµών και περαιτέρω ενίσχυσης της 
βρετανικής οικονοµίας µέσω ενός ακόµη 
µεγαλοπρεπούς βασιλικού γάµου και πι-
θανότατα των γεννήσεων νέων βασιλικών 
µωρών.

Μουσική, θέατρο, δράσεις

& παιχνίδια για µικρούς

και µεγάλους

(oι άλλες δράσεις ξεκινούν στις 18:00)
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κόσµος

Προσχέδιο ψηφίσµατος των 
ΗΠΑ που παρουσιάστηκε 
στην τελευταία συνεδρίαση 
του Συµβουλίου Ασφαλείας 
του ΟΗΕ ζητούσε, µεταξύ 
άλλων, να επιβληθεί 
εµπάργκο στις πωλήσεις 
πετρελαίου στη Βόρεια 
Κορέα.

Ί
σως για πρώτη φορά µετά την πτώση του απο-
καλούµενου «ανατολικού µπλοκ» και το τέλος 
του Ψυχρού Πολέµου ο κίνδυνος ευρείας 
στρατιωτικής εµπλοκής φαντάζει τόσο κοντι-
νός.

Η ένταση των πυραυλικών δοκιµών της Βό-
ρειας Κορέας και η νέα δοκιµή πυρηνικού όπλου –βόµβας 
υδρογόνου, αν πιστέψει κανείς τον προπαγανδιστικό µη-
χανισµό της Πιονγκγιάνγκ– έχουν αυξήσει επικίνδυνα το 
ρίσκο ενός ατυχήµατος, ενώ από την πλευρά της Ουάσιν-
γκτον η σκληρή ρητορική του Ντόναλντ Τραµπ κατά του 
καθεστώτος του Κιµ Γιονγκ Ουν κάθε άλλο παρά καθησυ-
χαστική ακούγεται στα αυτιά όσων φοβούνται ότι µια πολε-
µική σύρραξη (στην οποία δεν αποκλείεται και η χρήση πυ-
ρηνικών όπλων) είναι πολύ κοντά και πρέπει να γίνουν τα 
πάντα για να αποφευχθεί.

Αµετακίνητος ο Κιµ
Το βασικό πρόβληµα στη συγκεκριµένη περίπτωση έχει 
όνοµα και πρόσωπο: Κιµ Γιονγκ Ουν. Ο ηγέτης του «ερµη-
τικού βασιλείου», όπως αποκαλείται στη ∆ύση η Λαϊκή ∆η-
µοκρατία της Βόρειας Κορέας, παρά το γεγονός ότι η χώρα 
του υπόκειται σε σκληρές κυρώσεις από τον ΟΗΕ, κυρώ-
σεις που η Ουάσινγκτον επιδιώκει να γίνουν ακόµα πιο αυ-
στηρές, µε κήρυξη εµπάργκο πωλήσεων πετρελαίου στη 
Βόρεια Κορέα, δείχνει αποφασισµένος να αναπτύξει πλή-
ρως το πυραυλικό και πυρηνικό του πρόγραµµα, το οποίο 
περιλαµβάνει πυραύλους µέσου βεληνεκούς, αλλά και διη-
πειρωτικούς, και πυρηνικά όπλα µεγάλης ισχύος (αν η τε-
λευταία δοκιµή όντως αφορούσε βόµβα υδρογόνου, τότε η 
Βόρεια Κορέα «προήγαγε» το οπλοστάσιό της σε θερµοπυ-
ρηνικά όπλα).

Πληροφορίες που µετέφερε ο πρωθυπουργός της Νό-
τιας Κορέας Λι Νακ Γιον αναφέρουν ότι ο βόρειος «άσπον-
δος γείτονας» ετοιµάζεται για νέα πυραυλική δοκιµή την 
Κυριακή, κίνηση που, αν υλοποιηθεί, θα αποτελέσει άλλη 
µια σταγόνα στο ποτήρι της υποµονής των ΗΠΑ και των 
συµµάχων τους έναντι του Κιµ Γιονγκ Ουν. Από την πλευρά 
της, η Πιονγκγιάνγκ συνεχίζει να απειλεί και να ξεκαθαρί-
ζει ότι, αν προκληθεί, δεν θα διστάσει να χρησιµοποιήσει 
τα όπλα µαζικής καταστροφής που έχει στη διάθεσή της.

Απουσία πληροφόρησης
Ένα από τα ζητήµατα που κάνουν το πρόβληµα της Βό-
ρειας Κορέας ακόµα πιο δυσεπίλυτο είναι η έλλειψη ακρι-
βούς πληροφόρησης σχετικά τόσο µε τις πολεµικές ικανό-
τητες της Πιονγκγιάνγκ όσο και µε τις πραγµατικές διαθέ-
σεις του Κιµ. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε άρθρο του στη 
«Washington Post» o πρώην διευθυντής της CIA Μάικλ 
Μόρελ ισχυρίζεται ότι η Βόρεια Κορέα όχι µόνο διαθέτει 
διηπειρωτικούς πυραύλους αλλά και µπορεί να χτυπήσει µε 
σχετική ακρίβεια στόχους στις ΗΠΑ, διαφωνώντας µε ανα-
λυτές που υποστηρίζουν ότι το καθεστώς του Κιµ Γιονγκ 
Ουν δεν έχει ακόµη αυτή τη δυνατότητα.

Αντίστοιχα προβλήµατα αντιµετωπίζουν και οι εµπειρο-
γνώµονες που παρακολουθούν εκ του µακρόθεν τις κινή-
σεις του Κιµ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο επικεφαλής της 
∆ιεθνούς Οργάνωσης Ατοµικής Ενέργειας (IAEA) Γιου-
κίγια Αµάνο, αν και παραδέχτηκε ότι δεν έχει τη δυνατό-
τητα να διαπιστώσει αν όντως η Βόρεια Κορέα δοκίµασε 
βόµβα υδρογόνου, είπε ότι η ισχύς του όπλου είναι µεγα-
λύτερη από αυτήν των όπλων προηγούµενων δοκιµών και, 
ως εκ τούτου, «είναι ασφαλές να πούµε ότι έχει προχωρή-
σει σηµαντικά». Μάλιστα, ο Αµάνο σηµείωσε στο CNN ότι 
«η απειλή της Βόρειας Κορέας είναι πλέον παγκόσµια, από 
περιφερειακή που θεωρούνταν έως πρόσφατα. Είναι µια 
παγκόσµια απειλή και συνδυάζει πυρηνικά όπλα και πυ-
ραύλους».

Σχέδιο «στραγγαλισµού» και πυραυλική ασπίδα
Μπροστά σε αυτά τα δεδοµένα η Ουάσινγκτον δείχνει απο-
φασισµένη να αυξήσει την πίεση, τόσο προς την Πιονγκγι-
άνγκ όσο και προς το Πεκίνο, το οποίο θεωρείται ο κρίσιµος 
«παίκτης» στην κρίση της Κορεατικής Χερσονήσου. Προ-
σχέδιο ψηφίσµατος των ΗΠΑ που παρουσιάστηκε στην τε-
λευταία συνεδρίαση του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 
ζητούσε, µεταξύ άλλων, να επιβληθεί εµπάργκο στις πωλή-
σεις πετρελαίου στη Βόρεια Κορέα µε στόχο να «στραγγα-
λιστεί» η οικονοµία της χώρας, αλλά και να γίνει δύσκολη 
η µετακίνηση στρατιωτικών δυνάµεων και όποιου άλλου ο-
χήµατος χρειάζεται καύσιµα. Μάλιστα, δεδοµένου ότι Πε-
κίνο και Μόσχα αντιτίθενται σε τέτοιο µέτρο, ο υπουργός 
Οικονοµικών των ΗΠΑ Στίβεν Μνούσιν ανακοίνωσε ότι 

έχει έτοιµο προεδρικό διάταγµα το οποίο θα επιβάλλει κυ-
ρώσεις σε όποιες χώρες συνεχίζουν να έχουν εµπορικές 
σχέσεις µε την Πιονγκγιάνγκ.

Από την άλλη πλευρά, ο Τραµπ άνοιξε τον δρόµο για 
«µεγάλες µπίζνες» µε Νότια Κορέα και Ιαπωνία, αναφέ-
ροντας ότι θα επιτρέψει στις δύο αυτές χώρες να προµη-
θευτούν τα «πλέον εξελιγµένα» οπλικά συστήµατα που δι-
αθέτουν οι ΗΠΑ για να αντιµετωπίσουν την απειλή της 
Βόρειας Κορέας. Την ίδια στιγµή, στο τελικό στάδιο ανά-
πτυξης βρίσκεται το αµερικανικό σύστηµα πυραυλικής 
προστασίας στη Νότια Κορέα, το οποίο έχει προκαλέσει α-
ντιδράσεις από κινήσεις πολιτών στη χώρα, οι οποίες θεω-
ρούν ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο επιδεινώνεται η κατάσταση 
στην Κορεατική Χερσόνησο.

Το «αίνιγµα» της Κίνας
Κατά την άποψη πολλών αναλυτών, ο κρίσιµος παράγοντας 
για την ύφεση στην τρέχουσα κρίση είναι η στάση του Πε-
κίνου. Η Κίνα είναι ο µεγαλύτερος οικονοµικός εταίρος της 
Βόρειας Κορέας και θεωρείται η χώρα η οποία θα µπορούσε 
να βάλει σε τάξη τον Κιµ και τα «παιχνίδια πολέµου» που α-
ναπτύσσει το τελευταίο διάστηµα. Ταυτόχρονα, οι ΗΠΑ πι-
έζουν προς αυτή την κατεύθυνση το Πεκίνο, µε τον Τραµπ 
να δηλώνει ότι είχε τηλεφωνική συνοµιλία µε τον Κινέζο ο-
µόλογό του Σι Τζινπίνγκ και ότι «είχαµε µια πολύ ειλικρινή 
και πολύ δυνατή συνοµιλία. […] Ο πρόεδρος Σι θα ήθελε να 
κάνει κάτι… Θα δούµε αν θα το καταφέρει ή όχι. Αλλά δεν 
θα ανεχτούµε αυτά που συµβαίνουν στη Βόρεια Κορέα. Πι-
στεύω ότι ο πρόεδρος Σι συµφωνεί 100% µαζί µου», αν και 
ξεκαθάρισε ότι η στρατιωτική δράση ενάντια στη Βόρεια 
Κορέα δεν αποτελεί την πρώτη επιλογή.

Για την ώρα, η Κίνα συµφωνεί µε τις επιπλέον κυρώ-
σεις στη Βόρεια Κορέα, αν και φαίνεται να αντιτίθεται στο 
εµπάργκο πετρελαίου, και ταυτόχρονα επιδίδεται σε στρα-
τιωτικές ασκήσεις για την περίπτωση «ξαφνικής επίθεσης». 
Το Πεκίνο σε γενικές γραµµές επιδιώκει να αποφύγει τη 
σύγκρουση µε την Πιονγκγιάνγκ (και φοβούµενο µια κί-
νηση αυτοκτονίας από το καθεστώς του Κιµ, όπως µια επί-
θεση στη Νότια Κορέα), ωστόσο µοιάζει «στριµωγµένο» α-
νάµεσα στις καλές σχέσεις µε τη Βόρεια Κορέα και τις διε-
θνείς υποχρεώσεις της Κίνας.

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΡΟΜΟΥ 
ΣΤΗΝ ΚΟΡΕΑΤΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ

 ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
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πολιτική

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

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν

Εντάξει, καλή η επίσκεψη Μακρόν, Πνύκα, Ακρόπολη, 
Προεδρικά Μέγαρα, λούσα, αποκλεισµός του κέντρου 
της Αθήνας, εγκάρδιο κλίµα, υποσχέσεις, Τσίπρας σε 
φάση επενδύσεων και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, 
αλλά κάτι έλειψε.

Και δεν ήταν µόνο αυτό το πρόβληµα. Όσο περνούσε 
η ώρα, υπήρχε µια απουσία που γινόταν όλο και πιο 
αισθητή. Μέχρι που ο Μακρόν δεν άντεξε άλλο και 
ρώτησε ευθέως.

Κάποιες ιδέες έπεσαν στο τραπέζι, αλλά δεν κατέστη 
δυνατό να βρεθεί εγκαίρως η κατάλληλη στολή.

Στη Γαλλία κριτίκαραν τον Μακρόν για την επιλογή 
του να έρθει Ελλάδα αντί να δώσει το «παρών» στα 
γαλλικά υπερπόντια εδάφη που χτυπήθηκαν από 
τον τυφώνα Ίρµα. Προφανώς δεν είχαν ενηµερωθεί 
αρµοδίως από τον @depressedpasok για ποιον λόγο 
ο Γάλλος Πρόεδρος δεν θα µπορούσε σε καµία περί-
πτωση να ακυρώσει την επίσκεψή του στην Ελλάδα.

Η ανασυγκρότηση της ελληνικής κεντροαριστεράς 
είναι σαφές πως κυριάρχησε στη σκέψη του Μακρόν, 
έτσι δεν απέφυγε τα ολισθήµατα.

Πιθανότατα γι’ αλλού το πήγαινε ο Μακρόν, προς 
Ηνωµένο Βασίλειο µεριά, αλλά όποιος έχει τη µύγα 
µυγιάζεται. Εκτός βέβαια αν εντάσσεται στον ευρύτερο 
σχεδιασµό του φιλελεύθερου Μακρόν για την ανασυ-
γκρότηση της ελληνικής κεντροαριστεράς.
Ο Γάλλος Πρόεδρος συνοδευόταν στην επίσκεψή 
του στην Ελλάδα από επενδυτές, οι οποίοι έψαχναν 
ευκαιρίες.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, ο Γάλλος Πρόεδρος και οι 
επενδυτές κατατοπίστηκαν από τον πρωθυπουργό για 
τα ελληνικά επιχειρηµατικά ήθη.

Ανεξάρτητα πάντως από το αν θα γίνουν τελικά 
γαλλικές επενδύσεις, η επίσκεψη του Μακρόν στην 
Ελλάδα στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία, καθώς έφυγε 
γεµάτος νέες ιδέες.

Η Ευρωζώνη χρειάζεται έναν υπουργό Οικονοµικών 
και η Βουλή έναν Τραγάκη.

Τα… οικογενειακά του εκλεγέντος επί 13 διαδοχικές 
εκλογικές αναµετρήσεις Τραγάκη –από το 1974, ήτοι 
43 χρόνια βουλευτής– δεν είναι η πρώτη φορά που 
βρίσκονται στο προσκήνιο. Το 2012 είχε αποκαλυφθεί 
ότι η κόρη του, ο σύζυγός της, καθώς και η σύζυγος 
του γιου του είναι όλοι υπάλληλοι της Βουλής, καθώς 
ξεκίνησαν ως µετακλητοί ή αποσπασµένοι και 
µονιµοποιήθηκαν µε τον νόµο Σιούφα. Όλα έγιναν 
σύννοµα και τότε ο κ. Τραγάκης είχε περάσει και 
στην αντεπίθεση, ισχυριζόµενος πως δεν είχε βάλει 
στη Βουλή τον γιο του, που εργαζόταν ως ελεύθερος 
επαγγελµατίας. Τώρα καταλάβαµε και το γιατί.

Και πριν αλέκτορα φωνήσαι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
ανακοίνωσε πως ο υιός Τραγάκης δεν πρόκειται 
να συµπεριληφθεί στις εκλογικές λίστες της Ν∆ στις 
επόµενες εκλογές.

Μια κίνηση επιβεβληµένη, αφενός για να δώσει ο 
πρόεδρος της Ν∆ το στίγµα του και αφετέρου επειδή, 
εµφανώς, ο βουλευτής Τραγάκης είναι πλέον εκτός 
εποχής. Είµαστε στην εποχή του ΣΥΡΙΖΑ και τα κόζια 
έχουν αλλάξει, πάνε οι εποχές που οι πατεράδες 
φρόντιζαν για τους γιους τους.

Από κει και πέρα, δεν µπορούµε παρά να εκφρά-
σουµε τον σεβασµό και τη συµπαράστασή µας στον 
εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ Παύλο Χρηστίδη. Οι 
διεργασίες για την ανασυγκρότηση της κεντροαρι-
στεράς µπορεί να φέρουν δίπλα δίπλα, µόνο µε έναν 
Χρηστίδη να τους χωρίζει, ακόµα και τον Γιώργο 
Παπανδρέου µε τον Βαγγέλη Βενιζέλο.

Ο ρόλος του κυανόκρανου έχει τις ιδιαιτερότητές του… 
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Πόλος έλξης αµερικανικών, 
αραβικών, τουρκικών και άλλων 
ξένων κεφαλαίων έχει καταστεί ο 
ελληνικός τουριστικός προορισµός τα 
τελευταία χρόνια, µε το επενδυτικό 
ενδιαφέρον να εντοπίζεται κυρίως 
σε ξενοδοχειακές µονάδες υψηλών 
κατηγοριών.

Οργασµό νέων επενδύσεων αλλά και έλευση 
πολύ ισχυρών παγκόσµιων δυνάµεων έχει επι-
φέρει η άνοδος του τουρισµού στη χώρα µας, 
η οποία ανεβαίνει όλο και περισσότερο στη δι-
εθνή κατάταξη των πλέον δηµοφιλών προορι-

σµών και αναµένεται να κλείσει τη φετινή τουριστική περίοδο 
µε περισσότερες από 28 εκατοµµύρια αφίξεις.

Ειδικότερα, πόλος έλξης αµερικανικών, αραβικών, τουρ-
κικών και άλλων ξένων κεφαλαίων έχει καταστεί ο ελληνικός 
τουριστικός προορισµός τα τελευταία χρόνια, µε το επενδυτικό 
ενδιαφέρον να εντοπίζεται κυρίως σε ξενοδοχειακές µονάδες 
υψηλών κατηγοριών.

Το πλέον πρόσφατο παράδειγµα η ανακοίνωση της δι-
εθνούς ξενοδοχειακής εταιρείας Four Seasons Hotels and 
Resorts ότι θα λειτουργήσει στον Αστέρα Βουλιαγµένης το 
πρώτο πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότηµά της στην Ελλάδα 
µε την επωνυµία Four Seasons Astir Palace Hotel Athens.

Την ανακοίνωση της συµφωνίας έκαναν από κοινού η ιδι-
οκτήτρια εταιρεία της Aστήρ Παλάς Βουλιαγµένης ΑΞΕ και η 
Four Seasons, τονίζοντας ότι το νέο ξενοδοχείο αναµένεται να 
λειτουργήσει µε την ολοκλήρωση της εκτεταµένης αναβάθµι-
σης των υφιστάµενων εγκαταστάσεων την άνοιξη του 2018.

Οι ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, µε βάση τον µέχρι στιγ-
µής σχεδιασµό, υπολογίζεται να λειτουργήσουν εντός του 
Μαΐου του 2018, καθώς η «Άκτωρ», κατασκευαστική εταιρεία 
που έχει αναλάβει την εκ βάθρων ανακαίνιση του συγκροτήµα-
τος, έχει συµφωνήσει να παραδώσει το έργο στα τέλη Απριλίου. 
Σύµφωνα µε την «Αστήρ», για την ανακαίνιση των ξενοδοχεια-
κών εγκαταστάσεων θα επενδυθούν πάνω από 100 εκατ. ευρώ. 
Το Four Seasons Astir Palace Hotel Athens θα διαθέτει, µεταξύ 
άλλων, 300 δωµάτια, σουίτες και πολυτελή µπανγκαλόου, σπα, 
εγκαταστάσεις αναψυχής, χώρους συνεδρίων και εκδηλώσεων 
και έναν παραθαλάσσιο χώρο περιπάτου.

Πρόσφατα δε η αµερικανική Hines, που δραστηριοποιεί-
ται στον τοµέα των επενδύσεων ακινήτων, µέσω της ελεγχόµε-
νης από αυτήν εταιρείας Sygrou 115 Hotel A.E. κατέθεσε τη µο-
ναδική προσφορά (33,05 εκατ. ευρώ) στον πλειστηριασµό για 
το Αthens Ledra, αποκτώντας την ξενοδοχειακή µονάδα. Η α-
µερικανική αλυσίδα αναµένεται να συνεργαστεί µε τον τουρι-
στικό επιχειρηµατία Γιάννη ∆ασκαλαντωνάκη για τη λειτουρ-
γία του ξενοδοχείου.

Επίσης, ο όµιλος Dogus πριν από την είσοδό του στον χώρο 
των ξενοδοχείων είχε ήδη επενδύσει στην ελληνική τουριστική 
αγορά µε συµµετοχές στις µαρίνες Φλοίσβου, Ζέας, Γουβιών 

Κέρκυρας και Λευκάδας. Τον ∆εκέµβριο του 2016 εγκαινίασε 
την παρουσία του στην Ελλάδα και ο αµερικανικός ξενοδοχει-
ακός όµιλος Wyndham Group Hotel, ο οποίος είναι από τους 
µεγαλύτερους στον κόσµο, µε χαρτοφυλάκιο 8.000 µονάδων 
σε 73 χώρες. Έχοντας ως συνεργάτη ανάπτυξης στην Ελλάδα, 
στην Κύπρο και στα Βαλκάνια τη Zeus International, έχει α-
νοίξει ήδη τρία ξενοδοχεία, το Wyndham Grand Athens στην 
Αθήνα, καθώς και τα Wyndham Loutraki Poseidon Resort 
και Ramada Loutraki Poseidon Resort στο Λουτράκι. Επίσης, 
έχει προγραµµατίσει να λειτουργήσει από του χρόνου µαζί µε 
τη Zeus International το Ramada Plaza Attica Riviera και το 
Wyndham Garden Attica Riviera στην Αττική.

Την επίσηµη είσοδό του στην ελληνική αγορά έκανε πέ-
ρυσι και ο σαουδαραβικών συµφερόντων ξενοδοχειακός ό-
µιλος Somewhere Hotels, ανοίγοντας στη Βουλιαγµένη την 
µπουτίκ µονάδα Somewhere Vouliagmeni.

Με αµερικανική ώθηση συνεχίζει τις επενδύσεις του ο ξε-
νοδοχειακός όµιλος Sani - Ikos. Βασικοί µέτοχοι του οµίλου 
Sani - Ikos είναι ο κ. Σταύρος Ανδρεάδης και επενδυτικά κε-
φάλαια που διαχειρίζεται η Oaktree Capital Management, 
L.P., ενώ στο νέο σχήµα συµµετέχουν η Goldman Sachs Asset 
Management, η Hermes GPE, καθώς και κεφάλαια ιδιωτικών 
οίκων του εξωτερικού.

Εξάλλου τις πύλες του άνοιξε το νέο 5 αστέρων ξενοδο-
χείο Sani Dunes του τουριστικού συγκροτήµατος Sani Resort 
στη Χαλκιδική. Η νέα µονάδα, δυναµικότητας 136 δωµατίων, 
χτίστηκε σε διάστηµα µόλις οκτώ µηνών, που αποτελεί χρόνο-
ρεκόρ για τα ελληνικά δεδοµένα. Το ύψος της επένδυσης α-
νήλθε σε 25 εκατ. ευρώ, χωρίς την αξία της γης. Ο ξενοδοχει-
ακός όµιλος ολοκλήρωσε και την επένδυση ύψους 27 εκατ. 
ευρώ για την ανακαίνιση του ξενοδοχείου Ιkos Oceania, ε-
πίσης στη Χαλκιδική. Παράλληλα, ο όµιλος υλοποιεί συνολι-
κές επενδύσεις ύψους 200 εκατ. ευρώ σε δύο ξενοδοχεία του 
στην Κέρκυρα και σε ένα στην Κω.

Το 2018 θα επανέλθει στην Αθήνα και το βασικό ξενοδο-
χειακό σήµα της αµερικανικής αλυσίδας Μarriott Hotels. Ο 
όµιλος ξενοδοχείων Χανδρή συµφώνησε µε τον αµερικανικό 
όµιλο για τη µετονοµασία του ξενοδοχείου του Metropolitan 
στη λεωφόρου Συγγρού σε Athens Marriott Hotel.

Με βάση τα προαναφερθέντα, στο επίκεντρο αναµένεται 
να βρεθούν και το 2018 τα ξενοδοχειακά deals στη χώρα µας, 
µε τα τουριστικά ακίνητα να συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο 
ενδιαφέρον µεταξύ των επενδυτών που θέλουν να τοποθετή-
σουν κεφάλαια στην εγχώρια αγορά ακινήτων.

Την ίδια στιγµή, σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα της 
Arbitrage Real Estate, η αδυναµία εξεύρεσης διαθέσιµων ακι-
νήτων µε προδιαγραφές προσφοράς µονάδων άνω των 150 δω-
µατίων αναµένεται να ενισχύσει τη νέα τάση στην αγορά –κυ-
ρίως της Αθήνας– για ανάπτυξη µπουτίκ ξενοδοχείων (boutique 
hotels) µε δυναµικότητα όχι µόνο 70-80 δωµατίων αλλά πλέον 
10-25 δωµατίων.

Όπως αναφέρεται, η εκτίµηση της Ελλάδας ως εκ των κο-
ρυφαίων τουριστικών προορισµών παγκοσµίως, η σταθερή 
ζήτηση του τουριστικού της προϊόντος, ο χαρακτηρισµός της 
χώρας ως ασφαλούς προορισµού στην εγγύτερη περιοχή, οι θε-
τικές αποδόσεις των διεθνών tour operators, η έλευση αναγνω-
ρισµένων διεθνώς διαχειριστών και η προώθηση της Αθήνας 
και της Θεσσαλονίκης ως προορισµών για city break θα επι-
δράσουν θετικά στη συνέχιση της επενδυτικής και εµπορικής 
δραστηριότητας στην αγορά ξενοδοχείων.

Την ίδια στιγµή οι προκλήσεις που αντιµετωπίζει η χώρα, 
όπως το προσφυγικό, η οικονοµική σταθερότητα, το επιχειρη-
µατικό φορολογικό πλαίσιο και η βελτίωση των υποδοµών, θα 
συνεχίζουν να επηρεάζουν τον τουρισµό, σε συνδυασµό πάντα 
µε τις επικείµενες διεθνείς µακροοικονοµικές και πολιτικές ε-
ξελίξεις.

  ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ

«ΤΡΕΧΟΥΝ» ΟΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΝΟ∆ΟΥ 
ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
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Φως στο τούνελ 
για την Boxer - Φειδάς

Σε συμφωνία με τους πιστωτές της για την αναδιάρθρωση των υποχρεώσεων 
ήρθε η εταιρεία υποδημάτων Boxer - Φειδάς, με τους συμβαλλόμενους πι-
στωτές να συμφωνούν στη χορήγηση νέας χρηματοδότησης ύψους 1,7 εκατ. 

ευρώ. Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η εταιρεία, «η Βιομηχανία Υποδη-
μάτων Δ.Ι. ΦΕΙΔΑΣ Α.Ε. υπέγραψε την Παρασκευή 28.07.2017 Συμφωνία Εξυγίαν-
σης με τις τράπεζες ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E., ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, EUROBANK A.E. και ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E. και 
με την εταιρεία Κύπρου (Πειραιώς) Leasing (οι «Συμβαλλόμενοι Πιστωτές»), που 
αποτελούν την πλειοψηφία των πιστωτών της, και τη Δευτέρα 31.07.2017 κατέθεσε 
στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών αίτηση για την επικύρωση της εν λόγω Συμ-
φωνίας Εξυγίανσης.

»Με τη Συμφωνία Εξυγίανσης επιχειρείται η εξυγίανση της Εταιρείας α) σύμ-
φωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο, που καλύπτει την περίοδο 2017-2029 και κα-
ταρτίστηκε από τον οικονομολόγο δρ. Αλέξανδρο Παπαρσένο, με το οποίο συμ-
φωνούν οι Συμβαλλόμενοι Πιστωτές, και β) στη βάση της Έκθεσης του Εμπει-
ρογνώμονα/Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή Γεωργίου Πετρόπουλου της GRANT 
THORNTON Α.Ε. Η Εταιρεία και οι Συμβαλλόμενοι Πιστωτές συμφώνησαν να 
ρυθμιστούν και αναδιαρθρωθούν οι υποχρεώσεις της Εταιρείας στη βάση της 
αρχής της ισότιμης μεταχείρισης πιστωτών που βρίσκονται στην ίδια κατηγορία, 
χωρίς να παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών και χωρίς να πε-
ρικόπτονται απαιτήσεις των εργαζομένων. Επιπρόσθετα, οι Συμβαλλόμενοι Πιστω-
τές συμφώνησαν στη χορήγηση νέας χρηματοδότησης ύψους 1,7 εκατ. ευρώ.

»Η Εταιρεία ΦΕΙΔΑΣ Α.Ε. (βιομηχανική εταιρεία παραγωγής και εμπορίας υ-
ποδημάτων και δερμάτινων ειδών) παραμένει η μεγαλύτερη και μακροβιότερη ε-
ταιρεία παραγωγής υποδημάτων στην Ελλάδα. Λειτουργεί από το 1919 και κα-
τασκευάζει τα υποδήματα με το brand name Boxer. Σε ετήσια βάση, η μέγιστη 
παραγωγική δυναμικότητά της ανέρχεται σε 2 εκατομμύρια ζεύγη δερμάτινων υπο-
δημάτων.

»Η Εταιρεία έχει συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονο-
μίας, έχοντας καταβάλει την τελευταία πενταετία α) σε εργαζομένους ποσά άνω 
των 21 εκατ. ευρώ, β) σε ασφαλιστικά ταμεία και στο Δημόσιο ποσά της τάξεως των 
6,5 εκατ. ευρώ και 7,7 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, γ) σε προμηθευτές ποσά της τάξεως 
των 28 εκατ. ευρώ. Οι αγορές και επενδύσεις της στην Ελλάδα την τελευταία δεκα-
ετία προσέγγισαν τα 130 εκατ. ευρώ.

»Οι ετήσιες πωλήσεις της μειώθηκαν από 30 εκατ. ευρώ τη διετία 2008-2009 
σε λιγότερο από 10 εκατ. ευρώ τη διετία 2015-2016.

»Η καταρτισθείσα με τις τράπεζες Συμφωνία Εξυγίανσης δημιουργεί τις προϋ-
ποθέσεις για την ανάκαμψη και την πρόοδο της εταιρείας».

Νέος μνηστήρας για το Νεώριο

Το ενδιαφέρον της για την εξαγορά και αξιοποίηση της Νεώριον Σύρου έχει εκδηλώ-
σει η Postlane Partners. Όπως υποστηρίζει η εταιρεία, διαθέτει επαρκή κεφάλαια 
και μπορεί να εγγυηθεί την εξαγορά του ναυπηγείου Νεώριον Σύρου, με σκοπό την 

επαναλειτουργία και δυναμική ανάπτυξή του, με πλήρη προστασία των εργασιακών θέσεων 
αλλά και ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας, που θα αποτελέσουν σημαντικό βήμα για την οι-
κονομική αλλά και παραγωγική ανάπτυξη όλου του νησιού.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Postlane Partners «έχει προσφάτως υπο-
βάλει ολοκληρωμένη έγγραφη πρόταση με πλάνο επιχειρηματικής αξιοποίησης και οι-
κονομική πρόταση για την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών στον μέχρι σή-
μερα ιδιοκτήτη, καλύπτοντας πλήρως την εξόφληση των δεδουλευμένων και των οφειλών 
του ναυπηγείου, εξασφαλίζοντας την επαναλειτουργία του ναυπηγείου και διασφαλίζοντας 
πλήρως τους εργαζομένους».

Όπως σημειώνεται, η πρόταση έχει κοινοποιηθεί στα ενδιαφερόμενα μέρη, στο σωμα-
τείο εργαζομένων του ναυπηγείου (Αντώνης Χατζηαντώνης), στους τοπικούς φορείς (Γιώρ-
γος Μαραγκός, δήμαρχος Σύρου, Ιωάννης Μαχαιρίδης, περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου), 
στα αρμόδια υπουργεία (Άμυνας, Οικονομίας, Οικονομικών, Ναυτιλίας, Μεταφορών), 
καθώς και στον πρωθυπουργό της χώρας κ. Αλέξη Τσίπρα. Ειδικότερα, έχει παρουσιαστεί 
στον υπουργό Ναυτιλίας κ. Κουρουμπλή, στον υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. 
Πιτσιόρλα και στον υφυπουργό Μεταφορών κ. Μαυραγάνη.

«Η εταιρεία έχει καταστήσει σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι επιθυμεί να συμβάλει 
στην ταχεία επαναλειτουργία του ναυπηγείου με ακριβώς την ίδια δραστηριότητα, στοχεύ-
οντας στην ισχυροποίηση του παραγωγικού του δυναμικού. Στόχοι της εταιρείας είναι να 
εργαστούν όλοι οι εργαζόμενοι που απασχολούντο στο ναυπηγείο πριν το κλείσιμό του, να 
δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας από την επέκταση των δραστηριοτήτων του και γενι-
κότερα να ενισχυθεί σε σημαντικό βαθμό η οικονομική ανάπτυξη του νησιού».

Η ανακοίνωση καταλήγει σημειώνοντας ότι «η πρόταση εξαγοράς που έχει υποβληθεί 
μπορεί να αποτελέσει άμεση και αποδοτική λύση για την αποκατάσταση του χρόνιου σοβα-
ρού προβλήματος, που έχει προκαλέσει τόσο οικονομικές όσο και κοινωνικές ζημίες στην 
τοπική και εθνική οικονομία, και προσβλέπει σε άμεση ανταπόκριση των αρμοδίων, ώστε 
εντός του 2017 να δύναται να εκκινήσει η επαναλειτουργία του Νεωρίου».

«Παρών» της Repsol 
στις έρευνες 
υδρογονανθράκων 
στα Ιωάννινα

Εγκρίθηκε από το υπουργείο Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας η συμμετοχή της ι-
σπανικής Repsol Exploracion Ioannina 

S.A. για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρο-
γονανθράκων στη χερσαία περιοχή των Ιωαν-
νίνων. Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας Γιώργος Σταθάκης υπέγραψε τη σχετική 
υπουργική απόφαση, με την οποία μεταβιβάζε-
ται στη Repsol το 60% της Energean Oil & Gas 
στη Σύμβαση Μίσθωσης που υπογράφηκε με-
ταξύ της εταιρείας και της Petra Petroleum INC 
και του ελληνικού Δημοσίου.
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«Οι ασθενείς με ψωρίαση και διαπυητική 
ιδρωταδενίτιδα χρειάζονται περισσότερο χρόνο 
με τον γιατρό τους από αυτόν που διατίθεται 
στα εξωτερικά ιατρεία, καθώς και ένα ζεστό 
περιβάλλον, όπου μπορούν να ενημερωθούν για 
τις χρόνιες ασθένειές τους». Χριστίνα Αντωνίου, 
καθηγήτρια Δερματολογίας, διοικήτρια του 
Νοσοκομείου «Α. Συγγρός»

 ΑΛΕΞΊΑ ΣΒΏΛΟΥ

ΔΎΟ ΝΈΑ ΙΑΤΡΈΙΑ 
ΣΤΟ «Α. ΣΎΓΓΡΟΣ»

Δύο νέα, εξειδικευμένα, πλήρως εξοπλισμένα και 
με άψογη αισθητική αναδιαμορφωμένα ιατρεία 
για την ψωρίαση και τη διαπυητική ιδρωταδενί-
τιδα λειτουργούν στο Νοσοκομείο «Α. Συγγρός», 

προσφέροντας στους ασθενείς που πάσχουν από αυτά τα ζό-
ρικα δερματολογικά νοσήματα τον επιπλέον χρόνο τον οποίο 
χρειάζονται για να μιλήσουν με τον γιατρό τους. Ξεναγώντας 
μας στους νέους, ειδικά διαμορφωμένους χώρους, η καθηγή-
τρια Χριστίνα Αντωνίου, διοικήτρια και διευθύντρια της Α΄ 
Πανεπιστημιακής Δερματολογικής Κλινικής του Νοσοκομεί-
ου «Α. Συγγρός», εξηγεί ότι στα νέα ιατρεία οι πάσχοντες από 
τα δύο χρόνια δερματολογικά νοσήματα βρίσκουν ένα ζεστό 
περιβάλλον για ταχεία διάγνωση και λήψη της ενδεικνυόμε-
νης θεραπείας, ενώ έχουν και τη δυνατότητα να σερφάρουν 
στον κόσμο της ιατρικής γνώσης, ώστε να λάβουν περισσό-
τερες πληροφορίες για την πάθησή τους. Τα δύο νέα ιατρεία 

συμβάλλουν καθοριστικά στο να έχουν οι ασθενείς μια κα-
λύτερη ποιότητα ζωής, διευκολύνοντας τη συμμόρφωσή τους 
στη θεραπεία και ωθώντας τους να σπάσουν το ταμπού του 
κοινωνικού στίγματος που θέλει τις ασθένειές τους μεταδοτι-
κές. Επίσης, τα μηνύματα που είναι γραμμένα στους τοίχους 
και το όλο ζεστό περιβάλλον τούς ενδυναμώνουν ψυχολογι-
κά.

Η αναδιαμόρφωση των νέων ιατρείων κατέστη δυνα-
τή χάρη στην προσφορά της βιοφαρμακευτικής εταιρείας 
AbbVie, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη φορά τη δέσμευσή 
της να στηρίζει τους ασθενείς με αυτοάνοσα δερματολογικά 
νοσήματα, ενώ το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος πρόσφερε τον 

απαραίτητο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, τελευταίας τεχνο-
λογίας. Όπως αναφέρει η κ. Αντωνίου, χωρίς την κατάλληλη 
θεραπευτική αντιμετώπιση, η ψωρίαση και η διαπυητική 
ιδρωταδενίτιδα επιβαρύνουν σημαντικά την ποιότητα ζωής 
των ασθενών. Πολλοί πάσχοντες εγκλωβίζονται σε έναν φαύ-
λο κύκλο συναισθημάτων χαμηλής αυτοεκτίμησης, θλίψης 
και εγκατάλειψης των δραστηριοτήτων που τους ευχαρι-
στούν, με συχνά καταστροφικές συνέπειες στις διαπροσωπι-
κές, κοινωνικές και επαγγελματικές σχέσεις τους. Γι’ αυτόν 
τον λόγο η θεραπευτική διαχείριση των νοσημάτων δεν πρέ-
πει να περιορίζεται στη φροντίδα των συμπτωμάτων αλλά να 
περιλαμβάνει και την ψυχολογική υποστήριξη των ασθενών.

Μετά την περσινή συμμετοχή-ρεκόρ των 31.000 πολιτών που έτρεξαν στο 
Greece Race for the Cure, η διοργάνωση-θεσμός δίνει ξανά ραντεβού 
στο Ζάππειο την Κυριακή 1 Οκτωβρίου για να ξορκίσουμε τον φόβο του 

καρκίνου του μαστού. Με σύνθημα «Τρέξε, γιόρτασε, στήριξε» ο Πανελλήνιος 
Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», μέσω της προέδρου 
του, κ. Κλεοπάτρας Γαβριηλίδου, μας καλεί να δώσουμε δυναμικό «παρών» 
στη αφετηρία για να ενισχύσουμε το έργο του συλλόγου σε Αθήνα, Πάτρα και 
Θεσσαλονίκη. Από τα έσοδα του περσινού αγώνα 832 γυναίκες υποβλήθηκαν σε 
δωρεάν εξετάσεις, 36 ασθενείς συμμετείχαν σε πρόγραμμα γονιδιακού ελέγχου 
(για τα ογκογονίδια Brca1 και Brca2), 70 γυναίκες έλαβαν ψυχολογική στήριξη, 
900 συμμετέχοντες παρακολούθησαν ενημερωτικές ομιλίες, 132 γυναίκες έλα-
βαν δωρεάν νομικές συμβουλές, σε 130 ασθενείς προσφέρθηκε εξατομικευμένη 
διατροφολογική βοήθεια και 30 επαγγελματίες υγείας θα εκπαιδευτούν σε ειδικό 
πρόγραμμα επικοινωνίας. Επιπλέον, με τα έσοδα του περσινού αγώνα στηρί-
χτηκε η τηλεφωνική γραμμή που έλαβε 1.200 κλήσεις, υλοποιείται η καταγραφή 
των δομών υγείας μαστού πανελλαδικά, ενώ ένας ερευνητής θα χρηματοδοτηθεί 
για επιστημονική έρευνα πάνω στον καρκίνο του μαστού. Η ελληνική διοργά-
νωση είναι 2η σε συμμετοχή παγκοσμίως, και φέτος αναμένεται να σπάσει νέο 
ρεκόρ συμμετοχών, με τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να δίνουν ραντεβού στην 
αφετηρία του αγώνα των 5 χλμ. στις 10 το πρωί της Κυριακής 1 Οκτωβρίου και 
στις 11:20 το πρωί για τον περίπατο των 2 χλμ.

ΤΡΕΞΕ, ΓΊΟΡΤΑΣΕ, ΣΤΉΡΊΞΕ 
ΤΟΝ ΑΓΏΝΑ ΕΝΑΝΤΊΑ ΣΤΟΝ 
ΚΑΡΚΊΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Νέα πρωτοβουλία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος ενισχύει 
τον τομέα της υγείας στην Ελλάδα με δωρεά ύψους 200 εκατ. 
ευρώ. Θα υλοποιηθούν τα εξής έργα, τα οποία θα καλύψουν 

ΝΕΑ ΔΏΡΕΑ 200 ΕΚΑΤ. 
ΑΠΟ ΤΟ ΊΣΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΠΑΘΟ 
ΤΟΜΕΑ ΤΉΣ ΥΓΕΊΑΣ

ανάγκες που παρέμεναν ανεκπλήρωτες για ολόκληρες δεκαετίες: Ανέ-
γερση και εξοπλισμός του νέου κτιρίου του απαρχαιωμένου Γενικού 
Νοσοκομείου Κομοτηνής. Ανέγερση και εξοπλισμός του Νοσοκομείου 
Παίδων Θεσσαλονίκης, κάτι που χρειάζεται ο πληθυσμός της ευρύτε-
ρης περιοχής. Ανακατασκευή και πλήρης εξοπλισμός του κτιρίου των 
Αδελφών Νοσοκόμων στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, με σκοπό να 
λειτουργήσει ως έδρα της Πανεπιστημιακής Νοσηλευτικής. Ενίσχυση 
της δυναμικότητας και αποτελεσματικότητας των αεροδιακομιδών του 
ΕΚΑΒ, με αγορά κατ’ αρχάς δύο νέων ελικοπτέρων και επισκευή/ανα-
βάθμιση των παλαιότερων.

ΜΕΓΑΛΉ ΠΡΟΟΔΟΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΊΤΑΊ ΣΤΉ ΘΕΡΑΠΕΊΑ 
ΤΉΣ ΑΊΜΟΡΡΟΦΊΛΊΑΣ Α

Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα από τη μεγάλη πρόοδο που συντελείται 
στη θεραπεία της αιμορροφιλίας Α. Πρόσφατα ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Φαρμάκων έδωσε τον χαρακτηρισμό «ορφανό 

φάρμακο» στην πειραματική γονιδιακή θεραπεία ανασυνδυασμένου 
DNA SB-525, που αναπτύσσεται για τη θεραπεία της αιμορροφιλίας Α, 
από τις εταιρείες Sangamo και Pfizer, οι οποίες προχώρησαν σε σύναψη 
συμφωνίας τον περασμένο Μάιο. Παράλληλα, η φαρέτρα ενάντια στην 
αιμορροφιλία Α ενισχύεται με την κυκλοφορία του νέου φαρμάκου της 
Bayer Ελλάς. Πρόκειται για το Kovaltry που ενδείκνυται για τον έλεγχο 
των αιμορραγιών και την προστασία από αιμορραγίες σε ασθενείς με αι-
μορροφιλία Α όλων των ηλικιακών ομάδων, το οποίο χρησιμοποιείται ως 
θεραπεία προφύλαξης δύο ή τρεις φορές ανά εβδομάδα. «Η έγκριση της 
κυκλοφορίας του Kovaltry αποτελεί το επόμενο ορόσημο στη μακροπρό-
θεσμη προσπάθειά μας να φέρουμε νέες και καινοτόμες θεραπείες στην 
αγορά» δήλωσε ο Θανάσης Κώτσανης, ιατρικός διευθυντής της Bayer 
Ελλάς. «Η Bayer έχει μια μακροχρόνια δέσμευση προς την κοινότητα της 
αιμορροφιλίας και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που παρουσιάζουμε μία 
νέα θεραπευτική επιλογή για τους ασθενείς με αιμορροφιλία Α. Η αντιμε-
τώπιση της αιμορροφιλίας έχει κάνει σημαντικές προόδους τις τελευταίες 
δεκαετίες. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά ακόμα που μπορούν να γίνουν για να 
βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ασθενών αυτών» τόνισε ο κ. Κώτσανης. 
Η νέα άφιξη εμπλουτίζει το επεκτεινόμενο χαρτοφυλάκιο της Bayer στην 
αιμορροφιλία, όπου συμπεριλαμβάνεται το Kogenate, ένα φαρμακευτικό 
προϊόν που κυκλοφορεί αρκετά χρόνια στην πατρίδα μας.
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άρθρο

Η 
είσοδος του παιδιού στο σχολείο 
είναι µία από τις σηµαντικότερες 
αλλαγές στη ζωή του και η πρώτη 
εµπειρία παρατεταµένης αποµά-
κρυνσης από το οικογενειακό περι-
βάλλον. Καλείται να αντεπεξέλθει 

στις απαιτήσεις ενός ανοιχτού συστήµατος, όπως είναι το 
σχολείο, και στις µη προβλέψιµες αλλαγές του.

Πολύ συχνά τα παιδιά εξαιτίας αυτών των αλλαγών εκ-
δηλώνουν σχολική φοβία. Ως σχολική φοβία ορίζεται ο 
έντονος φόβος του παιδιού σχετικά µε κάποιες πτυχές 
της σχολικής ζωής. Παρουσιάζεται στο 8% του µαθητι-
κού πληθυσµού και δεν είναι ένα απλό πρόβληµα απει-
θαρχίας. Πρόκειται για µια πραγµατική ψυχολογική δι-
αταραχή.

Εκτός από την είσοδο του παιδιού για πρώτη φορά 
στο σχολείο, οι αιτίες της σχολικής φοβίας είναι ποικίλες 
και εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. Στη συνέχεια 
παρουσιάζονται ορισµένες από αυτές:
• Σχολική ετοιµότητα. Με τον όρο «σχολική ετοιµό-
τητα» εννοούµε ένα ορισµένο επίπεδο ανάπτυξης του 
παιδιού σε κοινωνικο-συναισθηµατικό, κινητικό, γνω-
στικό και σωµατικό επίπεδο. Είναι καθοριστικής σηµα-
σίας, µια και αξιολογεί κανείς αν το παιδί είναι έτοιµο να 
διδαχτεί µε οργανωµένο και συστηµατικό τρόπο τα γνω-
στικά αντικείµενα του δηµοτικού σχολείου.
• Προσδοκίες γονέων. Οι πολύ υψηλές ή οι πολύ χαµη-
λές προσδοκίες των γονέων επηρεάζουν άµεσα τη στάση 
και τις πεποιθήσεις του παιδιού απέναντι στο σχολικό 
πλαίσιο και τη µαθησιακή διαδικασία.
• Υπερπροστατευτικότητα γονέων. Πολλές φορές οι 
γονείς, στην προσπάθειά τους να προστατέψουν το παιδί 
τους, του στερούν την ευκαιρία να αυτονοµηθεί και να 
νιώσει ανεξάρτητο, µε αποτέλεσµα να αισθάνεται φόβο 
και άγχος κάθε φορά που αποµακρύνεται από την οικο-
γενειακή εστία.
• Σχολικός εκφοβισµός. Αν το παιδί έχει πέσει θύµα 
σχολικού εκφοβισµού, το σχολείο φαντάζει σε αυτό 
τόπος µαρτυρίου και είναι αναµενόµενο να µη θέλει να 
πηγαίνει εκεί.
• Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Η µετάβαση από 

το νηπιαγωγείο στο δηµοτικό ή από το δηµοτικό στο γυ-
µνάσιο, καθώς και η πολύ συχνή αλλαγή σχολείου λόγω 
επαγγέλµατος των γονέων, π.χ. στρατιωτικοί, πιθανόν να 
είναι οι αιτίες της σχολικής φοβίας.
• ∆υσκολίες µάθησης. Τα παιδιά µε µαθησιακές δυ-
σκολίες, λόγω της καθηµερινής µαταίωσης που βιώνουν, 
πολύ συχνά εκδηλώνουν σχολική φοβία και αρνούνται 
συστηµατικά να πάνε στο σχολείο.

Αν και διαφέρουν σε κάθε περίπτωση, τα κύρια συ-
µπτώµατα της σχολικής φοβίας είναι τα εξής:
• Ξεσπάσµατα θυµού
• Πόνος στο στήθος
• Εµετός
• Ναυτία
• ∆ιάρροια
• Στοµαχόπονος
• Πονοκέφαλος
• Κλάµατα

Πώς θα καταλάβω αν το παιδί µου 
έχει πραγµατικά σχολική φοβία;
• Αν έχει γίνει προσπάθεια για µεγάλο χρονικό διάστηµα 
να πάει το παιδί στο σχολείο χωρίς θετικό αποτέλεσµα.
• Αν υποφέρει από άγχος σε σχέση µε πολλά άλλα ζητή-
µατα.
• Αν οι φόβοι δεν υποχωρούν παρά τις προσπάθειες των 
γονέων.
• Αν παρουσιάζει περιοδικώς επαναλαµβανόµενα οργα-
νικά συµπτώµατα.

Αντιµετώπιση
Αρχικά καλό θα είναι οι γονείς να απευθυνθούν σε έναν 
παιδίατρο, για να τους διαβεβαιώσει ότι τα συµπτώµατα 
δεν οφείλονται σε φυσικά αίτια. Σε περίπτωση που τα 
συµπτώµατα δεν έχουν φυσικά αίτια, θα πρέπει το παιδί 
να επιστρέψει το συντοµότερο στο σχολείο και να πηγαί-
νει κάθε µέρα. Σε διαφορετική περίπτωση, θα δυσκολευ-
τεί να ενταχθεί ξανά στη σχολική τάξη.

Σηµαντικό είναι οι γονείς να κατανοήσουν ότι τα συ-
µπτώµατα που εκδηλώνει το παιδί είναι πραγµατικά και 
πιθανότατα να οφείλονται στο άγχος του παιδιού να επι-

στρέψει στο σχολείο.
Οι γονείς καλό θα είναι να προσεγγίσουν το παιδί µε 

κατανόηση και να µην κρατήσουν αυστηρή στάση. Θα 
πρέπει να συζητήσουν µαζί του και να προσπαθήσουν να 
µάθουν την αιτία της φοβίας του να πάει στο σχολείο.

Τέλος, καλό θα είναι οι γονείς να σηµειώνουν τη συ-
χνότητα και την ένταση των συµπτωµάτων, ώστε να ενη-
µερώνουν τον γιατρό και τον δάσκαλο του παιδιού.

Στην περίπτωση που το παιδί αρνείται για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα να πάει στο σχολείο, καλό θα είναι οι 
γονείς να ζητήσουν τη βοήθεια ενός ειδικού ψυχικής υ-
γείας, ο οποίος µπορεί να βοηθήσει τόσο το παιδί όσο και 
τους ίδιους να διαχειριστούν τα αρνητικά συναισθήµατα.

*Ο Φώτης Παπαναστασίου είναι ειδικός παιδαγωγός - 
συγγραφέας / MSc Σχολική Ψυχολογία, επιστηµονι-
κός υπεύθυνος Υγείας & Ανθρωπιστικών Επιστηµών 
του Aegean College. www.eidikospaidagogos.gr

ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΡΝΗΣΗ  Ή ΦΟΒΙΑ
Ποια τα αίτια και πώς αντιµετωπίζεται;

 ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ*

Ως σχολική φοβία ορίζεται ο έντονος 
φόβος του παιδιού σχετικά µε 
κάποιες πτυχές της σχολικής ζωής. 
Παρουσιάζεται στο 8% του µαθητικού 
πληθυσµού και δεν είναι ένα απλό 
πρόβληµα απειθαρχίας. Πρόκειται 
για µια πραγµατική ψυχολογική 
διαταραχή.
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Ε
ίναι εύλογο να ισχυριστεί κανείς πως το Ευρω-
μπάσκετ για την Εθνική Ελλάδος μόλις τώρα ξεκι-
νάει. Με κίνδυνο βέβαια να τελειώσει… άμεσα, ε-
φόσον η Ελλάδα ηττηθεί από τη Λιθουανία στους 
«16», το Σάββατο. Το κίνητρο και η ψυχολογική 
ώθηση για την ομάδα του Κώστα Μίσσα είναι τε-

ράστια: εκεί που η Εθνική βρισκόταν μπροστά σε μια παταγώδη α-
ποτυχία, μπορεί με δύο νίκες όχι απλώς να σώσει την παρτίδα αλλά 
να θεωρηθεί και επιτυχημένη. Πόσο μάλλον με τρεις νίκες.

Αρκεί ένα παιχνίδι για να φέρει τα πάνω κάτω; Στην περίπτωση 
της φετινής Εθνικής μπορεί και να αποδειχθεί ότι μπορεί. Όπως α-
ποδείχθηκε και για τη Σερβία στο Μουντομπάσκετ του 2015, όταν 
στη φάση των ομίλων νίκησε μόνο το Ιράν και την Αίγυπτο, προκρί-
θηκε ως τέταρτη και έπεσε πάνω στην Εθνική Ελλάδος που προ-
ερχόταν από 5-0 στον όμιλο, κόντρα σε Κροατία, Αργεντινή, Σενε-
γάλη, Πουέρτο Ρίκο και Φιλιππίνες. Οι Σέρβοι έκαναν ένα εκπλη-
κτικό ματς, τους έπιασαν όλα, θριάμβευσαν με 90-72 και έφτασαν 
μέχρι τον τελικό. Το Ευρωμπάσκετ του 2015 είχε ανάλογη εξέλιξη 
και άδοξο φινάλε για την Εθνική. Νέο 5-0 στον όμιλο, κόντρα σε 
Κροατία, Σλοβενία, Γεωργία, FYROM, Ολλανδία, πρόκριση στο 
πρώτο νοκ άουτ επί του Βελγίου, μεγάλη αισιοδοξία, αλλά αποκλει-
σμός από την Ισπανία στους «16». Το περσινό καλοκαίρι ήταν το 7ο 
διαδοχικό χωρίς διάκριση για την εθνική ομάδα, μετά τον αποκλει-
σμό στον ημιτελικό του προολυμπιακού τουρνουά από την Κροατία.

Κατήφορος και επαναφορά
Μετά την πρώτη αγωνιστική του Ευρωμπάσκετ του 2017 όλα έ-
δειχναν πως πηγαίναμε ολοταχώς προς το 8ο διαδοχικό καλοκαίρι 
χωρίς διάκριση. Η Εθνική νίκησε χάρη στην τεράστια διαφορά κλά-
σης και εμπειρίας τους Ισλανδούς, έχοντας ένα τραγικό 2ο δεκά-
λεπτο, και ακολούθησαν δύο αγώνες απέναντι σε καλές ομάδες, τη 
Γαλλία και τη Σλοβενία, στους οποίους η Ελλάδα δεν έπαιζε άμυνα 
επί τρία δεκάλεπτα, δεν είχε συγκέντρωση και γενικά δεν έδειχνε 

ομάδα. Προσπάθησε να επιστρέψει στο τέλος και στους δύο αγώ-
νες, αλλά στον πρώτο ξύπνησε υπερβολικά αργά και στον δεύτερο 
δεν μπόρεσε να αντεπεξέλθει στην ποιότητα του Ντράγκιτς, που στο 
τέλος έκανε τη διαφορά. Και στα δύο παιχνίδια η προσπάθεια της Ε-
θνικής να επιστρέψει ήταν ενστικτώδης, ηρωικού τύπου, δεν βασι-
ζόταν σε οργανωμένο παιχνίδι.

Ακολούθησε το χειρότερο όλων, το παιχνίδι κόντρα στη Φιν-
λανδία. Ένα ματς που η Εθνική θα μπορούσε να αφήσει, εφόσον 
δεν είχε βαθμολογικό αντίκρισμα, τουναντίον έφερνε αντίπαλο στα 
προημιτελικά, εφόσον η Ελλάδα επικρατούσε Φινλανδίας, Πολω-
νίας και του αγώνα της φάσης των «16», την Ισπανία. Θα μπορούσε 
να παίξει για να το κερδίσει, ώστε να πάρει τα πάνω της και να μη συ-
μπληρώσει τρεις διαδοχικές ήττες. Τελικά έπαιξε για να το κερδίσει 
και… έχασε από μια ομάδα του χεριού της.

Η μαυρίλα κράτησε μέχρι την προθέρμανση και τα πρώτα λεπτά 
του αγώνα-τελικού με την Πολωνία. Η διάθεση ήταν διαφορετική 
και φαινόταν στα πάντα. Μέχρι και η περίφημη, σωστή, εύστοχη, 
πλην άκομψη (ιδίως από τη στιγμή που δεν προέρχεται από κάποιον 
με τα «γαλόνια» του Μπορούση ή του Πρίντεζη), ατάκα του εξαι-
ρετικού Θανάση Αντετοκούνμπο και τα όσα ακολούθησαν φαίνεται 
πως βοήθησαν στο να γίνει η Εθνική πιο ομάδα. Ο Μίσσας και οι 
βοηθοί του βρήκαν λύσεις ώστε να μασκαρέψουν το αμυντικό πρό-
βλημα στην αντιμετώπιση των πικ εν ρολ, το ροτέισον περιορίστηκε 
στους πιο μπαρουτοκαπνισμένους και ποιοτικούς παίκτες συν τον 
Παπαγιάννη που γέμισε τις ρακέτες, οι παίκτες είχαν πάθος και έ-
παιζαν ο ένας για τον άλλον, είχαν προσήλωση στο πλάνο, καθαρό 
μυαλό και αυτοσυγκέντρωση, αντέδρασαν σωστά στο αρχικό κρεσέ-
ντο των Πολωνών. Το αποτέλεσμα ήταν η ευρεία, στο τέλος, νίκη, η 
εκπληκτική απόδοση των δύο βασικών γκαρντ Καλάθη και Σλούκα, 
τα τρίποντα που μπήκαν.

Καλύτερη, αλλά…
Και πλέον το μπαλάκι πηγαίνει στη Λιθουανία. Μια ομάδα που 

δείχνει καλύτερη αυτή τη στιγμή από την Ελλάδα. Μια ομάδα ε-
πίσης που είδε τον κόπο της να τερματίσει πρώτη στον όμιλό της 
να πηγαίνει στράφι, καθώς «ανταμείφθηκε» με έναν αντίπαλο 
από τον οποίο κάλλιστα μπορεί να χάσει: η Λιθουανία δεν έχει 
καλύτερους παίκτες από την Ελλάδα. Έχει καλύτερη ομάδα, 
αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει. Η Ελλάδα άλλωστε… συνεχίζει 
την προετοιμασία της, καθώς αρχικά στήθηκε πάνω στον Γιάννη 
Αντετοκούνμπο αλλά πήγε στο Ευρωμπάσκετ χωρίς αυτόν.

Είναι λογικό, λοιπόν, να πιστεύει κανείς ότι όσο περνάει ο 
καιρός και παραμένει στη διοργάνωση, θα βελτιώνει και την α-
πόδοσή της. Επιπλέον, η Εθνική βρέθηκε σε μια κατάσταση 
που διαχρονικά βγάζει τον καλύτερο εαυτό των ελληνικών ο-
μάδων, ακριβώς επειδή τις συσπειρώνει και τις πεισμώνει: βρέ-
θηκε στη θέση να βάλλουν όλοι ή οι περισσότεροι εναντίον της, 
να θεωρούν οι παίκτες ότι τους αδικούν, να θέλουν να δώσουν 
απαντήσεις.

Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει πως αίφνης η Ελλάδα έγινε 
φαβορί για να αποκλείσει τη Λιθουανία ή και όποια επιβιώσει 
από το ζευγάρι Κροατίας και Ρωσίας, που κοντράρεται με τον νι-
κητή του Ελλάδα - Λιθουανία στα προημιτελικά. Φαβορί είναι 
πάντα η ομάδα που παίζει καλύτερα και αυτή είναι η Λιθουανία. 
Αλλά πλέον καλείται να αποκλείσει μία ομάδα που έχει αναδει-
χθεί δύο φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης, με αρκετούς παίκτες 
που έχουν κατακτήσει Ευρωλίγκες και πρωταθλήματα, πεινα-
σμένους και γεμάτους κίνητρο. Όχι ό,τι ακριβώς θα επιθυμούσε 
κάποιος να βρει απέναντί του στη φάση των «16».

Εκείνο που μένει να αποδειχθεί είναι τι ακριβώς κυριαρ-
χεί στο μυαλό των παικτών της φετινής έκδοσης της Εθνικής. 
Τα όσα οδήγησαν, κυρίως από πλευράς νοοτροπίας, στα επτά 
«άνυδρα» καλοκαίρια, οπότε η νίκη επί της Πολωνίας ήταν 
απλώς μια αντίδραση απόγνωσης, ή ο πληγωμένος εγωισμός 
μιας ομάδας πρωταθλητών που θέλουν να πετύχουν και πάλι 
κάτι μεγάλο;

ΕΥΡΩΜΠΆΣΚΕΤ 2017
Άπό τη μαυρίλα στην απογείωση δυο νίκες δρόμος
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Κάθε εβδοµάδα η Free Sunday, σε συνεργασία µε το εξειδικευµένο πάνω στο Στοίχηµα 
site www.betarades.gr, σας ενηµερώνει διεξοδικά µε µοναδικό στόχο το… ταµείο.

Κυριακή (10/09) σήµερα και το ποδοσφαιρικό κουπόνι 
του Πάµε Στοίχηµα µπαίνει και πάλι σε κανονικούς ρυθ-
µούς, µετά τη διακοπή λόγω εθνικών οµάδων. Αξίζει να 
σηµειωθεί πως από την Τρίτη ξεκινούν και οι ευρωπαϊ-

κές διοργανώσεις, έτσι ολοκληρώνεται το παζλ της φετινής ποδοσφαι-
ρικής χρονιάς. Στη σηµερινή στοιχηµατική µας περιήγηση θα ασχο-
ληθούµε µε σηµεία από τα πρωταθλήµατα της Superleague, της Serie 
A, της Bundesliga, της Super Lig, αλλά και της Primera Division.

Ξεκινάµε µε το δυνατό µας σηµείο, το οποίο προέρχεται από την 
ελληνική Superleague και την αναµέτρηση Πανιώνιος - Παναιτωλι-
κός. Οι Νεοσµυρνιώτες έχουν ξεκινήσει µε το απόλυτο 2/2 τη φε-
τινή σεζόν κερδίζοντας την Κέρκυρα (0-1) και τον Απόλλωνα Σµύρ-
νης (2-0), δεν έχουν δεχτεί γκολ µέχρι στιγµής και, όπως όλα δεί-
χνουν, θα κινηθούν και πάλι για µια θέση µέσα στην πρώτη πεντάδα 
του πρωταθλήµατος. Ο Παναιτωλικός, από την πλευρά του, ηττήθηκε 
στην πρεµιέρα από την ΑΕΚ µε 2-0, στη συνέχεια παραχώρησε εντός 
έδρας ισοπαλία στον Ατρόµητο µε σκορ 2-2 και γενικώς µοιάζει να 
αντιµετωπίζει προβλήµατα στο ξεκίνηµα της νέας χρονιάς και ιδίως 
στα µετόπισθεν. Ο Πανιώνιος έχει και τη δυναµική αλλά και την ποι-
ότητα για να προσθέσει ακόµη τρεις βαθµούς στο ενεργητικό του και 
αν «πιάσει» και πάλι υψηλά στάνταρ απόδοσης, πιθανόν να µη συνα-
ντήσει ιδιαίτερα προβλήµατα κόντρα στον Παναιτωλικό. Επιλογή µας 
θα αποτελέσει ο άσος σε απόδοση 1.75.

«Σπάει το ρόδι» η Βιγιαρεάλ
Συνεχίζουµε τις σηµερινές µας προτάσεις µε το πρωτάθληµα της La 

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Κάνει το απόλυτο 3/3 ο Πανιώνιος

Liga και το παιχνίδι ανάµεσα σε Βιγιαρεάλ και Μπέτις. Το «κίτρινο υ-
ποβρύχιο» ξεκίνησε µε τον χειρότερο δυνατό τρόπο τις φετινές του 
υποχρεώσεις, καθώς ηττήθηκε από Λεβάντε (1-0) και Σοσιεδάδ (3-0) 
στις δύο πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήµατος, προβληµατίζοντας 
έντονα τόσο σε άµυνα όσο και σε επίθεση. Η Μπέτις, από την πλευρά 
της, ηττήθηκε µε το «συµπαθητικό» 2-0 στην έδρα της Μπαρτσελόνα 
στην πρεµιέρα, ωστόσο στη συνέχεια έβγαλε αντίδραση, επικρατώ-

ντας εντός έδρας µε 2-1 της Θέλτα. Η οµάδα λογικά θα βασιστεί στη 
δυναµική της έδρας της και στα εκτός έδρας παιχνίδια θα προσπαθεί 
να «κλέψει» βαθµούς. Η Βιγιαρεάλ θα αγωνιστεί σήµερα για πρώτη 
φορά µπροστά στο κοινό της και περιµένουµε µια εντελώς διαφορε-
τική οµάδα σε σχέση µε αυτά που είδαµε πριν από τη διακοπή λόγω ε-
θνικών οµάδων. Πιστεύουµε πως οι γηπεδούχοι θα πάρουν το πρώτο 
τους τρίποντο, έτσι θα κρατήσουµε τον άσο σε απόδοση 1.90.

Περνάµε στην ιταλική Serie A και στην κόντρα της Κάλιαρι µε την 
Κροτόνε. Οι γηπεδούχοι µπορεί να έχουν ξεκινήσει µε 2/2 ήττες τη 
φετινή σεζόν, ωστόσο ξεµπέρδεψαν γρήγορα γρήγορα από τα δύο πιο 
δύσκολα παιχνίδια της χρονιάς, καθώς αγωνίστηκαν εκτός έδρας κό-
ντρα σε Γιουβέντους (3-0) και Μίλαν (2-1). Η εικόνα τους ήταν άκρως 
ενθαρρυντική και ιδίως κόντρα στους Μιλανέζους, όπου κρατούσαν τον 
βαθµό της ισοπαλίας µέχρι και το 70΄. Η Κροτόνε, από την άλλη, ητ-
τήθηκε µε 0-3 από τη Μίλαν στην πρεµιέρα, ενώ παραχώρησε εντός 
έδρας «λευκή» ισοπαλία στη Βερόνα, για τη 2η αγωνιστική του πρωτα-
θλήµατος. Αµφότερες θα προσπαθήσουν να κερδίσουν στο σηµερινό 
παιχνίδι, ώστε να πάρουν βαθµούς και παράλληλα την απαραίτητη ψυ-
χολογία, έτσι περιµένουµε ένα «ανοιχτό» µατς ανάµεσα σε δύο επικίν-
δυνες οµάδες. Θα επιλέξουµε το Over 2.5 σε απόδοση 1.90.

Οι τρεις παραπάνω είναι οι βασικές προτάσεις του Betarades.gr. 
Από κει και πέρα, θα ασχοληθούµε µε δύο ακόµη αγώνες, από το πρω-
τάθληµα της Α΄ Γερµανίας και της Α΄ Τουρκίας. Συγκεκριµένα, από την 
Bundesliga θα κρατήσουµε το Χ2 στο παιχνίδι της Χέρτα µε τη Βέρ-
ντερ σε απόδοση 2.00, ενώ από τη Super Lig θα πάµε µε το διπλό στο 
παιχνίδι Αντάλιασπορ - Γαλατασαράι σε απόδοση 2.00.
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POWEREDBY AUTO

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

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

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

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

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

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

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

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

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

POWEREDBY AUTO

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΕ ΠΡΏΤΟ ΠΛΆΝΟ ΤΟ ΝΈΟ SEAT IBIZA

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

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

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

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

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

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

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

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

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόμη.

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

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούμερο των 150.000 

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

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

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

Ford Mustang, το πιο δημοφιλές 
σπορ μοντέλο στον πλανήτη

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

Μπορεί μία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πιο αποδοτικοί κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και 

ένα καινούργιο κιβώτιο 8 σχέσεων, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των βελτιώσεων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το νέο Volvo XC60 
ξεκινά από 53.490 ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

H Honda θα παρουσιάσει 
υβριδικό CR-V στη Φρανκφούρτη

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

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

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

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

Η Renault γιορτάζει 
40 χρόνια στη Formula 1

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

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

Συλλέγοντας εμπειρία και γνώση, η συμμετοχή της στη Formula 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Αξίζει να σημειωθεί πως το πρόγραμμα περιλαμβάνει την κάλυψη 
Προστασίας Αποπληρωμής Δανείου, ενώ συνδυάζεται υποχρεωτικά 
με κατ’ ελάχιστο εξάμηνη ασφάλιση του αυτοκινήτου με πληρωμή από 
τον πελάτη στο πρόγραμμα Auto Protection, που περιλαμβάνει: αστική 
ευθύνη προς τρίτους, οδική βοήθεια από ατύχημα – All Help, ιατρική 
υποστήριξη, αστική ευθύνη εντός πορθμείου, αστική ευθύνη ρυμουλ-
κούμενου, αστική ευθύνη πυρός, προστασία αποπληρωμής δανείου / 
ατύχημα ιδιοκτήτη, ζημιές από ανασφάλιστο όχημα, πυρός / τρομοκρα-
τικές ενέργειες, πυρός από στάσεις και απεργίες, ολική κλοπή, αυτοκί-
νητο αντικατάστασης (σε περίπτωση κλοπής), εγγύηση αξίας.
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JAZZ ∆ΙΑΧΡΟΝΙΕΣ ΣΤΟ ΚΠΙΣΝ
Το Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρ-
χος (ΚΠΙΣΝ) έχει ετοιµάσει ένα πλούσιο µου-
σικό πρόγραµµα και για τον Σεπτέµβριο, ξε-
κινώντας µε τις Jazz ∆ιαχρονίες, το δεύτερο 
Σαββατοκύριακό του, µε ελεύθερη είσοδο. Το 
Σάββατο 09/09, στις 21:00, στα Πανοραµικά 
Σκαλιά, ο Craig Handy µαζί µε τον Γιάννη Κα-
σέτα σε µια βραδιά µε έµφαση στο σαξόφωνο, 
ενώ την Κυριακή 10/09, στις 21:00, στα Πανορα-
µικά Σκαλιά, θα ταξιδέψουµε στο µουσικό σύ-
µπαν του κουαρτέτου του Θεόδωρου Καπηλίδη.

O ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΑΛΑΜΑΣ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΑΧΩΝ
Μετά από τρεις µήνες γεµάτους συναυλίες σε όλη την 
Ελλάδα ο Σωκράτης Μάλαµας επιστρέφει στις 11 Σε-
πτεµβρίου στο Θέατρο Βράχων, αγαπηµένο σηµείο συ-
νάντησης στην Αθήνα. Η µοναδικότητα της γραφής του, 
της ερµηνείας, της σύνθεσης, µα πάνω απ’ όλα της οπτι-
κής του, δηµιούργησε «σχολή» στο σύγχρονο ελληνικό 
τραγούδι. Αυτή την ξεχωριστή καλλιτεχνική ταυτότητα, 
που δεν εντάσσεται εύκολα σε νόρµες, αναγνωρίσαµε 
και πρόσφατα στον νέο του δίσκο µε τίτλο «Κάτοπτρα». 
Έναν δίσκο που κέρδισε αµέσως το κοινό και τα media 
και έφερε δύο τραγούδια στην κορυφή των ραδιοφωνι-
κών airplays.

«ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ» ΣΤΟ ΗΡΩ∆ΕΙΟ
Ο Πέτρος Φιλιππίδης ζωντανεύει ένα µεγάλο συµβολικό και πο-
λιτικό πρόσωπο της παγκόσµιας κωµωδίας, τη Λυσιστράτη, σε ένα 
έργο παιγµένο το 411 π.Χ. στα Λήναια, µία από τις γιορτές προς 
τιµήν του ∆ιονύσου. Ο Βλαδίµηρος Κυριακίδης και η Ναταλία Τσα-
λίκη αναµετρούνται µε το πρώτο και ίσως καλύτερο ζευγάρι που 
γέννησε ποτέ η κωµική ψυχή (Κινησίας-Μυρρίνη), το οποίο στά-
θηκε προποµπός και σηµείο αναφοράς για τη µετέπειτα δηµιουρ-
γία όλων των κωµωδιογράφων µέχρι τις µέρες µας. Ο Γιάννης Μπέ-
ζος στον ρόλο του Πρόβουλου, µιας προσωπικότητας της ήδη πα-
ρηκµασµένης Αθήνας της εποχής, προσωπικότητας που δυστυχώς 
παραµένει αναγνωρίσιµη, αναλαµβάνει και τη σκηνοθεσία της πα-
ράστασης. Η µουσική (Κωστής Μαραβέγιας) και η χορογραφία-κί-
νηση (Ελπίδα Νίνου), αναπόσπαστα κοµµάτια της σκηνικής πραγ-
µάτωσης της αττικής κωµωδίας, αποτελούν δύο ισχυρότατους πυ-
λώνες της παράστασης. Σάββατο 9 Σεπτεµβρίου.

Αγγελάκας-Παυλίδης µαζί στην Τεχνόπολη
∆ύο κορυφαία ονόµατα της ελληνικής ροκ σκηνής, µε πολλά χιλιόµετρα live σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους και πολυπληθές, πιστό κοινό 
που τους ακολουθεί παντού και διαρκώς εµπλουτίζεται από «φαν» της νέας γενιάς. ∆ύο εµβληµατικές φιγούρες του εγχώριου ροκ γίγνεσθαι, ο 

Γιάννης Αγγελάκας και ο Παύλος Παυλίδης, κάνουν αυτό το φθινόπωρο το όνειρο όλων µας πραγµατικότητα. Βγαίνουν µαζί στην Τεχνόπολη την 
Παρασκευή 15 Σεπτεµβρίου, στις 20:45. ∆ύο ξεχωριστές συναυλίες στην ίδια σκηνή, αλλά και απρόσµενες συµπράξεις και διασκευές.
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Το 2015 το Λεξικό της Οξφόρδης κα-
τέληξε, µετά από έρευνες, πως λέξη 
της χρονιάς είναι ένα emoji – και ει-
δικότερα εκείνο που ρίχνει δάκρυα 
χαράς ( ). Για τους ελάχιστους από 

εσάς που δεν το γνωρίζετε, emojis είναι τα εικονί-
δια-φατσούλες που βρίσκονται σε κάθε σύγχρονο 
πληκτρολόγιο –κινητού ή υπολογιστή– και αναπα-
ριστούν όλα τα ανθρώπινα συναισθήµατα, από τη 
χαρά και την εξωφρενική χαρά µέχρι την ντροπή, 
τον θυµό και τη λύπη.

Η λέξη «emoji» προέρχεται από την Ιαπωνία 
και είναι σύνθετη, από τα e (εικόνα) και moji (χα-
ρακτήρας), σύµφωνα µε τη Wikipedia. Τα emojis 
διαφέρουν από τα emoticons και από τα stickers. 
Τα emoticons είναι διάφορες φατσούλες οι ο-
ποίες µπορούν να εισαχθούν µε χρήση συµβόλων, 
όπως π.χ. η άνω τελεία µαζί µε την παρένθεση για 
να σχηµατίσουν ένα γελαστό πρόσωπο, ενώ τα 
stickers είναι εικονίδια που µοιάζουν µε αυτοκόλ-
λητα σε πιο µεγάλο µέγεθος. Τα emojis εµφανίστη-
καν στην Ιαπωνία το 1999, αλλά κάθε φορέας τηλε-
πικοινωνίας κωδικοποιούσε τα γραφικά µε διαφο-
ρετικούς τρόπους, κάτι που οδηγούσε σε σύγχυση. 
Όταν δε οι Ιάπωνες προσπαθούσαν να στείλουν 
emoji µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου εκτός Ι-
απωνίας, όπως το Gmail, τα µηνύµατα ήταν πα-
ραµορφωµένα. Η Google ήταν η βασική εταιρεία 
που εργάστηκε για την τυποποίηση των emojis, 
ενώ το 2007 συνεργάστηκε µε τις ιαπωνικές εται-

ρείες τηλεπικοινωνίας που παρουσίασαν τα emojis 
στα µέσα της δεκαετίας του 1990 για να υιοθετή-
σουν έναν πρότυπο κώδικα προκειµένου να φέρει 
τα emojis στο Gmail. Έτσι, τα emojis προστέθηκαν 
στο Unicode, ενώ το 2011 η Apple πρόσθεσε πλη-
κτρολόγιο µε emojis στο iOS και, πλέον, iOS και 
Android υποστηρίζουν από κατασκευής πάνω από 
845 emojis, ενώ το Facebook 1.620.

Τα emojis είναι τόσο σαρωτικά, που έχουν τη 
δική τους παγκόσµια ηµέρα, τη 17η Ιουλίου –αδι-
ευκρίνιστο γιατί τότε–, ηµέρα που µόνο η Apple 
λανσάρει πληθώρα νέων emojis. Το 2016 ανάµεσα 
στις νέες φατσούλες περιλαµβάνονταν ένα κεφάλι 
που εκρήγνυται, µια γυναίκα µε χιτζάµπ, µια µη-
τέρα που θηλάζει, ένας δεινόσαυρος, ένα τζίνι και 
ένα ζόµπι.

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι τα emojis είναι η 
γλώσσα που εξαπλώνεται ταχύτερα στο διαδίκτυο. 
Το BBC έχει αρχίσει να συνοψίζει τα εβδοµαδιαία 
νέα του χρησιµοποιώντας τη βοήθεια των emojis 
για να κερδίσει το νεανικό κοινό και κλασικά µυθι-
στορήµατα, όπως το «Moby Dick», µεταγράφονται 
σήµερα σε τέτοια εικονίδια.

Φέτος η Apple προχώρησε στην ακόλουθη δή-
λωση: «Τα νέα emojis θα διευκολύνουν τους χρή-
στες να εκφράζουν τα συναισθήµατά τους µε µεγα-
λύτερη ποικιλία, χάρη στα επιπλέον ζώα και πλά-
σµατα, στα νέα smiley faces και πολλά άλλα».

Ποιος, όµως, χρειάζεται συναισθήµατα όταν υ-
πάρχουν emojis; Και πάλι η απάντηση έρχεται µε 

ένα emoji, το σκεπτόµενο emoji. Ή, για την ακρί-
βεια, εκείνο που βρίσκεται σε σύγχυση. Είναι το 
εικονίδιο των καιρών µας, της εποχής των αλλη-
λοσυγκρουόµενων ειδήσεων, της διπλής ανάγνω-
σης των γεγονότων, των fake news. Ένα εικονίδιο 
που προσπαθεί να βγάλει άκρη γίνεται ο βασικός 
δίαυλος έκφρασης αναγνωστών και χρηστών που 
διαβάζοντας ειδήσεις για τον κυκλώνα «Ίρµα», 
την τροπική καταιγίδα «Χοσέ» και τον τυφώνα 
«Χάρβεϊ», αναρωτιούνται αν αυτά τα φαινόµενα 
είναι µια τραγική και πανάκριβη υπενθύµιση ότι 
η κοινωνία µας δεν έχει κάνει αρκετά για να αντι-
µετωπίσει την κλιµατική αλλαγή.

Το σε σύγχυση emoji στη hi-tech εποχή µας 
είναι ο Σκεπτόµενος του Ροντέν – η απεικόνιση 
του ανθρώπου που διαλογίζεται το πεπρωµένο 
του.

Και όσο κι αν κάποιοι ενοχλούνται µε την α-
µετροεπή –και ενδεχοµένως προσβλητική για 
την τέχνη του µεγάλου Γάλλου γλύπτη– σύ-
γκριση, η ουσία παραµένει: στο υπερηχητικό 
σήµερα ο µέσος άνθρωπος προσπαθεί να βγά-
λει άκρη αξιοποιώντας εκείνο το όπλο που κα-
νένα άλλο έµβιο ον στον πλανήτη δεν διαθέτει, 
τη σκέψη του. Ο Σκεπτόµενος του Ροντέν και 
το σκεπτόµενο emoji µπορεί να έχουν µια από-
σταση 135 ετών και αισθητική διαφορά χάους, ε-
ξακολουθούν όµως να αναπαριστούν τις ίδιες αν-
θρώπινες αµφιβολίες, τον δισταγµό, τη διαρκή α-
ναστάτωση, την αναζήτηση.

Το σκεπτόµενο 
emoji 

 ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Στην εποχή των fake news και της 
διπλής ανάγνωσης ένα προβληµατισµένο 

emoji οπτικοποιεί τον συγχυσµένο 
συναισθηµατικό µας κόσµο.
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ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Νταγκ Λάιµαν ΣΕΝΑΡΙΟ: Γκάρι Σπινέ-
λι ΠΑΙΖΟΥΝ: Τοµ Κρουζ, Σάρα Ράιτ, Ντόµναλ Γκλίσον, 
Κέιλεµπ Λάντρι Τζόουνς ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 115΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 
UIP

Μια αφύσικη απειλή τροµοκρατεί τον κόσµο και ένας άντρας µε την οικογένειά του έχουν βρει την 
ασφάλεια σε ένα αποµονωµένο σπίτι. Η ηρεµία τους θα δοκιµαστεί όταν θα φτάσει στο σπίτι µια 
απεγνωσµένη οικογένεια που αναζητά καταφύγιο. Ο Τεξανός σεναριογράφος και σκηνοθέτης Τρέι 
Έντουαρντ Σουλτς επιστρέφει στο οικείο για εκείνον θέµα της οικογένειας – πιο συγκεκριµένα, 

οικογενειών αντιµέτωπων µε εσωτερικές και εξωτερικές δυνάµεις. Στο ψυχολογικό θρίλερ «Έρχεται τη νύχτα» µια 
ακατονόµαστη αρρώστια έχει πλήξει την ανθρωπότητα σε τροµακτική κλίµακα. Όπως υπονοείται και στον τίτλο, σε 
αυτό κυριαρχούν οι εφιάλτες, κυριολεκτικοί και µεταφορικοί. Η ταινία εξετάζει τους φόβους µας, είτε αυτοί προέρχο-
νται από τους γονείς µας ή την οικογένεια γενικότερα, είτε από τις αντιπαραθέσεις, τις ορµές και την αβεβαιότητα. Ο 
Σουλτς επέλεξε να αφήσει ασαφή τα δυστοπικά στοιχεία της ιστορίας του – οτιδήποτε κι αν ήταν αυτό που πρόσβαλε 
τον κόσµο, παραµένει στο περιθώριο, οι µαζικές απώλειες µόνο υπονοούνται.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΒΟΥΡΓΟΥΝ∆ΙΑ
CE QUI NOUS LIE

Ο Ζαν είναι 30 ετών και έχει περάσει την τελευταία δεκαετία της ζωής του ταξιδεύοντας στον κόσµο και κό-
βοντας κάθε δεσµό µε την οικογένειά του και τη Βουργουνδία, τον τόπο των παιδικών του χρόνων. Τώρα 
πλέον έχει εγκατασταθεί στο εξωτερικό, µέχρι που τον καλούν πίσω στην πατρίδα του για να αποχαιρε-
τήσει τον ετοιµοθάνατο πατέρα του. Είναι τέλος καλοκαιριού και η επερχόµενη συγκοµιδή του κρασιού 

δίνει την ευκαιρία στον Ζαν να έρθει και πάλι κοντά µε την αδερφή του Ζιλιέτ και τον αδερφό του Ζερεµί, ώστε να 
αποφασίσουν από κοινού για το µέλλον του οικογενειακού αµπελώνα. Κατά τη διάρκεια ενός έτους, και ακολουθώ-
ντας τον ρυθµό των εποχών και τη διαδικασία παραγωγής κρασιού, τα τρία αδέρφια αργά αλλά σταθερά ξαναχτίζουν 
την σχέση τους. Όλοι µαζί, παρά τις αντιξοότητες, θα προσπαθήσουν να σώσουν τους αµπελώνες και τα κελάρια τριών 
γενεών, ώστε να µην περάσουν σε ξένα χέρια. Μια τρυφερή ιστορία για την αγάπη και το καλό κρασί που περνάει από 
γενιά σε γενιά και γίνεται τρόπος ζωής.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Σεντρίκ Κλαπίς ΣΕΝΑΡΙΟ: Σαντιάγο Αµιγορένα, Σεντρίκ Κλαπίς ΠΑΙΖΟΥΝ: Πίο Μαρµάι, Άνα Ζιραρντό, Φραν-
σουά Σιβίλ, Ζαν Μαρκ Ρουλό ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 113΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Spentzos Film

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Τρέι Έντουαρντ Σουλτς ΠΑΙΖΟΥΝ: Τζόελ Έτζερτον, Κρίστοφερ Άµποτ, Κάρµεν Ετζόγκο, Ράιλι Κίου, 
Κέλβιν Χάρισον Τζ. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 91΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Seven Films

AMERICAN MADE

Η νέα συνεργασία των Νταγκ Λάιµαν 
και Τοµ Κρουζ (µετά τη συνεργασία 
τους στο «The edge of tomorrow») 
έχει τον τίτλο «American Made» και 

πραγµατεύεται µια «άλλη» εκδοχή του αµερικανι-
κού ονείρου. Η ταινία, µια εξωφρενική περιπέτεια 
παρανοµίας και διαπλοκής, αφηγείται την αληθινή 
ζωή του Μπάρι Σιλ, ενός πιλότου που στα τέλη 
της δεκαετίας του ’70 - αρχές του ’80 δούλευε 
ταυτόχρονα για τη CIA (ως πληροφοριοδότης) και 
τον Πάµπλο Εσκοµπάρ (µεταφέροντας, λαθραία, 
ναρκωτικά), κερδίζοντας υπερβολικά πολλά χρή-
µατα. Η ταινία δεν είναι απλώς µια βιογραφία. Με 
αφορµή την πραγµατικά απίστευτη ζωή του Μπάρι 
Σιλ, ο Τοµ Κρουζ και ο Νταγκ Λάιµαν θέλησαν να 
δώσουν έναν πιο κωµικό τόνο στην ιστορία, βασιζό-
µενοι στον παραλογισµό της όλης υπόθεσης. Έτσι, 
η ταινία αφηγείται ένα αστείο ψέµα βασισµένο σε 
µια αληθινή ιστορία. Μάλιστα ο πατέρας του σκη-
νοθέτη, Άρθουρ Λ. Λάιµαν, έχοντας συµµετάσχει 
στην έρευνα της Γερουσίας σχετικά µε τον πόλεµο 
Ιράν-Κόντρας, βοήθησε πολύ τον γιο του, έχοντας 
ιδία εικόνα για τις παράλογες τακτικές της τότε 
κυβέρνησης.

ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΗ ΝΥΧΤΑ
IT COMES AT NIGHT

  ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ
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Τώρα µπο-
ρείτε να πα-
ραγγείλετε 
το κρασί σας

Με ένα τηλε-
φώνηµα στο 
210 3466996, 
το κρασί που 
επιθυµείτε 
χωρίς χρέωση 
στο σπίτι σας.
Ελάχιστη 
παραγγελία: €25

Γιάννης Παρασκευόπουλος

Από τη Νεµέα 
στη Σαντορίνη

  ΣΤΟΝ ΣΠΥΡΟ ΚΟΥΡΟΥΠΗ

Αξιολογήσεις κρασιών

Ρητινίτης Nobilis
Ποικιλία: Ροδίτης
Περιοχή: Νεµέα
Τύπος: Λευκό, Ξηρό
Αλκοόλ: 12%
Προτεινόµενη θερµοκρασία: 9-11°C

Φωτεινό κίτρινο χρώµα µε λαµπε-
ρές πράσινες ανταύγειες. Αρµονικό 
δέσιµο της ρητίνης µε το λεµόνι 
και το πεύκο χωρίς υπερκαλύψεις. 
Μύτη ισορροπηµένη και δροσερή 
και ευχάριστη επίγευση.
Συνοδεύει απόλυτα τους ελληνι-
κούς µεζέδες και στέκεται το ίδιο 
δίπλα στην τηγανιά και στον ξιδάτο 
γαύρο.

Κτήµα Γαίας
Ποικιλία: Αγιωργίτικο
Περιοχή: Νεµέα
Τύπος: Ερυθρό, Ξηρό
Αλκοόλ: 14%
Προτεινόµενη θερµοκρασία: 12-14°C

Χρώµα βαθύ κόκκινο, πολύπλοκη 
µύτη η οποία θέλει χρόνο να αναδει-
χθεί, καθώς τα αρώµατα του βαρε-
λιού υποχωρούν και αποκαλύπτονται 
ώριµα κεράσια, δαµάσκηνα και βατό-
µουρα. Στο γεµάτο στόµα τα φρούτα 
συνεχίζουν και ακολουθούν αρώµατα 
καφέ και βανίλιας που τελειώνουν µε 
µακριά κρεµώδη και πιπεράτη επί-
γευση.
Ταιριάζει µε όλα τα κρέατα και πουλε-
ρικά µε κόκκινη σάλτσα, καθώς και µε 
παλαιωµένα κίτρινα τυριά.

Ασύρτικο Wild Ferment
Ποικιλία: Ασύρτικο
Περιοχή: Σαντορίνη
Τύπος: Λευκό, Ξηρό
Αλκοόλ: 13%
Προτεινόµενη θερµοκρασία: 12-
14°C

Χρώµα κίτρινο του λεµονιού. Η 
µύτη είναι µέτριας αρωµατικής έ-
ντασης, ενώ χαρακτηρίζεται από α-
ρώµατα εσπεριδοειδών. Στο στόµα 
είναι ξηρό, µε µεταλλικότητα που 
σε βάθος χρόνου παραχωρεί τη 
θέση της σε αρώµατα µελιού και 
φρούτων. Γεµάτο, µε καλή αίσθηση 
του όγκου και µακρά επίγευση.
Ταιριάζει µε ψητά ψάρια και θα-
λασσινά, χοιρινό λεµονάτο, φρι-
κασέ, κατσικίσια τυριά.

info Πίσω από τις ετικέτες της ΓΑΙΑ βρίσκεται µία απλή και ταυτόχρονα «προκλη-
τική» ιδέα, που δεν είναι άλλη από το να διερευνήσουν οι άνθρωποί της σε 
βάθος τα όρια των ελληνικών ποικιλιών και χρησιµοποιώντας γνώση και τε-
χνολογία αιχµής να προσφέρουν στον οινολάτρη, εντός και εκτός συνόρων, τη 

βέλτιστη οινική απόλαυση. Με αυτό όραµα οι Γιάννης Παρασκευόπουλος (γεωπόνος ΑΠΘ, 
διδάκτορας Οινολογίας του Πανεπιστηµίου Bordeaux II) και Λέων Καράτσαλος (γεωπόνος 
ΑΠΘ) εγκατέστησαν τα οινοποιεία σε δύο από τις πλέον ποιοτικές αµπελουργικές περιο-
χές της Ελλάδας, τη Σαντορίνη και τη Νεµέα.

Πείτε µας λίγα λόγια για τη ΓΑΙΑ…
Η ΓΑΙΑ Οινοποιητική ιδρύθηκε το 1994. H πρώτη εµφάνιση της εταιρείας µας έγινε 
µε τον «Θαλασσίτη», έναν λευκό ξηρό οίνο προστατευόµενης ονοµασίας προέλευσης 
(ΠΟΠ) Σαντορίνη που γρήγορα κατέλαβε τη θέση του στην αγορά των νέων ποιοτικών 
ελληνικών κρασιών. Το 1996 η ΓΑΙΑ υποδέχεται ως τρίτο µέτοχο τη Χριστίνα Λεγάκη, 
οικονοµολόγο, και µετατρέπεται σε ανώνυµη εταιρεία. Ταυτόχρονα αποκτά ιδιόκτητο 
αµπελώνα 70 στρεµµάτων στο Κούτσι της Νεµέας και µέσα σε αυτόν δηµιουργεί ένα 
άρτια εξοπλισµένο οινοποιείο δυναµικότητας 3.000 εκατόλιτρων.

∆ύο οινοποιεία µε διαφορετική ταυτότητα. Τι σηµαίνει αυτό;
Το οινοποιείο της Νεµέας χτίστηκε το 1997 στην καρδιά του ιδιόκτητου αµπελώνα µας, 
στο Κούτσι Νεµέας, και σε υψόµετρο 550 µέτρων. Η επιλογή της τοποθεσίας για την κα-
τασκευή του οινοποιείου ακολούθησε αυτήν της τοποθεσίας του αµπελώνα. Επιλέξαµε 
το Κούτσι γιατί πιστεύουµε ισχυρά ότι το Αγιωργίτικο που παράγεται σε αυτή την ηµιο-
ρεινή περιοχή, µε τα φτωχά ασβεστολιθικά εδάφη και τις έντονες κλίσεις, διαφέρει ση-
µαντικά από αυτό των άλλων περιοχών της Νεµέας. Η σταθερά χαµηλότερη στρεµµα-
τική απόδοση των αµπελώνων του Κουτσίου, σε συνδυασµό µε τις χαµηλότερες θερ-
µοκρασίες και την ιδανική έκθεση των αµπελώνων στον ήλιο, εγγυάται ένα επίπεδο 
ποιότητας του Αγιωργίτικου υψηλότερο από αυτό της υπόλοιπης ζώνης.

Το οινοποιείο της ΓΑΙΑ στη Σαντορίνη στεγάζεται σε ένα εξαιρετικό πέτρινο κτί-
ριο που χτίστηκε στις αρχές του προηγούµενου αιώνα. Η αρχική χρήση του δεν ήταν 
οινοποιείο αλλά «τοµατάδικο» που παρήγε λιαστή τοµάτα και αρωµατικό τοµατοπελτέ. 
Κάπου κοντά στα 1970 το «τοµατάδικο» λειτούργησε για τελευταία φορά και ύστερα, 
όπως άλλωστε και τα υπόλοιπα 13 «τοµατάδικα» της Σαντορίνης, υποκλίθηκε στις απαι-
τήσεις µιας επιθετικής οικονοµίας και σίγησε για πάντα.

Με µεγάλη µας χαρά αναπαλαιώσαµε αυτό το σπάνιο βιοµηχανικό κτίριο µιας άλλης 
εποχής, ξαναδίνοντάς του την ευκαιρία να ζήσει µια δεύτερη ζωή, αυτή τη φορά σαν οι-
νοποιείο. Το γεγονός αυτό για εµάς, στη ΓΑΙΑ, έχει ιδιαίτερη σηµασία. Η παράδοση δεν 
είναι κάτι στατικό ή, όπως στην περίπτωση των παλαιών κτιρίων, µουσειακό. Πιστεύουµε 
ότι η παράδοση µπορεί να είναι δυναµική, µε συνέχεια. Το κτίσµα αυτό, δείγµα της πρώ-
ιµης βιοµηχανίας στη χώρα µας, βρήκε µια νέα βιοµηχανική χρήση και µέσα από αυτήν 
του επιτρέπεται να διατηρήσει ζωντανή την κατεξοχήν βιοµηχανική του µορφή και λει-
τουργία.

Ανάµεσα σε όλη αυτή τη διαδικασία εξαιρετικής οινοποίησης ποικιλιών Αγιωργίτικου 
και Ασύρτικου προτείνετε µια ρετσίνα…
Προσπαθώντας να επαναπροσδιορίσουµε την ποιοτική και γευστική θέση της ρετσίνας 
διαλέξαµε προσεκτικά έναν εκλεκτό Ροδίτη, από ξηρικούς αµπελώνες της ηµιορεινής 
Κορινθίας, µε ιδιαίτερα χαµηλές στρεµµατικές αποδόσεις (900 kg), και τον χειριστή-
καµε µε όλους τους κανόνες της σύγχρονης οινοποίησης, προσθέτοντας ταυτόχρονα µια 
ελεγχόµενη ποσότητα ρετσινιού από πεύκα Pinus halepensis. Το αποτέλεσµα πιστεύω 
ότι µας δικαίωσε.

Το οινοποιείο της ΓΑΙΑ στο χωριό Κούτσι της Νεµέας είναι µέλος των «∆ρόµων του Κρασιού 
της Πελοποννήσου» και είναι επισκέψιµο για τους οινόφιλους κατόπιν συνεννόησης.
Τηλ. επικοινωνίας: 22860 34186, 210 8055642-3. E-mail: gaiawine@otenet.gr.

Το οινοποιείο της ΓΑΙΑ στη Σαντορίνη είναι επισκέψιµο για τους οινόφιλους τους µήνες Μάιο 
έως και Οκτώβριο. Βρίσκεται στην ανατολική ακτή του νησιού, στη θέση Βραχειές, µεταξύ του 
Καµαρίου και του Μονόλιθου, πάνω στη θάλασσα.
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Σε αυτό το νησί των ∆ωδεκανήσων µε τους ψηλόλιγνους φοίνικες, τα παραδο-
σιακά ελληνικά και τούρκικα χωριά, τα εκλεκτά τοπικά εδέσµατα και την ξέ-
φρενη νυχτερινή ζωή το µόνο σίγουρο είναι πως οι µέρες σας θα είναι πλήρεις 
και οι νύχτες σας αξηµέρωτες. Στην Κω ιστορικά αξιοθέατα από διαφορετικές 

περιόδους και εποχές –αρχαιοελληνικά, ενετικά και οθωµανικά– συνυπάρχουν αρµο-
νικά σε ένα ταξίδι στον χρόνο που καταλήγει στο σήµερα.

Mερόπη, Νυµφαία, Καρύς, Κως, όποιο από τα ονόµατα που της αποδίδονται και να 
διαλέξετε, η αίσθηση δεν αλλάζει. Η Κως ήταν από τα πρώτα νησιά που αναπτύχθηκαν 
τουριστικά στην Ελλάδα, από τη δεκαετία του ’80, παίρνοντας τη σκυτάλη από την κο-
σµοπολίτισσα και πρωτοπόρο Ρόδο. Στην αρχή η ανάπτυξη –οικιστική και εµπορική– 
έγινε άναρχα, µε τα «rooms to let» να αντιστοιχούν σε δωµάτια ακόµη και µέσα στα σπί-
τια των Κώων, όµως γρήγορα κατάλαβαν πως δεν πρόκειται για µια παροδική µόδα αλλά 
για την κινητήρια οικονοµική δύναµη του νησιού. Έτσι, σχετικά γρήγορα, υπερσύγ-
χρονα ξενοδοχεία έδωσαν τη θέση τους στις άχαρες πανσιόν, αναδείχθηκε η πλούσια αρ-
χαιολογική κληρονοµιά, δόθηκε έµφαση στη γεωργία και στη γαστριµαργική παράδοση 
(µη φύγετε χωρίς να δοκιµάστε κρασοτύρι, το λεγόµενο «τυρί της Πόσας», γλυκό ντοµα-
τάκι και κανελάδα) και η Κως έγινε ορµητήριο για κοντινές εκδροµές, από τη µικρούλα 
Ψέριµο µέχρι την κοσµική Αλικαρνασσό που βρίσκεται ακριβώς απέναντι.

Τα σηµαντικότερα αρχαιολογικά αξιοθέατα
Το Ασκληπιείο του Ιπποκράτη είναι ένας από τους σηµαντικότερους αρχαιολογικούς 
χώρους στην Ελλάδα. Αποτελούνταν από θεραπευτήρια, ναούς, θέρµες, ξενώνες, ιατρική 
σχολή κ.λπ. Στη διάρκεια του 3ου και του 2ου αι. π.Χ. το Ασκληπιείο της Κω ήταν το 
τρίτο σπουδαιότερο του αρχαίου κόσµου. Ήταν η περίοδος κατά την οποία τη διεύθυνσή 
του είχε αναλάβει ο Ιπποκράτης.

Η Αρχαία Αγορά είναι από τις µεγαλύτερες που έχουν ανασκαφεί έως σήµερα στην 
Ελλάδα.

Το Κάστρο της Νερατζιάς αποτελεί το πιο σηµαντικό σκέλος της οχύρωσης που κα-
τασκεύασαν οι Ιωαννίτες Ιππότες στα τέλη του 14ου αιώνα. Μαζί µε το Κάστρο του Αγίου 
Πέτρου στην απέναντι ακτή της Αρχαίας Αλικαρνασσού (Μποντρούµ) έλεγχαν το θα-
λάσσιο πέρασµα προς τους Αγίους Τόπους κατά τη διάρκεια των Σταυροφοριών. Για το 
χτίσιµο του κάστρου έχουν χρησιµοποιηθεί πολλά αρχιτεκτονικά µέλη από την αρχαία 
πόλη της Κω και το Ασκληπιείο, τα οποία είναι ορατά µέχρι και σήµερα εντοιχισµένα σε 
διάφορα σηµεία του κάστρου. H πανέµορφη ενετική γέφυρα του Κάστρου της Νερατζιάς 
–από τις πιο καλοδιατηρηµένες στη χώρα– συνδέει την πλατεία του Πλατάνου µε την εί-
σοδο του κάστρου. Στον φαρδύ δρόµο µε τους φοίνικες που το περιβάλλει έκανε ποδη-
λατάδα τραγουδώντας η Τζένη Καρέζη στο «Ποια είναι η Μαργαρίτα».

Το Ρωµαϊκό Ωδείο κατασκευάστηκε τον 2ο αι. µ.Χ. και βρέθηκε από τον Ιταλό αρ-
χαιολόγο Laurenzi σε ανασκαφή που πραγµατοποιήθηκε το 1929, µαζί µε 18 µαρµάρινα 
αγάλµατα, εκ των οποίων το σηµαντικότερο είναι αυτό του Ιπποκράτη που σήµερα εκτί-
θεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Κω. Σήµερα στο ωδείο φιλοξενούνται ποικίλα πο-
λιτιστικά δρώµενα και µια έκθεση φωτογραφίας του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αιγαια-
κών Σπουδών. Ενηµερωθείτε για την πολιτιστική ατζέντα στο https://www.kosisland.gr.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο βρίσκεται στην πλατεία Ελευθερίας, στην πόλη. Στον 
προθάλαµο θα σας υποδεχτεί το υπερφυσικό κεφάλι της θεάς Ήρας. Στις αίθουσες και 
στο αίθριό του εκτίθενται υπέροχα γλυπτά και ψηφιδωτά.

Casa Romana: Το 1933 ο µεγάλος σεισµός κατέστρεψε σχεδόν ολοκληρωτικά την 
Κω. Οι Ιταλοί, που τότε κατείχαν το νησί, προχώρησαν σε πολεοδοµικό ανασχεδιασµό 
και πραγµατοποίησαν εκτενείς ανασκαφές, καθώς γνώριζαν πως κάτω από τα ισοπεδω-
µένα κτίρια κρύβονταν αρχαία µνηµεία. Ταυτόχρονα προχώρησαν στην πλήρη αναστή-
λωση της Casa Romana, µιας ρωµαϊκής έπαυλης ποµπηιανού τύπου του τέλους του 2ου 
- αρχών του 3ου αι. µ.Χ., χτισµένης στα ερείπια µιας ελληνιστικής οικίας µε θαυµάσιο α-
ποχετευτικό σύστηµα. Αποτελείται από 36 δωµάτια και 3 υπαίθριους χώρους, τα αίθρια 
ή άτρια (από το λατινικό «atrium»). Η εξωτερική εικόνα του κτιρίου δεν προδιαθέτει τον 
επισκέπτη για το εξαιρετικό θέαµα που θα συναντήσει.

Ο Ναός του Αγίου Ιωάννη του Προδρόµου είναι παλαιοχριστιανικό βαπτιστήριο του 
5ου-6ου αιώνα που σήµερα χρησιµοποιείται ως κοιµητηριακός ναός της πόλης της Κω.

Εκδροµές
Παλαιό Πυλί: Τρία χιλιόµετρα νοτιοανατολικά του χωριού Πυλί, σε υψόµετρο 300 µέ-
τρων, βρίσκονται ερείπια του µεσαιωνικού οικισµού Παλαιό Πυλί, γνωστού και ως ο Μυ-
στράς των ∆ωδεκανήσων. Ο οικισµός-καστροπολιτεία, χτισµένος σε φυσική οχυρή θέση 
και προστατευµένος από ισχυρό κάστρο-ακρόπολη στην κορυφή απόκρηµνου υψώµα-
τος, χρονολογείται τουλάχιστον από τον 11ο αι. µ.Χ. Ο µεσαιωνικός οικισµός εγκαταλεί-
φθηκε από τους κατοίκους του µεταξύ των ετών 1810 και 1830 µετά από επιδηµία.

Ιαµατικές πηγές: Μόνο η Κως απ’ όλα τα ∆ωδεκάνησα διαθέτει τριών ειδών ιαµατι-
κές µεταλλικές πηγές: θερµές, υπόθερµες και ψυχρές. Υπάρχουν στον Άγιο Φωκά, στις 
Πίσω Θέρµες, στο Κοκκινόνερο και στους Βολκάνους.

Ζιά: Είναι ένα µικρό χωριό στο όρος ∆ίκαιος. Βρίσκεται στο κέντρο του νησιού, σε υ-
ψόµετρο από το οποίο µπορεί κανείς να δει σχεδόν ολόκληρη τη βορειοδυτική πλευρά 
του νησιού. Το ηλιοβασίλεµά της είναι φηµισµένο και εκατοντάδες τουρίστες ανεβαίνουν 
στο χωριό για να το θαυµάσουν, δειπνώντας στις ταράτσες των εστιατορίων. Υπάρχουν µο-
ναδικά ταβερνάκια, µε ντόπιες συνταγές και κρασί που ικανοποιούν ακόµα και τον πιο 
ευαίσθητο ουρανίσκο.

Κως 
Μια ζωή δεν φτάνει

  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Η Κως στο κινητό 
σας, ένας app τα-
ξιδιωτικός οδη-

γός του νησιού στο 
http://www.kos.
gr/el/SitePages/

mobile.aspx.

INFO
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ΤΙ, ΠΟΙΟΣ, ΠΟΥ, ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ...   ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Πρώτη δημόσια εμφάνιση
Όλοι το περίμεναν – άλλωστε η Βενετία τούς αγαπά και αυτοί την αγαπούν 
επίσης. Τρία χρόνια μετά τον γάμο τους στην παραμυθένια πόλη και τρεις 
μήνες μετά τη γέννηση των παιδιών τους, ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ έ-
καναν την εμφάνισή τους στα κανάλια της Βενετίας, την πρώτη τους δημό-
σια εμφάνιση μετά τη γέννηση των παιδιών. Ο Κλούνεϊ συμμετέχει στο φε-
στιβάλ ως σκηνοθέτης του «Suburbicon». Η Αμάλ ως κ. Κλούνεϊ.

Αντζελίνα Τζολί και Μπραντ Πιτ πάλι μαζί (;)
Σύμφωνα με όσα εξομολογούνται, Αντζελίνα Τζολί και Μπραντ Πιτ θέλουν 
να είναι ξανά μαζί. Η καθοριστική συνάντηση των δύο φέρεται να έγινε πριν 
από μερικές εβδομάδες σε ένα διαμέρισμα στο Μπέβερλι Χιλς, όταν για 
πρώτη φορά, μετά από πολύ καιρό, βρέθηκαν τετ-α-τετ ενώπιον των δικη-
γόρων τους. «Ακολούθησαν πολλά κλάματα. Δεν άφησαν τίποτα ανοιχτό. Ε-
κείνη τη στιγμή αποφάσισαν να κάνουν μια φρέσκια αρχή» περιέγραψε ο 
βιογράφος του ζευγαριού Ίαν Χάλπεριν. Όταν χώρισαν, ακούστηκαν «βα-
ριές κουβέντες», για ποτό, ναρκωτικά και έναν καβγά του Πιτ με τον γιο 
τους Μάντοξ, που προκάλεσε μάλιστα και έρευνα από το FBI. Αλλά στη συ-
νάντηση στο Μπέβερλι Χιλς με τη βοήθεια ενός «διαιτητή», του ανθρώπου 
που ανέλαβε έκτοτε τις διαπραγματεύσεις για το διαζύγιό τους, κατάλαβαν 
ότι ακόμη αγαπάνε ο ένας τον άλλο και είναι σαν τη Λιζ Τέιλορ και τον Ρί-
τσαρντ Μπάρτον, άλλο ένα διάσημο ζευγάρι που ταλαιπωρήθηκε με χωρι-
σμούς και επανενώσεις. Παρ’ όλα αυτά, το ζευγάρι δεν προτίθεται να στα-
ματήσει τις διαδικασίες του διαζυγίου, καθώς πιστεύει ότι είναι απλώς ένα 
κομμάτι χαρτί που δεν τους εμποδίζει να κάνουν μια καινούργια αρχή.

H σκυλίτσα του George Michael 
ακόμα πενθεί
Οι φωτογραφίες της λυπημένης Abby έξω από το παρεκκλήσι όπου 
βρίσκεται θαμμένος ο τραγουδιστής κάνουν αυτές τις μέρες τον γύρο 
του διαδικτύου, δείχνοντας για άλλη μια φορά το πόσο μπορεί να δεθεί 
ένας σκύλος με το αφεντικό του. Στο σημείο όπου κάθεται ατέλειωτες 
ώρες η σκυλίτσα, την οποία φροντίζει πλέον η οικογένεια του Michael, 
βρίσκονται και όσα αφήνουν κατά καιρούς οι fans του, όπως λουλού-
δια, φωτογραφίες, κεράκια, αγαλματάκια, σημειώματα αγάπης κ.ά. 
Σύμφωνα με την οικογένεια, η Abby, από τότε που έφυγε εκείνος, έχει 
χάσει την όρεξή της για φαγητό.

Έκλεισε τα 36 η Beyoncé
Τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου η Beyoncé γιόρτασε τα 36α γενέθλιά της. Η οι-
κογένεια, οι φίλοι, οι συνάδελφοι και το κοινό της έσπευσαν να της ευχη-
θούν με όποιον τρόπο τούς ήταν δυνατό. Άλλοι κατέκλυσαν κοινωνικά δί-
κτυα, άλλοι, πάλι, όπως ο σύζυγός της Jay-Z, προτίμησαν να μεταφέρουν 
τις ευχές τους με μεγαλύτερη πρωτοτυπία. Την Κυριακή (03/09) το βράδυ 
ο ράπερ τραγουδούσε στο Φεστιβάλ της Budweiser στη Φιλαδέλφεια των 
Ηνωμένων Πολιτειών, όπου σταμάτησε τη συναυλία του για να τιμήσει την 
Beyoncé. «Φωνάξτε στην Beyoncé! Η όμορφη Bey είναι στο σπίτι απόψε. 
Χρόνια πολλά στην αγάπη μου» είπε ο Jay-Z από το μικρόφωνο καθώς 
ενθάρρυνε το πλήθος να τον συνοδεύσει στο κλασικό τραγούδι «Happy 
Birthday».
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Η Χριστίνα Μαυρίδου 
είναι καθηγήτρια 
Φυσικής Αγωγής - 
personal trainer.
Site: www.personaltrainer-
christy.com
Facebook Page: Christy 
Μαυρίδου
Instagram: christymav

Θες να ξεκινήσεις γυμναστική αλλά δεν ξέρεις ακόμα τι ακριβώς 
σου ταιριάζει; Σου έχω τη λύση, ανάλογα με τα γούστα και τους 
στόχους σου.

1) Θες να χάσεις λίπος και πόντους; Το TRX είναι το ιδανικό για σένα! 
Με το TRX μπορείς να ξεκινήσεις ακόμα κι εσύ που δεν έχεις κάνει ποτέ 
σου γυμναστική και να δεις θεαματικά αποτελέσματα στο σώμα σου. Από 
αρχάρια μπορείς να φτάσεις σε πολύ προχωρημένο επίπεδο σε μικρό 
χρονικό διάστημα, χωρίς να το πιστεύεις ότι θα έκανες ποτέ τόσο προχω-
ρημένες και δύσκολες ασκήσεις. Με το TRX μπορείς να συνδυάσεις και 
αερόβιο, για «κάψιμο» λίπους, αλλά και αναερόβιο, για σύσφιξη, χάσιμο 
πόντων και γράμμωση. Καλό θα ήταν να έχεις την επίβλεψη κάποιου ει-
δικού, γιατί υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού αν κάνεις λάθος κάποια ά-
σκηση. Δοκίμασέ το και θα με θυμηθείς!

2) Θες απλώς σύσφιξη χωρίς να «ρίξεις» πολύ ιδρώτα; Σου έχω τη λύση: 
Pilates! Με το pilates θα δεις το σώμα σου να σφίγγει, να χάνει πόντους, 
να δυναμώνει, χωρίς όμως να παίρνει όγκο και χωρίς να χύσεις σχεδόν 
καθόλου ιδρώτα. Επίσης, είναι ιδανικό για προβλήματα μέσης. Μεγάλη 
προσοχή όμως στα γνωστά κρεβάτια pilates (reformer, cadillac), καθώς 
έχουν σημειωθεί αρκετά μυϊκά «τραβήγματα» (θλάσεις) από απλή απρο-
σεξία. Το μείον του pilates είναι ότι δεν αρκεί αν συγχρόνως θες να χάσεις 

λίπος. Θα πρέπει να το συνδυάσεις με κάτι αερόβιο, το οποίο θα σε κάνει 
να ιδρώσεις και να λαχανιάσεις.

3) Σου αρέσει ο χορός και θες να χάσεις βάρος ευχάριστα; Προτίμησε 
τη zumba! Με τη zumba θα «ρίξεις» πολύ ιδρώτα, θα λαχανιάσεις και θα 
περάσεις ευχάριστα, καθώς συνδυάζει πολλά είδη χορού. Το μείον της 
είναι ότι δεν σου προσφέρει τη σύσφιξη και το χάσιμο πόντων που θα 
σου πρόσφεραν άλλα είδη γυμναστικής, οπότε θα πρέπει να τη συνδυά-
σεις με κάτι άλλο.

4) Είσαι ανταγωνιστικός τύπος και θες να δεις τα όριά σου; Η λύση είναι 
το crossfit! Στο crossfit ετοιμάσου να χύσεις πολύ ιδρώτα, να καλυτερεύ-
σεις τη φυσική σου κατάσταση στο φουλ, να χάσεις λίπος και να κερδί-
σεις μυς με όγκο, να ανταγωνιστείς, να κάνεις πράγματα που δεν φαντα-
ζόσουν ότι μπορείς να κάνεις και πιθανότατα να γεμίσεις μελανιές, αλλά 
αυτό είναι το λιγότερο. To επικίνδυνο σημείο του crossfit είναι ο αντα-
γωνισμός και το χρονικό όριο που σου δίνουν για να κάνεις μια συγκε-
κριμένη άσκηση με στόχο τις περισσότερες επαναλήψεις, με αποτέλεσμα 
να μην κάνεις ολόσωστα την άσκηση και ένα μικρό και απλό λάθος να σε 
τραυματίσει και να σε ακινητοποιήσει για πολύ καιρό. Δεν είναι τυχαίο 
που το θεωρούν τη «χαρά του φυσικοθεραπευτή».

Η επιλογή δική σου!

Τι τύπος γυμναστικής είσαι;
  ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΜΑΥΡΙΔΟΥ
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