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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. 
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AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...
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ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
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Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

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

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

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

ΝΕΟ 
CITROEN C3
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πολιτική

«Η αξιολόγηση του προγράμματος θα ολοκλη-
ρωθεί μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου» (Α-
λέξης Τσίπρας στη «Wall Street Journal»). 
Αν κάποιος διάβαζε την παραπάνω δήλωση 
του πρωθυπουργού, δεν θα είχε καμία αμ-

φιβολία ότι έγινε σήμερα, χθες ή προχθές και σε κάθε περίπτωση 
μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όμως η συγκεκριμένη δή-
λωση έγινε ακριβώς πριν από έναν χρόνο, στις 23 Σεπτεμβρίου 2016, 
στο πλαίσιο μιας μεγάλης συνέντευξης του κ. Τσίπρα στη γνωστή 
αμερικανική εφημερίδα, και αφορούσε τη δεύτερη αξιολόγηση.

Δεν ήταν η μόνη. Λίγες ημέρες αργότερα, εν μέσω της πολιτι-
κής θύελλας για τις τηλεοπτικές άδειες, ο διοικητής της Τράπεζας 
της Ελλάδος συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό για άλλα θέματα 
και βγαίνοντας δήλωσε ότι «είναι προς το συμφέρον της ελληνι-
κής οικονομίας η δεύτερη αξιολόγηση από τους θεσμούς να ολο-
κληρωθεί το ταχύτερο δυνατό», επισημαίνοντας ότι έλαβε σχετική 
διαβεβαίωση από τον ίδιο τον πρωθυπουργό.

Αυτές οι δηλώσεις και οι διαβεβαιώσεις αποδείχθηκαν κενές 
περιεχομένου, όπως προέκυψε από το γεγονός ότι η δεύτερη αξι-
ολόγηση του ελληνικού προγράμματος ολοκληρώθηκε στις 15 Ι-
ουνίου του 2017… μόλις 15 μήνες μετά τον αρχικά προβλεπόμενο 
χρόνο, που ήταν ο Φεβρουάριος του 2016, και οκτώ μετά το πρω-
θυπουργικό χρονοδιάγραμμα.

Ενδεικτικό του κλίματος ήταν ότι μια υπουργός είχε δηλώσει 
δημοσίως τον Οκτώβριο του 2016 ότι η κυβέρνηση έχει ήδη ολο-
κληρώσει τη δεύτερη αξιολόγηση με επιτυχία.

Έναν χρόνο μετά
Έναν χρόνο μετά, η τρίτη αξιολόγηση προβλέπεται να αρχίσει δια-
δικαστικά γύρω στις 20 Οκτωβρίου, μετά τη σύνοδο του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου στην Ουάσινγκτον. Ήδη τα τεχνικά κλι-
μάκια των θεσμών έχουν έρθει στην Αθήνα, έχουν συναντηθεί με 
υπηρεσιακά στελέχη της κυβέρνησης και έχουν φύγει για να συ-
ντάξουν την έκθεσή τους, έχοντας λάβει από τους κυβερνητικούς 
συνομιλητές τους τη διαβεβαίωση ότι η υλοποίηση των 95 προα-
παιτουμένων θα έχει ολοκληρωθεί έως το Eurogroup της 4ης Δε-
κεμβρίου, ώστε η αξιολόγηση να κλείσει πριν από τις γιορτές. Πι-
θανόν να άκουσαν και τον πρωθυπουργό κατά την ομιλία του στο 
Υπουργικό Συμβούλιο να καλεί τους υπουργούς να ολοκληρώσουν 
τα «περισσότερα προαπαιτούμενα» τον Νοέμβριο.

Την ίδια στιγμή οι Ευρωπαίοι εταίροι, όπως, για παράδειγμα, 

ο πρόεδρος του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ, έθεταν ως 
αρχικό όριο για την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης το τέλος 
του χρόνου.

Όμως τη βούληση για «αξιολόγηση-εξπρές» δεν τη συμμερί-
ζονται πολλοί εκτός Ελλάδας. Η εφημερίδα «Financial Times» 
αναδείκνυε τα σημεία τριβής στην τρίτη αξιολόγηση, δείχνοντας 
εξαιρετικά επιφυλακτική για το κατά πόσο θα ξεπεραστούν εύ-
κολα, ενώ το πρακτορείο Bloomberg δεν διστάζει να προβλέψει 
ότι η τρίτη αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2018, 
μαζί με το τέλος του προγράμματος.

«Παρά τις δηλώσεις του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα ότι η 
αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο, οι ανησυχίες ότι και 
αυτή η αξιολόγηση, όπως και οι δύο προηγούμενες, θα “τραβήξει” 
μέχρι το τέλος του προγράμματος, τον Αύγουστο, έχει προκαλέ-
σει έναν νέο κύκλο πιέσεων στην αγορά» λέει το πρακτορείο, επι-
σημαίνοντας ότι αυτή η ανασφάλεια έχει επηρεάσει τις τιμές των 
μετοχών, προκαλώντας την υποχώρησή τους, ειδικά σε ό,τι αφορά 
τις τραπεζικές μετοχές.

Μηδέν ως τώρα…
Ένας από τους λόγους οι οποίοι ενισχύουν την επιφυλακτικότητα 
απέναντι στις δεσμεύσεις του πρωθυπουργού είναι η πρόοδος 
που έχει προκύψει στην υλοποίηση των προαπαιτουμένων μετά 

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ

Η διαρκής αναφορά σε 95 προαπαιτούμενα δείχνει 
ακριβώς τον βαθμό συμμόρφωσης της ελληνικής 
πλευράς, ο οποίος μάλλον είναι εξαιρετικά μικρός, αν 
όχι ανύπαρκτος. Αυτή η εικόνα μπορεί να αποτελεί 
δευτερεύον μέγεθος για τους επικοινωνιακούς 
σχεδιασμούς της κυβέρνησης, αλλά οι δανειστές 
έχουν δείξει ότι επιμένουν στην πλήρη εφαρμογή 
όλων των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Αθήνα.

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΑ 
ΑΠΑΙΤΕΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΕΞΠΡΕΣ

την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης και μέχρι το τέλος 
του 2017. Σε αυτόν τον κατάλογο-λίστα συμμόρφωσης υπάρχουν 
95 προαπαιτούμενα, τα 50 από τα οποία έπρεπε να έχουν υλοποι-
ηθεί μέχρι τον Αύγουστο. Ανάμεσα σε αυτά η ανακήρυξη του προ-
τιμητέου για τον ΔΕΣΦΑ…

Η διαρκής αναφορά σε 95 προαπαιτούμενα δείχνει ακριβώς 
τον βαθμό συμμόρφωσης της ελληνικής πλευράς, ο οποίος μάλλον 
είναι εξαιρετικά μικρός, αν όχι ανύπαρκτος. Αυτή η εικόνα μπορεί 
να αποτελεί δευτερεύον μέγεθος για τους επικοινωνιακούς σχε-
διασμούς της κυβέρνησης, αλλά οι δανειστές έχουν δείξει ότι ε-
πιμένουν στην πλήρη εφαρμογή όλων των δεσμεύσεων που έχει 
αναλάβει η Αθήνα. Ανάμεσα σε αυτές είναι και η εκκαθάριση των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες, η μη 
πρόοδος της οποίας έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην 
εκταμίευση των 800 εκατ. ευρώ που είχε αποφασιστεί να διατε-
θούν γι’ αυτόν τον σκοπό μετά τη δεύτερη αξιολόγηση.

Τα πολιτικά προαπαιτούμενα
Η κατάσταση για τον κ. Τσίπρα και το επιτελείο του γίνεται ακόμη 
δυσχερέστερη, γιατί στα θεσμικά προαπαιτούμενα μπήκαν και πο-
λιτικά προαπαιτούμενα, τα οποία όμως είναι αποκλειστικά δικής 
του διαχείρισης.

Το βασικό πολιτικό προαπαιτούμενο είναι η υπόθεση των διώ-
ξεων κατά του πρώην διοικητή της ΕΛΣΤΑΤ Ανδρέα Γεωργίου. Αυτό 
φάνηκε και στη συνέντευξη Τύπου μετά το πρόσφατο Eurogroup 
στο Ταλίν, όπου το θέμα κάλυψε μεγάλο μέρος στις αρχικές το-
ποθετήσεις τόσο του κ. Ντάισελμπλουμ όσο και του επικεφαλής 
του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας Κλάους Ρέγκλινγκ.

Είναι προφανές ότι οι δεσμεύσεις που ανέλαβε απέναντί τους 
ο κ. Τσακαλώτος δεν τηρούνται και δεν δίνεται τέλος στην αμφι-
σβήτηση της ανεξαρτησίας της ΕΛΣΤΑΤ. Όμως η υπόθεση Γεωρ-
γίου είναι πολιτικό υπόβαθρο της συμφωνίας του συνασπισμού 
που κυβερνά μετά το 2015 και απειλεί την ίδια την ύπαρξή του…

Το δεύτερο πολιτικό προαπαιτούμενο είναι η υπόθεση των ε-
πενδύσεων, καθώς η ανακοίνωση της Eldorado ότι θα αποχωρή-
σει, εάν δεν πάρει τις άδειες που εκκρεμούν, μπορεί να ανέτρεψε 
το κλίμα το οποίο είχε προσπαθήσει να δημιουργήσει το κυβερ-
νητικό επικοινωνιακό επιτελείο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονί-
κης, αλλά δεν ήταν μοναδική περίπτωση.

Ακολούθησε η σκληρή επίθεση του υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών Χρήστου Σπίρτζη κατά της Fraport, η οποία προκάλεσε 
ενόχληση στο Βερολίνο και την επίσκεψη του Γερμανού πρέσβη 
στον κ. Δραγασάκη, καθώς και η ανησυχία για την ανακήρυξη του 
Ελληνικού σε αρχαιολογικό χώρο, γεγονός που θα έθετε σε αμφι-
σβήτηση την ίδια την επένδυση, για την οποία είχε υπάρξει ειδική 
παρέμβαση των θεσμών, ώστε να ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση.

Ουσιαστικά η στροφή του κ. Τσίπρα στην προσέλκυση επεν-
δύσεων ακυρώθηκε από την κυβερνητική επιλογή για αποθάρ-
ρυνσή τους, όπως προέκυψε από τις τρεις παραπάνω υποθέσεις, οι 
οποίες δημιούργησαν καχυποψία για τις κυβερνητικές στοχεύσεις.

Κι ο Ευκλείδης…
Το τελευταίο πολιτικό προαπαιτούμενο για τον κ. Τσίπρα είναι η δια-
χείριση του εσωτερικού κλίματος μέσα στο κόμμα, η οποία όμως περ-
νάει από τη διαχείριση του κ. Τσακαλώτου. Υπενθυμίζεται ότι κατά 
τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τη δεύτερη αξιολόγηση ο 
υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε είχε 
εκφράσει τη συμπάθεια και την εκτίμησή του για τον Έλληνα ο-
μόλογό του και τη διαπραγματευτική του τακτική, η οποία όμως 
ακυρωνόταν από το Μαξίμου.

Ο κ. Τσακαλώτος μάλλον ακύρωσε το ενδεχόμενο ανασχηματι-
σμού με την επιμονή του να παραμείνει στο υπουργείο Οικονομι-
κών, αλλά η επιβολή του όρου δείχνει ότι η εσωκομματική ισχύς του 
είναι ενισχυμένη, αν και ο ίδιος είναι… υπό επιτήρηση, όπως προ-
έκυψε και από την παρουσία του κ. Τζανακόπουλου στη σύσκεψη 
στο υπουργείο Οικονομικών για την κατανομή του πλεονάσματος.

Το ζήτημα δεν είναι κατά πόσο μπορεί να αποφευχθεί η μεταξύ 
τους σύγκρουση αλλά κατά πόσο στις όποιες αποφάσεις του κ. Τσα-
καλώτου δεν θα υπάρχει και η παράμετρος του προσωπικού του 
ρόλου στο μέλλον. Άλλωστε η εποχή που ο κ. Τσίπρας θα τον έβαζε 
κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ μακρινή.
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συνέντευξη

Ο
λομέτωπη κριτική στην κυβέρ-
νηση ασκεί ο αντιπρόεδρος της 
ΝΔ Κωστής Χατζηδάκης, κάνο-
ντας λόγο για «γκρίζα» παρουσία 
Τσίπρα στη ΔΕΘ και αντιπαρα-
βάλλοντάς την με του Κυριάκου 
Μητσοτάκη, για τον οποίο υπο-

γραμμίζει ότι απευθύνθηκε σε όλους τους Έλληνες.

Κατ’ αρχάς, κάνοντας μια επισκόπηση της πα-
ρουσίας των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ, θα 
ήθελα να μου πείτε πώς κρίνετε τα όσα είπε 
εκεί ο πρωθυπουργός.
Η φετινή παρουσία του κ. Τσίπρα στη ΔΕΘ ήταν η 
πιο γκρίζα στη θητεία του. Η αναξιοπιστία πλέον 
βαραίνει τον πρωθυπουργό και έχει αρχίσει να τον 
καταβάλλει. Βεβαίως επιχείρησε για ακόμα μία 
φορά να εξαπατήσει τους Έλληνες πολίτες. Το νέο 
μεγάλο ψέμα του κ. Τσίπρα είναι ότι θα μας βγά-
λει από το μνημόνιο. Ενώ γνωρίζει ότι πριν από 
λίγους μήνες υπέγραψε το τέταρτο μνημόνιο, που 
θα ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση του τρίτου. Με 
αφαίρεση ενός μισθού από τους μισθωτούς λόγω 
της μείωσης του αφορολόγητου και αφαίρεση μίας 
σύνταξης από τους συνταξιούχους. Που καταδικά-
ζει τη χώρα σε λιτότητα, λόγω των υψηλών πλε-
ονασμάτων που συμφώνησε ο κ. Τσίπρας, για 43 
χρόνια, μέχρι το 2060! Παράλληλα, με υπογραφή 
Τσίπρα-Καμμένου το Υπερταμείο παραμένει για 
99 χρόνια στη χώρα και ο SSM με τον έλεγχο στις 
τράπεζες για 35 χρόνια, όσο διαρκούν τα δάνεια. 
Δεν διστάζουν να πουν το οτιδήποτε, όμως ο ελ-
ληνικός λαός πλέον τους έχει καταλάβει.

Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος της ΝΔ ουσι-
αστικά ξεδίπλωσε τα βασικά σημεία του κυβερ-
νητικού προγράμματος του κόμματος. Για εσάς, 
ποιο είναι το πιο σημαντικό από αυτά;
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ έκανε μια ορα-
ματική και συναισθηματική ομιλία, με την οποία α-
πευθύνθηκε σε όλους τους Έλληνες, αλλά ιδιαίτερα 
στους αδύναμους και στους νέους. Η ΝΔ ξανοίγε-
ται πέρα από τον στενό της πυρήνα και μιλάει στις 
Ελληνίδες και στους Έλληνες με λογική και ευαι-
σθησία. Δεν κάνει μόνο κριτική αλλά μιλάει για τις 
θέσεις της, για το πρόγραμμά της. Ένα πρόγραμμα 
ρεαλιστικό, που εμπνέεται από τις καλύτερες ευ-
ρωπαϊκές πρακτικές. Δεν μπαίνουμε στον πειρα-
σμό των παροχών και του λαϊκισμού. Το δικό μας 
μείγμα πολιτικής στηρίζεται στο τρίπτυχο «λιγότε-
ροι φόροι - λιγότερες δαπάνες - επενδύσεις» δίνει 
έμφαση στην ανάπτυξη και στη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας. Πώς, δηλαδή, θα αποκαταστή-
σουμε την εμπιστοσύνη για την οικονομία μας, θα 
διαμορφώσουμε ένα φιλικό κλίμα για την επιχει-
ρηματικότητα και θα προσελκύσουμε μεγάλες ι-
διωτικές επενδύσεις που θα δημιουργήσουν νέες 
δουλειές και θα φέρουν μεροκάματο στο σπίτι. Νέα 
Δημοκρατία - νέες δουλειές!

Ο πρωθυπουργός, μιλώντας στο Υπουργικό 
Συμβούλιο, είπε ότι το πρόγραμμα αυτό απο-
τελεί «συρραφή των πιο σκληρών απαιτήσεων 
των δανειστών». Τι απαντάτε;
Από τη μια είπαν αυτά και παράλληλα το γραφείο 
Τύπου του Μαξίμου και ο κυβερνητικός εκπρόσω-
πος χαρακτήρισαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη αδιόρ-
θωτο λαϊκιστή – «ανάλγητος, λαϊκιστής». Ειλικρινά, 
δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Έχουν χάσει την 
ψυχραιμία τους και όσο μιλάνε εκτίθενται. Και βε-

Ο ΣΥΡΙΖΑ  
και οι ιδεοληψίες του 
υπονομεύουν συστηματικά 
την προσέλκυση 
επενδύσεων. Και τα 
αποτελέσματα μιλούν από 
μόνα τους. Το 2016  
οι επενδύσεις βρέθηκαν  
σε χαμηλό εικοσαετίας!

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Κωστής Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της ΝΔ

βαίως σε όλα αυτά η απάντηση είναι προφανής. 
Είναι ο τίτλος της κινηματογραφικής ταινίας «Κοίτα 
ποιος μιλάει». Μιλάει μια κυβέρνηση η οποία δεν 
άφησε τίποτα που να μην το υποσχεθεί και μετά 
υπέγραψε τα μνημόνια δυο-δυο. Εν πάση περι-
πτώσει, το δικό μας μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα 
δεν έχει σχέση με τους δανειστές. Είναι δικό μας 
και θα εγκριθεί από τον ελληνικό λαό ως διέξο-
δος για το μέλλον.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η χώρα θα βγει 
από το πρόγραμμα το καλοκαίρι του 2018. Πόσο 
εφικτό θεωρείτε αυτόν τον στόχο;
Το καλύτερο που μπορεί να συμβεί είναι το καλο-
καίρι του 2018 να ολοκληρωθεί το τρίτο μνημόνιο, 
για να ξεκινήσει αμέσως μετά το τέταρτο. Η οικο-
νομία μας θα συνεχίσει να βρίσκεται υπό αυστηρή 
επιτήρηση και μετά το καλοκαίρι του 2018 και όσα 
υπέγραψε ο κ. Τσίπρας είναι πολύ επώδυνα για να 
σκεπαστούν από επικοινωνιακά τρικ.

Από την άλλη, και η κυβέρνηση και η ΝΔ υ-
ποστηρίζουν ότι οι επενδύσεις αποτελούν τον 
μείζονα παράγοντα εξόδου της χώρας από την 
κρίση. Πού διαφωνείτε;
Πράγματι, ο κ. Τσίπρας, σαν τον Απόστολο Παύλο 
στη Δαμασκό, ανακάλυψε τον πρωταρχικό ρόλο 
των επενδύσεων στη δημιουργία νέων θέσεων ερ-
γασίας και στην έξοδο της Ελλάδας από την κρίση. 
Όμως εύλογο είναι το ερώτημα γιατί τόσα χρόνια 
δεν μπορούσε να αναγνωρίσει κάτι το τόσο προ-

το απαραίτητο ηρωικό και λεβέντικο περιτύλιγμα. 
Και τελικά οι Έλληνες πολίτες και η διεθνής εικόνα 
της χώρας καλούνται να πληρώσουν τα σπασμένα 
για την τζάμπα μαγκιά της κυβέρνησης Τσίπρα-
Καμμένου. Έτσι εξελίχθηκαν τα πράγματα πέρυσι 
με τη σύγκρουση, τότε, του κ. Σκουρλέτη με την 
εταιρεία. Φέτος, κρίνοντας από την κυβερνητική 
υποχώρηση στο ζήτημα της έκδοσης αδειών για 
την Ολυμπιάδα και τις νέες συζητήσεις που ξεκί-
νησαν πάλι, έχουμε την ίδια θεατρική παράσταση. 
Όμως η ζημιά έχει γίνει. Οποιοσδήποτε σοβαρός 
επενδυτής θα το σκεφτεί δύο και τρεις φορές να 
έρθει στη χώρα μας.

Όσον αφορά το ναυάγιο στη Σαλαμίνα και τη 
ρύπανση στον Σαρωνικό, πού θεωρείτε ότι η 
κυβέρνηση απέτυχε να ανταποκριθεί;
Αυτή η πετρελαιοκηλίδα μαυρίζει τη θάλασσα και 
την ψυχή μας. Μας πήρε δεκαετίες για να καθαρί-
σουμε τον Σαρωνικό και να τον κάνουμε πάλι βι-
ώσιμο με την Ψυττάλεια και τα έργα διαχείρισης 
αποβλήτων. Και τώρα καταστρέφεται. Θέμα ευθυ-
νών τέθηκε ακόμα και από την ίδια την «Αυγή». 
Διότι υπήρξε είτε ολιγωρία είτε αδιαφορία. Όμως 
η κυβέρνηση θέλει να μας πείσει ότι τελικά όλα 
έχουν πάει μια χαρά. Μια χαρά ότι το πλοίο είχε 
αξιόπλοο και βούλιαξε στη Σαλαμίνα. Μια χαρά 
ότι έγινε λάθος εκτίμηση σε σχέση με τις επιπτώ-
σεις της πετρελαιοκηλίδας και την εξάπλωσή της. 
Μια χαρά για το ότι ο υπουργός έλειπε για τρεις 
μέρες στο Λονδίνο. Μια χαρά γιατί, όταν γύρισε, 
είπε στους πολίτες να κάνουν μπάνιο. Μια χαρά 
γιατί ζητήσαμε βοήθεια από τον Ευρωπαϊκό Ορ-
γανισμό για την Ασφάλεια στις Θάλασσες τέσσε-
ρις μέρες μετά το ναυάγιο. Μια χαρά για το ότι ο 
πρωθυπουργός κάθεται στο γραφείο του και δεν 
έχει ασχοληθεί με το θέμα. Ε, μα τόση χαρά! Και 
τελικά, ενώ η υπόθεση αυτή έχει τη χειρότερη δυ-
νατή εξέλιξη και είναι σαφείς οι πολιτικές ευθύ-
νες, ουδείς παραιτείται! Ο υπουργός παραμένει 
γαντζωμένος στην καρέκλα του.

Τέλος, θα ήθελα και ένα σχόλιό σας σχετικά με 
την εκλογολογία. Θεωρείτε ότι υπάρχει πιθανό-
τητα πρόωρης προσφυγής στις κάλπες;
Όσο πιέζονται οι φορολογούμενοι, οι μισθωτοί, οι 
συνταξιούχοι, οι άνεργοι, θα πιέζεται περισσότερο 
η κυβέρνηση. Προσπαθούν με κάθε τρόπο να πα-
ραμείνουν στην εξουσία, αλλά…

«Το δικό μας μεταρρυθμιστικό 
πρόγραμμα δεν έχει σχέση  

με τους δανειστές»
φανές. Η απάντηση δόθηκε αμέσως μετά την ομι-
λία Τσίπρα στη ΔΕΘ. Το αφήγημά του περί Grinvest 
ακυρώθηκε από την ίδια την πραγματικότητα: η ε-
μπλοκή στις Σκουριές, η νέα επίθεση Σπίρτζη ενα-
ντίον της Fraport και τα νέα επεισόδια με το Ελλη-
νικό, που, αφού λειτούργησε επί 60 χρόνια ως αε-
ροδρόμιο, ανακαλύφθηκε ξαφνικά ότι είναι δάσος 
και αρχαιολογικός χώρος. Ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, και 
οι ιδεοληψίες του υπονομεύουν συστηματικά την 
προσέλκυση επενδύσεων. Και τα αποτελέσματα 
μιλούν από μόνα τους. Το 2016 οι επενδύσεις βρέ-
θηκαν σε χαμηλό εικοσαετίας!

Θα αναγνωρίσω όμως στη ρητορική του κ. 
Τσίπρα για τις επενδύσεις μία χρησιμότητα: στρώ-
νει το χαλί στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στη ΝΔ. 
Διότι αν συμφωνούμε όλοι στην ιδιωτική πρωτο-
βουλία και στις επενδύσεις, τι τον χρειαζόμαστε 
τον ΣΥΡΙΖΑ; Οι άνθρωποι δεν μπορούν! Έχουν αλ-
λεργία στις επενδύσεις και το δείχνουν με όποια 
ευκαιρία βρουν.

Θα ήθελα το σχόλιό σας για το ζήτημα της 
Eldorado Gold. Ως κυβέρνηση, τι θα κάνατε δι-
αφορετικά;
Στις Σκουριές βλέπουμε να εκτυλίσσεται άλλη μια 
παράσταση του θεατρικού έργου «Ηρωική κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ». Πρώτα η κυβέρνηση επι-
δεικνύει τη λεβεντιά της, ορθώνοντας περήφανα 
το ανάστημά της απέναντι σε όποιον επιλέξει κάθε 
φορά να βαφτίσει εχθρό. Στη συνέχεια κάνει στροφή 
180 μοιρών υπό την πίεση της πραγματικότητας, με 
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Τα αποτελέσµατα των εκλογών την Κυριακή 
θα δείξουν σε ποιον βαθµό ο υπουργός 
Οικονοµικών Σόιµπλε εξακολουθεί να είναι, 
µε τις σκληρές θέσεις του για την Ευρωζώνη, 
ο κυµατοθραύστης που συγκρατεί τους εντός 
της χριστιανοδηµοκρατίας ανησυχούντες 
για χαλαρή πολιτική στην Ευρώπη και 
τους αποτρέπει να ψηφίσουν είτε τους 
Φιλελεύθερους είτε την Εναλλακτική.

Η επόµενη Οµοσπονδιακή Βουλή της Γερ-
µανίας, που θα προκύψει την Κυριακή από 
τις βουλευτικές εκλογές, θα παραπέµπει 
περισσότερο στην πολυδιασπασµένη πο-
λιτική σκηνή της δηµοκρατίας της Βαϊµά-

ρης στον Μεσοπόλεµο παρά στη δικοµµατική σταθερότητα 
της δηµοκρατίας της Βόννης την περίοδο 1949-1990.

Στην επόµενη Μπούντεσταγκ θα µετέχουν έξι πολιτικά 
κόµµατα: οι Χριστιανοδηµοκράτες, οι Σοσιαλδηµοκράτες, οι 
Πράσινοι, οι Φιλελεύθεροι, η Αριστερά και η Εναλλακτική 
για τη Γερµανία. Η απερχόµενη Οµοσπονδιακή Βουλή ήταν 
τετρακοµµατική, καθώς στις βουλευτικές εκλογές του 2013 
οι µεν Φιλελεύθεροι έπεσαν κάτω από το συνταγµατικό όριο 
του 5%, η δε Εναλλακτική, που είχε ιδρυθεί λίγους µήνες 
πριν, πλησίασε το πλαφόν του 5% χωρίς όµως να το διασφα-
λίσει.

Για να έχουµε µια αίσθηση της πολυδιάσπασης της πολι-
τικής σκηνής στη Γερµανία έτσι όπως αυτή εξελίχθηκε µετά 
την ενοποίηση του 1990, πρέπει να θυµηθούµε ότι στη ∆υ-
τική Γερµανία, µετά την απαγόρευση της λειτουργίας του 
Κοµµουνιστικού Κόµµατος το 1956, στην Οµοσπονδιακή 
Βουλή παρέµειναν τρία κόµµατα, οι Χριστιανοδηµοκράτες, 
οι Σοσιαλδηµοκράτες και οι Φιλελεύθεροι, µε τους τελευ-
ταίους να είναι κάτι σαν µπαλαντέρ, καθώς πότε συγκυβερ-
νούσαν µε το ένα µεγάλο κόµµα και πότε µε το άλλο. Μόνο 
τη δεκαετία του ’80, λίγο πριν από την ενοποίηση, το κόµµα 
των Πρασίνων µπόρεσε να εισέλθει στην Οµοσπονδιακή 
Βουλή.

Εδώ πρέπει να υπενθυµίσουµε και την ιδιόµορφη δοµή 
της κεντροδεξιάς, της Χριστιανοδηµοκρατικής Ένωσης. 
Στην ουσία, πρόκειται για σταθερό συνασπισµό δύο κοµµά-
των, της κεντροδεξιάς Χριστιανοδηµοκρατικής Ένωσης και 
της δεξιάς Χριστιανοσοσιαλιστικής Ένωσης της Βαυαρίας. 
Σε ένα σκηνικό διαρκούς πολυδιάσπασης των πολιτικών δυ-
νάµεων, κανείς δεν µπορεί να αποκλείσει τη διαφοροποίηση 
ή ακόµα και τη µελλοντική ανεξάρτητη παρουσία της βαυ-
αρικής ∆εξιάς, όχι µόνο σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επί-
πεδο.

Το σοκ της Εναλλακτικής
Το κύριο όµως χαρακτηριστικό της νέας Οµοσπονδιακής 
Βουλής είναι η για πρώτη φορά µετά το 1945 παρουσία σε 
αυτήν ενός σκληρού ακροδεξιού µορφώµατος, της Εναλλα-

κτικής για τη Γερµανία.
Τόσο την περίοδο 1949-1990 όσο και στην ενιαία Γερ-

µανία µετά το 1990 πολλά ακροδεξιά αλλά και ναζιστικά 
µορφώµατα επιχείρησαν να εισέλθουν στην Οµοσπονδιακή 
Βουλή, χωρίς όµως επιτυχία.

Η Εναλλακτική για τη Γερµανία ακολούθησε διαφορε-
τική διαδροµή. Ιδρύθηκε την άνοιξη του 2013, µε ιδρυτικό 
πυρήνα κάποιους πανεπιστηµιακούς που ανησυχούσαν για 
την απώλεια της εθνικής κυριαρχίας της Γερµανίας στην ευ-
ρωπαϊκή ολοκλήρωση, όσο και για τον κίνδυνο εγκατάλει-
ψης της αυστηρής δηµοσιονοµικής πειθαρχίας. Η δυναµική 
του νέου κόµµατος πολύ γρήγορα εξαντλήθηκε, κι έτσι το 
2015, στο ζενίθ της κρίσης του προσφυγικού, η Εναλλακτική 
ενέταξε το σύνθηµα των ερµητικά κλειστών συνόρων στην α-
ντιευρωπαϊκή ατζέντα της.

Από τότε µέχρι σήµερα η Εναλλακτική έχει απορροφή-
σει κάθε είδους ξενόφοβο, ρατσιστικό και νεοναζιστικό πο-
λιτικό ρεύµα που υπήρχε στη χώρα. Έτσι, ο αρχικός ευρω-
σκεπτικισµός των ιδρυτών της κατέληξε σε έναν συνολικό α-
ναθεωρητισµό της µεταπολεµικής δηµοκρατικής πολιτικής 
ορθότητας.

Σήµερα στελέχη της Εναλλακτικής αµφισβητούν την ευ-
θύνη του ναζιστικού καθεστώτος για την έκρηξη του Β΄ Πα-
γκοσµίου Πολέµου, ενώ δεν λείπουν οι φωνές που µιλούν 
για διαστρέβλωση της Ιστορίας, χαρακτηρίζοντας το Ολο-

καύτωµα εβραϊκή προπαγάνδα.

Ακροδεξιά και σκληρή ∆εξιά
∆υστυχώς, τις ακραίες αντιευρωπαϊκές θέσεις δεν τις µονο-
πωλεί η Εναλλακτική αλλά, µε την κάλυψη µιας πολιτικά 
ορθής φρασεολογίας, σκληρή εθνική γερµανική γραµµή 
στην Ε.Ε. και στην Ευρωζώνη ευαγγελίζονται τόσο οι Φιλε-
λεύθεροι όσο και οι Βαυαροί Χριστιανοσοσιαλιστές.

Άλλωστε η επανεµφάνιση των Φιλελευθέρων µε εντυπω-
σιακό ποσοστό στις δηµοσκοπήσεις, που πλησιάζει το 10%, 
τέσσερα µόλις χρόνια µετά τον ταπεινωτικό αποκλεισµό του 
κόµµατος από την Οµοσπονδιακή Βουλή, µιλά από µόνη της: 
είναι προφανές ότι ο κύριος όγκος των ψηφοφόρων των Φι-
λελευθέρων προέρχεται από το τµήµα της κοµµατικής βάσης 
των Χριστιανοδηµοκρατών που αµφισβητεί την ευρωπαϊκή 
πολιτική της Μέρκελ από τα δεξιά, ψηφοφόροι οι οποίοι θα 
είχαν σε άλλη περίπτωση πολιτικές αλλά και αισθητικές α-
ναστολές να ψηφίσουν υπέρ της Εναλλακτικής.

Με άλλα λόγια, οι Φιλελεύθεροι, το πάλαι ποτέ ιστορικό 
κόµµα του κέντρου, σήµερα επανέρχονται ως σκληρή ∆εξιά, 
η πολιτική ατζέντα της οποίας αποτελεί κυµατοθραύστη πε-
ραιτέρω διαρροών δυσαρεστηµένων Χριστιανοδηµοκρατών 
προς την Εναλλακτική.

Τα αποτελέσµατα των εκλογών την Κυριακή θα δείξουν 
σε ποιον βαθµό ο υπουργός Οικονοµικών Σόιµπλε εξακο-
λουθεί να είναι, µε τις σκληρές θέσεις του για την Ευρω-
ζώνη, ο κυµατοθραύστης που συγκρατεί τους εντός της χρι-
στιανοδηµοκρατίας ανησυχούντες για χαλαρή πολιτική στην 
Ευρώπη και τους αποτρέπει να ψηφίσουν είτε τους Φιλελεύ-
θερους είτε την Εναλλακτική. Θα δείξουν επίσης αν ο Σόι-
µπλε λειτούργησε καθησυχαστικά απέναντι στους µονίµως 
ανησυχούντες Βαυαρούς Χριστιανοσοσιαλιστές.

Με άλλα λόγια, ο κίνδυνος δεν είναι να έρθει τρίτο κόµµα 
η Εναλλακτική, έστω και µε τη µικρή διαφορά µίας ποσοστι-
αίας µονάδας, αλλά η επιρροή της στη ρητορική και στην α-
τζέντα τόσο των Φιλελευθέρων όσο και της βαυαρικής ∆εξιάς.

Παράδοξο της ιστορίας, η νέα κυβέρνηση της Γερµανίας 
δεν θα µπορέσει να συνεχίσει το παιχνίδι της καθυστέρη-
σης που παίζουν η Mέρκελ και ο Σόιµπλε από την έναρξη 
της κρίσης της Ευρωζώνης το 2010 και θα συµµετάσχει στην 
έναρξη µιας συνολικής ευρωπαϊκής διαπραγµάτευσης, την 
ώρα που για πρώτη φορά η ακροδεξιά θα εκπροσωπείται δυ-
ναµικά στην Οµοσπονδιακή Βουλή.

  ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ, Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ
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συνέντευξη

Τ
ην εκτίμηση ότι υπάρχουν οι προ-
ϋποθέσεις για κλείσιμο της τρίτης 
αξιολόγησης σε σύντομο χρο-
νικό διάστημα καταθέτει ο κοι-
νοβουλευτικός εκπρόσωπος 
του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής Ιωαννί-
νων Χρήστος Μαντάς. Παράλ-
ληλα, επιτίθεται στον πρόεδρο 
της ΝΔ, κατηγορώντας τον ότι 

από το βήμα της ΔΕΘ εξέφρασε θέσεις που αποτελούν 
«επιτομή ακραίου νεοφιλελευθερισμού».

Ο πρωθυπουργός έθεσε το Υπουργικό Συμβούλιο 
σε πλήρη ετοιμότητα ενόψει της τρίτης αξιολόγη-
σης. Γιατί θεωρείτε ότι το έκανε αυτό;
Πράγματι ο πρωθυπουργός κάλεσε τους υπουργούς 
να δουλέψουν για το κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης. 
Όπως τόνισε, «έχουμε έναν σημαντικό στόχο που υ-
περβαίνει τον καθέναν μας, τον στόχο της μετάβασης 
σε μια εποχή κανονικότητας. Την ώρα που μπαίνουμε 
στην τελική ευθεία υλοποίησης του στόχου του τέλους 
των μνημονίων και της μετάβασης σε μια εποχή α-
νάπτυξης και κανονικότητας πρέπει να εντείνουμε τις 
προσπάθειές μας. Εμείς κρινόμαστε αυστηρά. Οι άλλοι 
τα έκαναν όπως τα έκαναν και γι’ αυτό βρίσκονται εκεί 
που θα βρίσκονται για πολλά χρόνια». Αυτές οι φρά-
σεις του πρωθυπουργού είναι, νομίζω, η απάντηση 
στην ερώτησή σας ταυτόχρονα με την επισήμανση ότι 
ο χρόνος, ιδιαίτερα σε αυτή την κρίσιμη φάση, είναι 
μέρος της στρατηγικής μας. Συνεπώς, όσο γρηγορό-
τερα, τόσο καλύτερα, για να βγούμε επιτέλους από τη 
μέγγενη των μνημονίων.

Ο στόχος της κυβέρνησης είναι η αξιολόγηση να 
κλείσει έως το τέλος του χρόνου. Θεωρείτε ότι 
είναι εφικτός;
Βεβαίως είναι εφικτός στόχος, μια και δεν υπάρχουν 
και σοβαρές δημοσιονομικές υποχρεώσεις. Ο πρω-
θυπουργός ζήτησε στο Υπουργικό Συμβούλιο μέχρι 
τον Νοέμβριο να έχουμε υλοποιήσει τη μεγάλη πλειο-
νότητα των προαπαιτούμενων. Είμαστε ιδιαίτερα ικα-
νοποιημένοι, γιατί έγινε σοβαρή δουλειά τους καλοκαι-
ρινούς μήνες. Βελτιώνοντας ακόμη περισσότερο το ε-
πίπεδο της δουλειάς μας και διορθώνοντας αρρυθμίες 
βαδίζουμε με σταθερά βήματα στον δύσκολο αυτόν 
δρόμο. Άλλωστε και στο πρόσφατο Eurogroup, αλλά 
και με δηλώσεις κορυφαίων Ευρωπαίων παραγόντων, 
επιβεβαιώνεται η θέληση όλων των πλευρών να ο-
λοκληρωθεί η τρίτη αξιολόγηση με το τέλος του 2017.

Πώς σας φάνηκε η παρουσία του προέδρου της 
ΝΔ στην 82η ΔΕΘ;
Η ομιλία του κ. Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη είναι συ-
νέχεια της περσινής του ομιλίας στη ΔΕΘ, αλλά και ε-
πιτομή ακραίου νεοφιλελευθερισμού. Και πέρυσι, λοι-
πόν, μιλούσε για μείωση φορολογικών συντελεστών, 
μείωση ΦΠΑ, ασφαλιστικών εισφορών κ.λπ. Απλώς 
φέτος πρόσθεσε πως λίγο-πολύ οι ανισότητες είναι 
«φυσικό φαινόμενο». Ο κ. Μητσοτάκης μιλούσε το 2016 
για εξοικονόμηση πόρων και ανέφερε και νούμερα 
(1,5 δισ. ευρώ τον πρώτο χρόνο και άλλα 2 δισ. ευρώ 
σε βάθος τετραετίας). Αναφερόταν σε μειώσεις κον-
δυλίων της γενικής κυβέρνησης, κατάργηση δομών 
του κοινωνικού κράτους που δημιουργήθηκαν επί 
ΣΥΡΙΖΑ, περικοπές αυξήσεων δημοσίων υπαλλήλων 
και άλλα τέτοια. Αν κάποιος, λοιπόν, διαβάσει προσε-
κτικά τις περσινές και φετινές προαναγγελίες του κ. 
Μητσοτάκη, θα καταλάβει πως όλο το αφήγημά του 
στηρίζεται σε χονδροειδή ψέματα (όπως π.χ. πως η 
χώρα χρεώθηκε 100 δισ. ευρώ από τη διαπραγμά-

Εάν θέλουμε σοβαρές 
μακροχρόνιες επενδύσεις, 
πρέπει να εργαζόμαστε με 
βάση τους νόμους για την 
προστασία του περιβάλλοντος, 
να υπερασπιζόμαστε τις 
αξιοπρεπείς συνθήκες 
εργασίας και σε τελευταία 
ανάλυση τη νομιμότητα.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Χρήστος Μαντάς, βουλευτής Ιωαννίνων, κοινοβουλευτικός 
εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ

τευση), ενώ γνωρίζει πολύ καλά πως εδώ είχαμε 54 
δισ. αναχρηματοδότηση του παλιού χρέους (με πολύ 
καλύτερο επιτόκιο) και άλλα 25 δισ. ήταν για ανακε-
φαλαιοποίηση των τραπεζών (όπου τελικά χρησιμο-
ποιήθηκαν μόνο 5 δισ.) και υποθέσεις που βρίσκονται 
πραγματικά στον αέρα. Ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί να 
μας πει πως μπορεί σαν πιο αξιόπιστος δήθεν συνο-
μιλητής να πείσει τους εταίρους να μειώσουν τα πρω-
τογενή πλεονάσματα στο 2%. Πρόκειται για μια προ-
σπάθεια εξαπάτησης του ελληνικού λαού με ένα κα-
θαρά νεοφιλελεύθερο αφήγημα, που συνοπτικά λέει 
«θα μειώσω φόρους και θα κάνω ένα μικρό επιτελικό 
κράτος (διάβαζε διάλυση του κοινωνικού κράτους) και 
θα διαπραγματευτώ έναντι μεταρρυθμίσεων τη μεί-
ωση των πρωτογενών πλεονασμάτων». Αν αυτό το 
«έναντι» δεν είναι κλείσιμο του ματιού για ένα τέταρτο 
μνημόνιο, τι είναι; Με τέτοια και με άλλα ο κ. Μητσο-
τάκης θα βρεθεί στην επόμενη ΔΕΘ και για πολλές 
ακόμη σταθερά στη θέση της αντιπολίτευσης.

Υπάρχει κάτι απ’ όσα είπε από τη Θεσσαλονίκη ο 
κ. Μητσοτάκης το οποίο σας έκανε ιδιαίτερη εντύ-
πωση;
Θα πρότεινα στον κ. Μητσοτάκη και στο επιτελείο του 
να δουν αναλυτικά το πώς καταγράφεται η πορεία της 
ελληνικής οικονομίας στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα 
που αυτοί επιμένουν να ονομάζουν τέταρτο μνημόνιο. 
Θυμίζω αρχικά ότι το 2012 η χώρα είχε πάλι μεσοπρό-
θεσμο πρόγραμμα, που προέβλεπε πρωτογενή πλε-
ονάσματα πάνω από 4% μέχρι το 2030 και 3,5% από 
το 2030 και μετά. Ο κ. Μητσοτάκης ισχυρίζεται ότι στο 

κασίες που διαθέτουμε. Πρέπει να εστιάσουμε όμως 
και στο πριν από τη βύθιση και να καλύψουμε τυχόν 
κενά που υπάρχουν στη νομοθεσία και στις διαδικα-
σίες για τον έλεγχο τέτοιων πλοίων. Δυστυχώς, στη 
χώρα μας πρέπει πρώτα να πάθουμε για να μάθουμε. 
Είναι ευκαιρία, λοιπόν, και τυχόν θεσμικά κενά να κα-
λύψουμε και ο έλεγχος των ευθυνών των υπευθύνων 
να φτάσει μέχρι τέλους. Υπάρχουν κρίσιμα ερωτημα-
τικά που ήδη έχουν διατυπωθεί στον δημόσιο λόγο και 
πιστεύω ότι χρειαζόμαστε πειστικές απαντήσεις μέσα 
από τις διαδικασίες που είναι σε εξέλιξη.

Κυβέρνηση και ΝΔ συμφωνούν ότι η Ελλάδα χρει-
άζεται ένα επενδυτικό «σοκ» για να πάρει μπρο-
στά η οικονομία. Ωστόσο, η αντιπολίτευση κατηγο-
ρεί την κυβέρνηση –με αφορμή και την υπόθεση 
της Eldorado Gold– ότι ουσιαστικά είναι εχθρική 
προς τις επενδύσεις. Τι απαντάτε;
Για όλους μας (και για τους επενδυτές) το καλύτερο 
είναι να τηρείται η νομιμότητα. Έχουν γίνει 17 αδειο-
δοτήσεις σε αυτή την εταιρεία, από τότε που αναλά-
βαμε την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση υπερασπίζεται 
την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και την υπο-
χρέωση καθετοποίησης της παραγωγής, οι οποίες και 
περιγράφονται στην αρχική σύμβαση του 2004. Η εται-
ρεία πρότεινε τον άτυπο διάλογο σε τεχνικό επίπεδο 
και η κυβέρνηση αντιπρότεινε τη διαδικασία της διαι-
τησίας, στην οποία ήδη βρισκόμαστε, διότι αποτελεί τη 
θεσμική και άρα έγκυρη διαδικασία, το αποτέλεσμα 
της οποίας θα είναι τελεσίδικο και δεσμευτικό και για 
τις δύο πλευρές. Κατά τα λοιπά, οι άμεσες ξένες επεν-
δύσεις το 2016 σημείωσαν υψηλό δεκαετίας. Υψηλό, 
που είχαν να δουν από το 2006. Ενώ το 2017 αναμέ-
νεται περαιτέρω βελτίωση, καθώς ήδη το πρώτο τε-
τράμηνο, δηλαδή πριν ακόμη κλείσει η δεύτερη αξι-
ολόγηση, είχαμε εισροή 1,4 δισ. ευρώ στην ελληνική 
οικονομία από άμεσες ξένες επενδύσεις. Εάν θέλουμε 
σοβαρές μακροχρόνιες επενδύσεις, πρέπει να εργα-
ζόμαστε με βάση τους νόμους για την προστασία του 
περιβάλλοντος, να υπερασπιζόμαστε τις αξιοπρεπείς 
συνθήκες εργασίας και σε τελευταία ανάλυση τη νο-
μιμότητα, έτσι όπως προσδιορίζεται από το ελληνικό 
και ευρωπαϊκό δίκαιο. Ο ελληνικός λαός, δυστυχώς, 
παρακολούθησε πολιτικές δυνάμεις της αντιπολίτευ-
σης, και ιδιαίτερα τη ΝΔ, να διαγκωνίζονται στην υ-
περάσπιση της Eldorado Gold, χρησιμοποιώντας το 
συγκεκριμένο θέμα για να πλήξουν την κυβέρνηση. 
Όμως οι κάθε μορφής εκβιασμοί θα βρουν απέναντί 
τους την τήρηση της νομιμότητας.

«Όσο γρηγορότερα,  
τόσο καλύτερα, για να βγούμε

από τη μέγγενη των μνημονίων»

τρέχον μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα υπάρχουν μέτρα 
ύψους 5,1 δισ. ευρώ. Πράγματι, υπάρχουν μέτρα 4,9 
δισ. έως το 2021, αλλά υπάρχουν και καταγεγραμ-
μένα θετικά μέτρα ύψους 7,559 δισ. ευρώ μέχρι το 
2021. Έχουμε θετικά αντιμέτρα για το σκέλος των ε-
ξόδων από το 2019, όπως η επιδότηση ενοικίου 600 
εκατ. ευρώ, αλλά και για το σκέλος των εσόδων. Εδώ 
μπορούμε να αναφέρουμε τη μείωση του ΕΝΦΙΑ 30%, 
αλλά και του φορολογικού συντελεστή φυσικών προ-
σώπων από 22% σε 20%. Επίσης, όσον αφορά την ει-
σφορά αλληλεγγύης, ουσιαστικά καταργείται για ει-
σοδήματα μέχρι 30.000 ευρώ. Όλα αυτά περιλαμβά-
νονται στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που ψήφισε η 
ελληνική Βουλή. Επομένως ο κ. Μητσοτάκης επιμένει 
αυτό να το αγνοεί λαθεμένα αλλά σκόπιμα με το να το 
χαρακτηρίζει τέταρτο μνημόνιο και νέες δεσμεύσεις 
της κυβέρνησης.

Για να αλλάξουμε θέμα, κυρίαρχο ζήτημα παρα-
μένει η ρύπανση στον Σαρωνικό. Η αντιπολίτευση 
κατηγορεί την κυβέρνηση για ολιγωρία. Τι απα-
ντάτε;
Έγινε, νομίζω, άμεση κινητοποίηση. Πολύ γρήγορα 
με τις εντολές της πολιτικής ηγεσίας βρέθηκε εκεί το 
Λιμενικό και αμέσως ανέλαβε δράση και η ιδιωτική 
εταιρεία απορρύπανσης. Η διαρροή από το πλοίο σύ-
ντομα περιορίστηκε και μπήκαν τα φράγματα. Άλλω-
στε όλα αυτά είναι στη δημοσιότητα και όλοι μπορούν 
να τα ελέγξουν. Δεν θέλω να κάνω τον ειδικό σε ένα 
θέμα που δεν γνωρίζω σε βάθος, αλλά όλα πρέπει να 
τα ξαναδούμε με επιστημονικό τρόπο και με τις διαδι-
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ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Στην πολιτική ποτέ δεν μπορείς να κάνεις σχεδι-
ασμό που να δεσμεύει τις εξελίξεις, γιατί υπάρ-
χει πάντα το στοιχείο του απροόπτου. Στην περί-
πτωση της κυβέρνησης Τσίπρα το απρόοπτο έχει 
τη μορφή της βύθισης του πετρελαιοφόρου «Αγία 

Ζώνη ΙΙ» και της πετρελαιοκηλίδας που χάλασε την εικόνα της 
λεγόμενης αθηναϊκής Ριβιέρας.

Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο ο επικοινωνιακός, προπαγανδι-
στικός μηχανισμός της κυβέρνησης προσπάθησε να ενισχύσει τη 
δημόσια εικόνα του πρωθυπουργού και να στήσει ένα πρόχειρο 
οικονομικό success story αξιοποιώντας τα «μπάνια του λαού» και 
την προσωρινή έξοδο των πολιτών από μια δύσκολη καθημερι-
νότητα.

Η αναμέτρηση Μητσοτάκη-Τσίπρα στη ΔΕΘ, με τον πρώτο 
να κερδίζει ξανά με χαρακτηριστική άνεση τη μάχη της ουσίας 
και των εντυπώσεων, έκανε πιο δύσκολο το έργο της κυβέρνησης. 
Στη συνέχεια ήρθαν η βύθιση του πετρελαιοφόρου και η πετρε-
λαιοκηλίδα, για να αναδείξουν τη χαμηλή ποιότητα της κυβέρ-
νησης και να ανατρέψουν πλήρως τον πολιτικό σχεδιασμό της.

Μεγάλο κόστος
Η υπόθεση της πετρελαιοκηλίδας έχει μεγάλο πολιτικό κό-
στος για την κυβέρνηση Τσίπρα. Όσα προηγήθηκαν και 
όσα ακολούθησαν τη βύθιση του «Αγία Ζώνη ΙΙ» ενίσχυ-
σαν την εντύπωση ότι η δημόσια διοίκηση και οι διάφο-
ρες «αρμόδιες» υπηρεσίες ακολουθούν μια πορεία από 
το κακό στο χειρότερο.

Η δυνατότητα των μικρών πετρελαιοφόρων αυτού 
του τύπου να αποφεύγουν τους ελέγχους από διεθνώς 
αναγνωρισμένους νηογνώμονες, το λαθρεμπόριο πε-
τρελαίου που ανθεί παρά τις κυβερνητικές δεσμεύ-
σεις ότι θα το αντιμετώπιζε αποτελεσματικά αυξάνοντας 
κατά τουλάχιστον 1 δισ. τα έσοδα του κράτους, τα πα-
ρένθετα πρόσωπα που ελέγχουν εταιρείες-φαντάσματα, 
η αδυναμία εφαρμογής των σχεδίων αποτροπής της κατα-
στροφής του περιβάλλοντος και της έγκαιρης απορρύπαν-
σης, όλα έχουν σχέση με το επίπεδο της δημόσιας διοίκησης 
και της διακυβέρνησης.

Είναι γνωστό ότι ο κ. Τσίπρας εφαρμόζει, για προφανείς ε-
κλογικούς λόγους, το δόγμα της ελάχιστης προσπάθειας και της 
έλλειψης οποιασδήποτε αξιολόγησης στο Δημόσιο. Εμφανί-
ζει μάλιστα τον πρόεδρο της ΝΔ κ. Μητσοτάκη, ο οποίος υπο-
στηρίζει το αυτονόητο, ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελε-
σματικά ένας πολυδαίδαλος διοικητικός μηχανισμός με 600.000 
υπαλλήλους χωρίς την εφαρμογή της αξιολόγησης, ως… επι-
κίνδυνο για τα δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων και του ελ-
ληνικού λαού.

Το ποιος είναι επικίνδυνος για τα δικαιώματα και τα καλώς 
εννοούμενα συμφέροντά μας αποδείχθηκε στην πράξη με τη βύ-
θιση του «Αγία Ζώνη ΙΙ» και την πετρελαιοκηλίδα.

Αδιαφορία για τον πολίτη
Ο τρόπος που χειρίστηκαν τη μεγάλης κλίμακας καταστροφή του 
περιβάλλοντος από τη Σαλαμίνα μέχρι τη Γλυφάδα και ορισμέ-
νες άλλες περιοχές ο υπουργός Ναυτιλίας κ. Κουρουμπλής, βου-
λευτές και στελέχη των δύο κυβερνητικών κομμάτων και ο ίδιος 
ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας έδειξε πόσο μακριά από την καθη-
μερινότητα του πολίτη είναι η σημερινή εξουσία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ και οι πολιτικές δυνάμεις που συνεργάστηκαν 
μαζί του –μεταξύ των οποίων και κάποιοι αμφίβολης ποιότητας 
οικολόγοι– είχαν κάνει τα προβλήματα της καθημερινότητας του 
πολίτη σημαία τους για να δημιουργήσουν δυναμική εξουσίας. 
Τώρα όμως που βρίσκονται στην κυβέρνηση αντιμετωπίζουν 
αυτά τα προβλήματα σαν μια ενοχλητική λεπτομέρεια η οποία 
διαταράσσει τη μεγάλη απόλαυση της άσκησης της εξουσίας και 
της νομής της.

Το κακό παράδειγμα έδωσε ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας, ο 
οποίος επέλεξε να μην επισκεφθεί τις πληγείσες από την πετρε-
λαιοκηλίδα περιοχές και να μη σταθεί στο πλευρό των πολιτών 
που είδαν την ποιότητα της ζωής τους να πέφτει και τα επαγγελ-

Η ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΗΛΙΔΑ ΑΝΕΔΕΙΞΕ 
ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Ο πρωθυπουργός 
κ. Τσίπρας εκτίθεται 
κρατώντας αποστάσεις 
από το πρόβλημα.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ θα 
πληρώσει ακριβά την πτώση ποιότητας 
και αποτελεσματικότητας της δημόσιας 
διοίκησης και των αρμόδιων υπηρεσιών.

Εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας 
βλέπουν την καθημερινότητα 
και την επαγγελματική τους προοπτική 
να απειλούνται.

ματικά τους προβλήματα να μεγαλώνουν, σε μια προσπάθεια να 
περιορίσει τη φθορά της δημόσιας εικόνας του.

Πρόκειται για ένα ακόμη πολιτικό και επικοινωνιακό λάθος 
του Μαξίμου, το οποίο ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση θα πλη-
ρώσουν ακριβά. Ο πρόεδρος της ΝΔ κ. Μητσοτάκης μεγάλωσε 
το πολιτικό πρόβλημα του πρωθυπουργού κ. Τσίπρα δίνοντας το 
«παρών» από την πρώτη στιγμή στις παραλίες που δέχτηκαν τη 
μεγαλύτερη περιβαλλοντική επιβάρυνση και στο πλευρό των ε-
παγγελματιών που χάνουν το ψωμί τους εξαιτίας των κυβερνητι-
κών λαθών και παραλείψεων.

Στην αντίληψη της ευρύτερης κοινής γνώμης ενισχύεται η ει-

κόνα μιας κυβέρνησης η οποία έχει οδηγήσει την αποτελεσμα-
τικότητα της δημόσιας διοίκησης και των αρμόδιων κρατικών υ-
πηρεσιών σε νέα βάθη και ενός πρωθυπουργού ο οποίος, αφού 
εκμεταλλεύτηκε πολιτικά, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην αντιπολί-
τευση, τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη, τώρα αδι-
αφορεί προκλητικά γι’ αυτά.

Φθαρμένα υλικά
Το απίθανο πολιτικό σόου που έστησε ο υπουργός Ναυτιλίας κ. 
Κουρουμπλής στην προσπάθειά του να παραμείνει στην κυβέρ-
νηση παρά τις σοβαρές ευθύνες του για την αρνητική εξέλιξη της 
υπόθεσης έδειξε πόσο χαμηλής ποιότητας είναι τα πολιτικά υλικά 
από τα οποία είναι φτιαγμένη η κυβέρνηση.

Ο κ. Κουρουμπλής είναι γνήσιος εκπρόσωπος του πιο πα-
ρακμιακού τμήματος του παλαιού ΠΑΣΟΚ. Η πολιτική του δρα-
στηριότητα στηρίζεται σε ένα αξιοπερίεργο μείγμα κουτοπονη-
ριάς, καιροσκοπισμού και ανικανότητας. Αυτό το άθροισμα των 
πιο φθαρμένων πολιτικών στελεχών του παλαιού ΠΑΣΟΚ και 
του τμήματος της ΝΔ που μετεξελίχθηκε σε ΑΝΕΛ διαφημίζε-
ται από την κυβέρνηση –μαζί με ανάλογης ποιότητας στελέχη της 

ριζοσπαστικής Αριστεράς– ως το «νέο» στην πολιτική ζωή της 
χώρας.

Το σύστημα εξουσίας δείχνει την πραγματική ποιότητα 
των πολιτικών υλικών τα οποία το αποτελούν σε συνθήκες 
μεγάλης πολιτικής και κοινωνικής πίεσης. Το «νέο» που 
διαφημίζει η κυβέρνηση Τσίπρα αποδεικνύεται χειρό-
τερο και από το παλιό.

Άσκηση επιρροής
Ο τρόπος με τον οποίο άφησε η κυβέρνηση να ε-

ξελιχθούν τα πράγματα πριν και μετά τη βύθιση του 
«Αγία Ζώνη ΙΙ» δείχνει την αδιαφορία της για την προ-
στασία του περιβάλλοντος. Μέχρι αυτοί που δηλώνουν 

οικολόγοι και συνεργάζονται με την κυβέρνηση υιοθέ-
τησαν μια επιχειρηματολογία που δίνει απόλυτη προτε-

ραιότητα στην προσπάθεια διατήρησης της «καρέκλας» και 
δείχνει πλήρη έλλειψη οικολογικής ευαισθησίας.

Το κωμικοτραγικό είναι ότι τα ίδια κυβερνητικά στελέχη 
χρησιμοποιούν το υποτιθέμενο ενδιαφέρον τους για την προστα-
σία του περιβάλλοντος προκειμένου να ασκήσουν επιρροή προς 
τη μια ή την άλλη κατεύθυνση και συγκεκριμένα επιχειρηματικά 
συμφέροντα. Την επιρροή αυτή μπορεί να ασκούν για πολιτικούς 
ή για άλλους λόγους. Τα παραδείγματα αφθονούν.

Στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού συνεχίζεται η αγωνιώ-
δης αναζήτηση του δάσους προκειμένου να περιοριστεί ή να μα-
ταιωθεί μια μεγάλη επένδυση στην οποία είναι αντίθετοι πολλοί 
βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και συγκεκριμένα επιχειρη-
ματικά συμφέροντα.

Η επένδυση της Eldorado Gold στα χρυσωρυχεία της Χαλκι-
δικής έχει μετατραπεί σε έναν μαραθώνιο με τεράστιο κόστος για 
τους Καναδούς επενδυτές, επειδή ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει 
την επένδυση και η κυβέρνηση επικαλείται την προστασία του 
περιβάλλοντος για να κρατήσει τις εσωκομματικές ισορροπίες.

Ίδια γεύση αφόρητης οικολογικής υποκρισίας σε ζητήματα 
που σχετίζονται με την ανάπτυξη των αιολικών πάρκων και την 
τουριστική ανάπτυξη συγκεκριμένων περιοχών. Διάφορα παρα-
κλάδια του ΣΥΡΙΖΑ και των εκπροσώπων του οικολογικού «κι-
νήματος» που συνεργάζονται με αυτόν, όπως και εκπρόσωποι της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, επικαλούνται απίθανες δικαιολογίες για 
να σταθούν εμπόδιο στην ανάπτυξη και στη συνέχεια να τη δι-
απραγματευτούν με πολιτικούς ή άλλους ρόλους. Έχουν φτάσει 
στο σημείο να καθυστερούν μεγάλης κλίμακας προγράμματα α-
ξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εκφράζοντας ταυ-
τόχρονα την ευαισθησία τους για την προστασία του περιβάλλο-
ντος από τις συνέπειες της ενεργειακής εξάρτησης από το πετρέ-
λαιο και τον λιγνίτη.

Η βύθιση του πετρελαιοφόρου «Αγία Ζώνη ΙΙ» και η ρύπανση 
του περιβάλλοντος που ακολούθησε στην ευρύτερη περιοχή της 
πρωτεύουσας συνέβαλαν με δραματικό τρόπο στην πολιτική απο-
μυθοποίηση της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού.
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Έναν δύσκολο χειµώνα για τους κατοίκους 
του Λεκανοπεδίου προοιωνίζονται οι κινη-
τοποιήσεις των εργαζοµένων στα µέσα µα-
ζικής µεταφοράς. Στο επίκεντρο των κινη-
τοποιήσεων ειδικά των οδικών µέσων µετα-

φοράς βρίσκεται η υποχρηµατοδότηση, η οποία προκαλεί 
σοβαρά προβλήµατα στην οµαλή λειτουργία των µέσων.

Κινητοποιήσεις παντού
Ήδη στις Οδικές Συγκοινωνίες (ΟΣΥ) οι εργαζόµενοι έχουν 
προχωρήσει σε επαναλαµβανόµενες κινητοποιήσεις, µε τε-
λευταία αυτή της περασµένης Πέµπτης, όπου τρόλεϊ και λε-
ωφορεία «εξαφανίστηκαν» από τους δρόµους της πρωτεύ-
ουσας για διάστηµα έξι ωρών, ενώ οι εργαζόµενοι πραγ-
µατοποίησαν και παράσταση διαµαρτυρίας στο υπουργείο 
Μεταφορών. Μεταξύ άλλων, διαµαρτύρονται για τις συνεχείς 
βλάβες στα µέσα λόγω της έλλειψης προσωπικού και ανταλ-
λακτικών, αλλά και για τη µη καταβολή των δεδουλευµένων 
από τα συναρµόδια υπουργεία.

Σε ανακοίνωσή του το Συνδικάτο Εργαζοµένων ΟΑΣΑ α-
νέφερε ότι «η δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στις Αστι-
κές Συγκοινωνίες, ο υπάρχων χειµερινός προγραµµατισµός 
δροµολόγησης που προδιαγράφει την ταλαιπωρία του επι-
βατικού κοινού µε πολύωρες αναµονές στις στάσεις, η “αδι-
αφορία” της διοίκησης της ΟΣΥ και η απραξία της, είναι µε-
ρικοί από τους λόγους που ως εργαζόµενοι, σεβόµενοι τους 
επιβάτες, τη δουλειά µας και την εταιρεία, δεν µπορούµε να 
ανεχτούµε. Απαιτούνται λύσεις και πλέον αναλαµβάνουµε 
δράση, µιας και οι ανευθυνοϋπεύθυνοι απλά περνούν πε-
ριστασιακά σε παραδοχές ύπαρξης προβληµάτων αλλά σε 
καµία λύση».

Μεγάλοι οφειλέτες τα υπουργεία
Χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ το χειµερινό πρόγραµµα της 
ΟΣΥ προβλέπει την καθηµερινή κίνηση περίπου 1.150 λεω-
φορείων, µόλις 750-780 βγαίνουν στους δρόµους.

Σύµφωνα µε δηµοσίευµα των «Νέων», από το 2012 έως 
το 2014 οι συνολικές οφειλές των υπουργείων προς τους συ-
γκοινωνιακούς φορείς της πρωτεύουσας ήταν 185,9 εκατ. 
ευρώ. Τη διετία 2015-2016 το σύνολο των οφειλών ανήλθε 
στα 252 εκατ. ευρώ, ενώ µέσα στο οκτάµηνο Ιανουαρίου-Αυ-
γούστου 2017 προστέθηκαν άλλα περίπου 89 εκατ. ευρώ, α-

νεβάζοντας το ποσό στα 341 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για τα 
υπουργεία Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης, Προ-
στασίας του Πολίτη, Εθνικής Άµυνας, Παιδείας και Υγείας. 
Σηµειώνεται ότι πέρυσι, µετά και τις προσφυγές της διοίκη-
σης του ΟΑΣΑ για την πληρωµή των οφειλόµενων αποζηµι-
ώσεων, από τα υπουργεία δόθηκαν στον οργανισµό περίπου 
20 εκατ. ευρώ, ενώ φέτος αναµένεται να δοθούν επιπλέον 7 
εκατ. ευρώ.

Ν. Μαυραγάνης: Περισσότερα 
λεωφορεία το επόµενο διάστηµα
Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφο-
ρών Νίκος Μαυραγάνης τόνισε ότι εκταµιεύτηκε σηµαντικό 
ποσό από τον ΟΑΣΑ για ανταλλακτικά και επιδιορθώσεις και 
τις επόµενες µέρες θα κυκλοφορήσουν περισσότερα λεωφο-
ρεία στους δρόµους. Πρόσθεσε δε ότι η Περιφέρεια Αττικής 
θα ενισχύσει τον οργανισµό µε 92 καινούργια λεωφορεία µε 
δικά της κονδύλια. Η ανανέωση αυτή θα γίνει µετά από δια-
γωνισµό που έχει δροµολογηθεί και θα διενεργηθεί από την 
περιφέρεια.

Παράλληλα είπε ότι διαπιστώθηκε έλλειψη συντονι-
σµού µεταξύ των αµαξοστασίων για την αποθήκευση των α-

Στις Οδικές Συγκοινωνίες (ΟΣΥ) 
οι εργαζόµενοι έχουν προχωρήσει 
σε επαναλαµβανόµενες κινητοποιήσεις. 
Μεταξύ άλλων, διαµαρτύρονται 
για τις συνεχείς βλάβες στα µέσα λόγω 
της έλλειψης προσωπικού 
και ανταλλακτικών, αλλά και για τη µη 
καταβολή των δεδουλευµένων από τα 
συναρµόδια υπουργεία.

νταλλακτικών και µίλησε για ελλείψεις στις τεχνικές οδη-
γίες συντήρησης. «Ο οργανισµός είναι ένα σώµα και όλοι α-
γωνιζόµαστε υπέρ των συνανθρώπων µας. ∆εν είναι µαγαζί 
το κάθε αµαξοστάσιο ξεχωριστά» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπενθυµίζεται ότι τον περασµένο Αύγουστο ο κ. Μαυρα-
γάνης είχε επισκεφτεί το αµαξοστάσιο του Ελληνικού. Από 
εκεί είχε επισηµάνει την ανάγκη «να δοµηθεί ένα ενιαίο συ-
γκοινωνιακό σύστηµα, το οποίο θα πρέπει να λειτουργήσει 
µε άριστο τρόπο, όχι µόνο κατά ένα µέρος αλλά στο σύνολό 
του, για να δώσει το µήνυµα σε όλους ότι το ∆ηµόσιο, βα-
σικοί τοµείς του οποίου αποτελούν οι δηµόσιες συγκοινω-
νίες αλλά και οι µονάδες υγείας, είναι ένα υπόδειγµα που θα 
πρέπει να το ακολουθούν και άλλοι στον ιδιωτικό τοµέα. Το 
∆ηµόσιο, όταν εργάζεται σωστά, αποτελεί περίλαµπρο παρά-
δειγµα για όλη την κοινωνία».

∆ΥΣΚΟΛΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Έως το τέλος του µήνα αναµένεται να έχει αρχίσει η διάθεση 
των προσωποποιηµένων ηλεκτρονικών καρτών του ΟΑΣΑ, 
µετά και το πράσινο φως που δόθηκε από την Αρχή Προστα-
σίας Προσωπικών ∆εδοµένων. Η Αρχή, έπειτα από συµπλη-
ρωµατική γνωστοποίηση του ΟΑΣΑ και αφού εξέτασε το σύ-
νολο των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται ώστε η 
επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων, στο πλαίσιο του Αυ-
τόµατου Συστήµατος Συλλογής Κοµίστρου, να είναι σύµφωνη 
µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο, εξέδωσε θετική απόφαση, στην 
οποία προσδιορίζονται οι σχετικές προϋποθέσεις.

Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι ηλεκτρονικές κάρτες θα α-
ντικαταστήσουν τις σηµερινές κάρτες απεριορίστων διαδρο-
µών. Σύµφωνα µε τον σχεδιασµό, τον επόµενο µήνα αναµέ-
νεται να ενεργοποιηθούν και οι πρώτες πύλες εισόδου στους 
σταθµούς του µετρό και του ηλεκτρικού σιδηροδρόµου. Η δι-
αδικασία της χρήσης του ηλεκτρονικού εισιτηρίου ή της κάρ-
τας θα ισχύσει σταδιακά, µε κάποιες πύλες εισόδου να παρα-
µένουν ανοιχτές προκειµένου να περνούν και όσοι θα έχουν 
χάρτινα εισιτήρια.

Φυσικά στους πολίτες, οι οποίοι θα περνούν ανέπαφα το 
εισιτήριό τους από τα νέα µηχανήµατα, θα δοθεί ο απαραίτη-
τος χρόνος εξοικείωσης µε το νέο σύστηµα. Ωστόσο, άγνωστο 
παραµένει τι θα γίνει µε όσους δικαιούνται δωρεάν µετακί-
νηση µε τα µέσα µεταφοράς, όπως είναι οι άνεργοι.

Σε ιταλικά χέρια ο ΟΣΕ

Στην Κέρκυρα, παρουσία του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα 
και του Ιταλού οµολόγου του Πάολο Τζεντιλόνι, υπογράφηκε η 
συµφωνία παραχώρησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στους Ιταλικούς Σι-
δηροδρόµους, οι οποίοι σχεδιάζουν επενδύσεις ύψους µισού 
δισ. ευρώ στην Ελλάδα τα επόµενα χρόνια. Μάλιστα, ο «ισχυ-
ρός άνδρας» της εταιρείας, Ρενάτο Μαζοντσίνι, µιλώντας στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ έκανε λόγο για στρατηγική επένδυση της ιταλικής 
εταιρείας στην Ελλάδα.

Πάντως, η Ν∆, διά στόµατος του αντιπροέδρου της Κωστή 
Χατζηδάκη, σηµείωσε χαρακτηριστικά ότι «ο κ. Σταθάκης 
µας κατηγορούσε ότι ήµασταν έτοιµοι να ξεπουλήσουµε την 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ έναντι 300.000.000 ευρώ –που είχε ανακαλύψει ο 
ίδιος–, ενώ σήµερα η συµφωνία υπογράφηκε µε 45.000.000 
ευρώ».

Μέχρι τέλος Σεπτέµβρη 
οι ηλεκτρονικές κάρτες
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Η συμμαχία Χριστιανοδημοκρατών και 
Φιλελευθέρων θα προσφέρει στη Μέρκελ 
ένα άλλοθι για την ευθυγράμμιση της θέσης 
της με τη ζήτηση για σκληρότερη στάση στο 
μεταναστευτικό και υπό αυτή την έννοια αυτό 
το σενάριο συγκυβέρνησης θα είναι αμοιβαία 
επωφελές.

 ΤΩΝ ΓΙΆΝΝΗ ΚΩΝΣΤΆΝΤΙΝΙΔΗ* ΚΆΙ ΒΈΝΗΣ ΜΟΥΖΆΚΙΆΡΗ**

Και να μία αναμέτρηση που δεν θα φέρει ανα-
τροπή. Οι γερμανικές εκλογές της 24ης Σεπτεμ-
βρίου 2017 δεν θα είναι ο επόμενος σταθμός της 
«ταχείας της αντισυστημικότητας», ούτε θα είναι 
ένα ακόμη παράδειγμα διάψευσης των δημοσκο-

πικών εκτιμήσεων για το εκλογικό αποτέλεσμα. Η καγκελάριος 
Άνγκελα Μέρκελ θα επικρατήσει για τέταρτη διαδοχική φορά και 
θα διατηρήσει τη θέση της. Πώς όμως πέτυχε εκείνη εκεί όπου 
όλοι οι άλλοι αποτυγχάνουν;

Ο δύσκολος προεκλογικός δρόμος
Η επιτυχία της Μέρκελ μοιάζει μεγαλύτερη αν αναλογιστούμε 
ότι τόσο η τοποθέτησή της στο ζήτημα των μεταναστών όσο και η 
επίδοση της κυβέρνησής της στο ζήτημα της οικονομίας δεν ευ-
νοούσαν την επανεκλογή της. Ως προς το πρώτο, η απόφαση της 
Μέρκελ να υποδεχτεί η Γερμανία έναν μαζικό αριθμό προσφύ-
γων είχε δυσαρεστήσει τόσο μέρος του κόμματός της, του Χρι-
στιανοδημοκρατικού CDU, όσο και τον πιο συντηρητικό Βαυαρό 
σταθερό σύμμαχό τους, το CSU. Οι δυσκολίες για την καγκελά-
ριο οξύνθηκαν όταν διαπιστώθηκε ότι συνέπεια της πολιτικής της 
ήταν η ενίσχυση της αντιμεταναστευτικής ψήφου. Η αντιμετανα-
στευτική ψήφος, σε όλη τη διάρκεια των περιφερειακών εκλο-
γών πέρυσι, ενίσχυε την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), το 
ακροδεξιό κόμμα, τα ποσοστά του οποίου αγγίζουν σταθερά τους 
τελευταίους μήνες το 10%. Ως προς το δεύτερο, η στήριξη –και 
πολύ περισσότερο η χάραξη– της οικονομικής πολιτικής της λι-
τότητας, με τις περικοπές στο άλλοτε κραταιό σύστημα ασφάλι-
σης και στο σύστημα υγείας, προφανώς και δυσαρέστησε το γερ-
μανικό εκλογικό σώμα.

Οι δύο περιγραφέντες παράγοντες πρόβλεψης μιας μείωσης 
του ποσοστού του κόμματος της Μέρκελ συνδέονται μεταξύ τους, 
γεγονός που κάνει θεωρητικά την πρόβλεψη ακόμα πιο δυσοί-
ωνη. Οι εργασιακές μεταρρυθμίσεις που σταδιακά πραγματοποι-
ούνται στη Γερμανία από το 2005, απομειώνοντας την επιρροή 
των εργατικών σωματείων στον καθορισμό των εργασιακών σχέ-
σεων και της μισθολογικής πολιτικής, έχουν αυξήσει την ανησυ-
χία της κοινωνίας αναφορικά με την επαγγελματική προστασία 
στο μέλλον. Η από το 2005 στροφή της γερμανικής οικονομίας 
στην κατεύθυνση της οικονομίας της γνώσης, της εξειδίκευσης, 
της τεχνολογίας και της έρευνας έδωσε τροφή στην ανασφάλεια 
μερίδας εργαζομένων, που ανησύχησαν για το ενδεχόμενο απο-
κλεισμού τους από τη νέα αγορά εργασίας στο μέλλον. Την ανα-
σφάλειά τους επιτείνει η υποδοχή μεγάλου αριθμού προσφύγων 
εντός της χώρας, απόφαση που συνδέεται με τις επιλογές της κα-

γκελαρίου την τελευταία διετία, καθώς η έλευση των προσφύγων 
θα μειώσει τις ευκαιρίες απασχόλησης. Το μείγμα ήταν εμφανώς 
εκρηκτικό για την υποψηφιότητα της Μέρκελ.

Το αναμενόμενο αποτέλεσμα των εκλογών της προσεχούς 
Κυριακής στη Γερμανία όμως είναι ένα από εκείνα στα οποία 
κομβικό ερμηνευτικό ρόλο έχει η προσωπικότητα του ηγέτη. Ε-
πιβλητική στο εσωτερικό του κόμματος, ρεαλιστική και καθησυ-
χαστική στο εκλογικό ακροατήριο, η Μέρκελ τελικά έπεισε το 
πιο μεγάλο τμήμα της γερμανικής κοινωνίας, παρά τον συγκυρι-
ακό ενθουσιασμό που το κοινό έδειξε για την υποψηφιότητα των 
Σοσιαλδημοκρατών, του πρώην προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου, του Μάρτιν Σουλτς.

Ο δύσκολος μετεκλογικός δρόμος
Όμως η προβλεπόμενη νίκη των Χριστιανοδημοκρατών στις 24 
Σεπτεμβρίου δεν αναμένεται να οδηγήσει στη συγκέντρωση κοι-
νοβουλευτικής πλειοψηφίας και κατά συνέπεια θα απαιτηθεί μια 
περίοδος ανίχνευσης των δυνατοτήτων σχηματισμού κυβέρνη-
σης συνεργασίας με άλλα κόμματα. Η δυσκολία της επίτευξης αυ-
τοδυναμίας στη γερμανική περίπτωση εξηγείται από τη δομή του 
μεικτού εκλογικού συστήματος. Κύριο στοιχείο του μεικτού ε-
κλογικού συστήματος είναι ότι οι εκλογείς καλούνται να ψηφί-
σουν δύο φορές. Με την πρώτη ψήφο τους επιλέγουν τον βου-
λευτή της επιθυμίας τους για τις μονοεδρικές εκλογικές περι-
φέρειες του ομόσπονδου κρατιδίου τους. Με τη δεύτερη ψήφο 
τους επιλέγουν τη λίστα του κόμματος που θα ήθελαν να εκλεγεί 
πρώτο. Η κατανομή των βουλευτών από τις λίστες στα πολιτικά 

κόμματα γίνεται αναλογικά ως προς τα ποσοστά τα οποία κάθε 
κόμμα έχει πετύχει στα 16 ομόσπονδα κρατίδια. Το μεικτό σύ-
στημα οδηγεί σε έναν σχετικά υψηλό κατακερματισμό, ο οποίος 
και εμποδίζει συνήθως τον σχηματισμό κοινοβουλευτικών πλειο-
ψηφιών από ένα κόμμα, ενώ παράλληλα αναδεικνύει σε κομβικό 
τον ρόλο μικρότερων κομμάτων, που καλούνται να λειτουργή-
σουν ως «μικροί εταίροι» σε συμμαχίες με κάποιο μεγάλο κόμμα.

Κλασική περίπτωση τέτοιου κόμματος είναι το FDP, το κόμμα 
των Ελεύθερων Δημοκρατών. Το FDP μοιάζει να είναι η μικρή 
έκπληξη των εκλογών της Κυριακής, καθώς φέρεται να έχει δι-
πλασιάσει την ισχύ του σε σύγκριση με τη δύναμη που κατέ-
γραψε το 2013. Έχοντας συμμετάσχει σε δέκα κυβερνητικά σχή-
ματα από το 1949 και μετά –τόσο με τους Χριστιανοδημοκράτες 
όσο και με τους Σοσιαλδημοκράτες– και έχοντας υπάρξει ο «μι-
κρός εταίρος» σε κυβέρνηση υπό τη Μέρκελ, το FDP ετοιμάζε-
ται να επιστρέψει στο Κοινοβούλιο μετά από μια μικρή αποτυχία 
στις εκλογές του 2013, όταν το κόμμα δεν κατάφερε να ξεπερά-
σει το όριο του 5%. Έχοντας ξεπεράσει οργανωτικά ελλείμματα 
και έχοντας αλλάξει τρεις αρχηγούς μέσα στην τελευταία πενταε-
τία, το FDP δείχνει σήμερα ικανό να διευρύνει σημαντικά την α-
πήχησή του, κυρίως σε νέους ψηφοφόρους και σε εργαζόμενους 
στους δυναμικά εξελισσόμενους τομείς της τεχνολογίας, της έ-
ρευνας και της ανάπτυξης.

Όχημα της διεύρυνσης της απήχησης του FDP μοιάζει να 
είναι η μετατόπιση της προγραμματικής έμφασης του κόμμα-
τος από την οικονομία προς τους τομείς της εκπαίδευσης, της ε-
σωτερικής ασφάλειας και της διαχείρισης του προσφυγικού ζη-
τήματος. Ιδιαιτέρως ως προς το τελευταίο πρέπει να υπογραμμι-
στεί η απόφαση της ηγεσίας του FDP να υιοθετήσει αυστηρότερη 
στάση και να αποστασιοποιηθεί από την επιλογή ανοίγματος των 
συνόρων της Μέρκελ, επισημαίνοντας ότι η πολιτική μετανά-
στευσης πρέπει να δομηθεί σε συνδυασμό με τους κανόνες εσω-
τερικής ασφάλειας και ότι η Γερμανία πρέπει να στοχεύσει στην 
προσέλκυση των λαμπρότερων μυαλών, προκειμένου να συνει-
σφέρουν στην αύξηση της οικονομίας. Απομακρυνόμενο από τις 
γραμμές του πολιτικού φιλελευθερισμού, το FDP δείχνει να προ-
σαρμόζεται στη ζήτηση για σκληρότερες πολιτικές στο θέμα της 
μετανάστευσης, επιδιώκοντας να αποσπάσει ψηφοφόρους των 
Χριστιανοδημοκρατών ή και του ακροδεξιού AfD, ιδιαίτερα εκεί-
νους που διστάζουν να ταυτιστούν με τις ρατσιστικές θέσεις του 
τελευταίου.

Ο νέος γάμος;
Η κυβερνητική συνεργασία των Χριστιανοδημοκρατών της Μέρ-
κελ με το FDP μοιάζει ένα πολύ πιθανό σενάριο, παρ’ ότι η προ-
οπτική ενός Μεγάλου Συνασπισμού μεταξύ Χριστιανοδημοκρα-
τών και Σοσιαλδημοκρατών –στα πρότυπα του αντίστοιχου που 
κυβερνά τη χώρα από το 2013– είναι πιθανή, ενώ έχει καλλιερ-
γηθεί και μια προοπτική συνεργασίας των Χριστιανοδημοκρατών 
με δύο μικρότερα κόμματα, το FDP και τους Πράσινους. Το δεύ-
τερο και το τρίτο σενάριο μοιάζουν πάντως πιο αδύναμα, καθώς ο 
Μεγάλος Συνασπισμός θα στερήσει την επιθυμητή αίσθηση αλ-
λαγής και ο πολύχρωμος συνασπισμός θα είναι εξαιρετικά δυ-
σλειτουργικός εξαιτίας των σοβαρών διαφορών των Πρασίνων 
από τα άλλα δύο κόμματα, όχι μόνο στην περιβαλλοντική ατζέ-
ντα αλλά και στο μείζον θέμα του μεταναστευτικού. Αντιθέτως, η 
συμμαχία Χριστιανοδημοκρατών και Φιλελευθέρων θα προσφέ-
ρει στη Μέρκελ ένα άλλοθι για την ευθυγράμμιση της θέσης της 
με τη ζήτηση για σκληρότερη στάση στο μεταναστευτικό και υπό 
αυτή την έννοια αυτό το σενάριο συγκυβέρνησης θα είναι αμοι-
βαία επωφελές. Σε κάθε περίπτωση, παρουσιάζει ενδιαφέρον το 
γεγονός ότι σε αυτή την προεκλογική περίοδο τα κόμματα απέ-
φυγαν να διατυπώσουν καθαρά τις προθέσεις μετεκλογικής συ-
νεργασίας τους, κάτι που συνήθιζαν κατά το παρελθόν. Μοιάζει 
σαν να μην έχουν σταλεί προσκλήσεις γι’ αυτόν τον νέο γάμο.

*Ο Γιάννης Κωνσταντινίδης είναι επίκουρος καθηγητής του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας και διευθυντής του Ινστιτούτου «Π στο τετρά-
γωνο – Πρόοδος στην Πράξη».
**Η Βένη Μουζακιάρη είναι υποψήφια διδάκτορας του Πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας.

Η ΠΆΛΙΆ ΓΝΩΡΙΜΗ 
ΚΆΙ Ο ΝΈΟΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΤΗΣ



www.freesunday.gr12 24.09.2017

άρθρο

Ο Λιµένας Θεσσαλονίκης εισέρχεται σε νέα 
εποχή µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του διε-
θνούς διαγωνισµού από το ΤΑΙΠΕ∆ και την α-
νακήρυξη της ένωσης των εταιρειών Deutsche 
Invest Equity Partners GmbH, Belterra 

Investments Ltd. και Terminal Link SAS ως προτιµώµενου 
επενδυτή για την απόκτηση του 67% των µετοχών της ΟΛΘ 
Α.Ε.

Η σύµβαση παραχώρησης προβλέπει υποχρεωτικές επεν-
δύσεις ύψους 180 εκατ. ευρώ σε βάθος επταετίας, καθώς και 
δείκτες ελάχιστης διακίνησης φορτίων. H εγκατάσταση του 
στρατηγικού επενδυτή τους επόµενους µήνες δηµιουργεί θε-
τικές προσδοκίες για την αναβάθµιση του λιµένα και την αύ-
ξηση της διακίνησης φορτίων και επιβατών, προς όφελος της 
εταιρείας, της εθνικής οικονοµίας και της απασχόλησης.

Πύλη στη ΝΑ Ευρώπη
O Λιµένας Θεσσαλονίκης ανήκει στο κεντρικό δι ευρωπαϊκό 
δίκτυο µεταφορών (core network) της Ε.Ε., διατηρώντας τη 
στρατηγική του θέση ως πύλη στη ΝΑ Ευρώπη των εµπορευ-
µάτων για τις διεθνείς και εγχώριες αγορές. Παρέχει υπηρε-
σίες ελλιµενισµού πλοίων, διακίνησης όλων των ειδών των 
φορτίων και εξυπηρέτησης της επιβατικής κίνησης, µε αξιο-
πιστία και ασφάλεια όλο τον χρόνο.

Η ενίσχυση της θέσης του στον διαλιµενικό ανταγωνισµό 
της Ανατολικής Μεσογείου και η αύξηση του µεριδίου αγο-
ράς στη ΝΑ Ευρώπη αποτελούν βασικές προκλήσεις, καθώς 
την τελευταία δεκαπενταετία οι εφοδιαστικές αλυσίδες για τα 
φορτία από την Ασία αλλά και άλλες περιοχές προς τη ΝΑ Ευ-
ρώπη και αντίστροφα έχουν πολλές εναλλακτικές επιλογές 
για τη µεταφορά των εµπορευµάτων.

Υψηλή κερδοφορία
Η ΟΛΘ Α.Ε., διαχειριστής του Λιµένα Θεσσαλονίκης, είναι 
εταιρεία εισηγµένη στο χρηµατιστήριο, παρουσιάζει υψηλή 
κερδοφορία και έχει σηµαντικά αποθεµατικά, ρευστότητα και 
µηδενικό δανεισµό.

O κύκλος εργασιών της εταιρείας για το πρώτο εξάµηνο 
του 2017 ανήλθε σε 27.955.756 ευρώ έναντι 21.167.064 ευρώ 
του αντίστοιχου εξαµήνου του 2016, σηµειώνοντας αύξηση 

32,07%. Ειδικότερα, καταγράφηκε αύξηση των πωλήσεων του 
Σταθµού Εµπορευµατοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ) κατά 29,33%, του 
Συµβατικού Λιµένα κατά 37,98%, του Επιβατικού κατά 0,58% 
και της Εκµετάλλευσης Χώρων κατά 23,24%.

Για το 2016 τα µεικτά κέρδη ανέρχονται στο 46,13%, ως 
ποσοστό επί του κύκλου εργασιών, τα λειτουργικά κέρδη 
(EBITDA) στο 49,68%, τα κέρδη προ φόρων στο 43,86% και 
τα κέρδη µετά από φόρους στο 29,31%.

Ρεκόρ δεκαετίας στη διακίνηση 
εµπορευµατοκιβωτίων
Σηµαντική αύξηση της διακίνησης φορτίων από το λιµάνι 
της Θεσσαλονίκης παρατηρείται το πρώτο εξάµηνο του 2017, 
καθώς διακινήθηκαν 188.306 εµπορευµατοκιβώτια έναντι 
141.900 το αντίστοιχο διάστηµα του 2016. Η αύξηση στη δι-
ακίνηση συµβατικού φορτίου το πρώτο εξάµηνο του 2017 υ-
περβαίνει το 50%.

Οι δείκτες ενισχύουν την εκτίµηση ότι το 2017 ο Λιµένας 
Θεσσαλονίκης θα έχει την υψηλότερη διακίνηση εµπορευµα-
τοκιβωτίων της τελευταίας δεκαετίας και µία από τις υψηλό-
τερες στο συµβατικό φορτίο της τελευταίας πενταετίας.

Η φετινή ανοδική πορεία στη διακίνηση φορτίων συνδέ-
εται κυρίως µε την αύξηση των εξαγωγών και της εµπορικής 
δραστηριότητας στην ενδοχώρα του λιµένα, αλλά και µε τη 
στενή συνεργασία της ΟΛΘ Α.Ε. µε τους πελάτες της, καθώς 
και µε τη διαρκή διαβούλευση µε τους φορείς της λιµενικής 
κοινότητας, της πόλης και της περιφέρειας.

Το έµπειρο και εξειδικευµένο προσωπικό αποτελεί την 
κινητήρια δύναµη της εταιρείας.

Στρατηγικός σχεδιασµός ανάπτυξης
Η ΟΛΘ Α.Ε. έχει εγκρίνει το MasterPlan (2016-2040), στο 
οποίο αποτυπώνεται ο στρατηγικός στόχος της αναβάθµισης 
του λιµένα σε µεσαίας κατηγορίας στην παγκόσµια κατάταξη. 
Επιδίωξή µας είναι να αξιοποιηθούν τα στρατηγικά πλεονε-
κτήµατα της τοποθεσίας του στον χάρτη των θαλάσσιων και 
συνδυασµένων µεταφορών. Η αναβάθµιση αυτή συνδέεται 
µε την αύξηση της δυναµικότητας για την εξυπηρέτηση µε-
γαλύτερου µεγέθους πλοίων και την προσέλκυση µεγαλύτε-
ρου όγκου φορτίων.

Η ΟΛΘ Α.Ε. µπορεί να ενισχύσει την αξιοπιστία και την α-
νταγωνιστικότητά της µε την υλοποίηση σηµαντικών επενδύ-
σεων που να περιλαµβάνουν:
• Την επέκταση του 6ου προβλήτα σε βαθύτερα κρηπιδώ-
µατα, τουλάχιστον 16 µ., ώστε να µπορεί να υποδεχτεί µεγα-
λύτερα πλοία και να εφαρµόζει ευέλικτες πολιτικές προσέλ-
κυσης ναυτιλιακών γραµµών.
• Την προµήθεια συστηµάτων πληροφορικής και µηχανολο-
γικού εξοπλισµού χειρισµού φορτίων υψηλών δυνατοτήτων.

Οι επενδύσεις που θα υλοποιηθούν τα επόµενα χρόνια θα 
αποτελέσουν το «κλειδί» για την ανάπτυξη του Λιµένα Θεσσα-
λονίκης και θα διαµορφώσουν τις προϋποθέσεις για την ανά-
δειξή του σε κύριο διαµετακοµιστικό κέντρο της ΝΑ Ευρώπης.

Βαρύτητα δίνεται, επίσης, στην ανάπτυξη της κρουαζιέ-
ρας και της ακτοπλοΐας, καθώς και στη δηµιουργία υδατοδρο-
µίου, από την οποία θα προκύψουν πολλαπλά οφέλη για τον 
λιµένα, την πόλη και την ευρύτερη περιοχή.

Για την ανάπτυξη του Λιµένα της Θεσσαλονίκης απαιτεί-
ται η ολοκλήρωση των έργων για την οδική και σιδηροδρο-
µική σύνδεσή του µε τα κεντρικά δίκτυα µεταφορών.

Εξέλιξη σε Smart Port
Κεντρική επιδίωξη της διοίκησης είναι η σταδιακή εξέλιξη 
του Λιµένα Θεσσαλονίκης σε Smart Port µε βασικά χαρακτη-
ριστικά τη µειωµένη κατανάλωση ενέργειας, την προστασία 
του περιβάλλοντος και τα ολοκληρωµένα πληροφοριακά συ-
στήµατα. Υλοποιείται ένας φιλόδοξος επενδυτικός σχεδια-
σµός για τον εκσυγχρονισµό του µηχανολογικού εξοπλισµού 
και των πληροφοριακών συστηµάτων, τη βελτίωση των παρε-
χόµενων υπηρεσιών και τον περιορισµό του περιβαλλοντικού 
αποτυπώµατος του λιµένα.

Η ΟΛΘ Α.Ε. εφαρµόζει αυστηρούς κανόνες ασφάλειας και 
υγείας στην εργασία για το προσωπικό. Έχει και διατηρεί σε 
ισχύ όλες τις πιστοποιήσεις διαχείρισης λιµενικών λειτουρ-
γιών (ISO 9001), περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001), 
καθώς και ασφάλειας και υγείας στην εργασία (OHSAS 18001).

Το 2017 εξελίσσεται σε µια χρονιά-ορόσηµο για την ΟΛΘ 
Α.Ε., η οποία διατηρεί ισχυρή τη θέση της στη λιµενική αγορά 
και διαµορφώνει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για µία σταθερά α-
νοδική πορεία.

  ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΚΡΗ, ∆ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΟΛΘ Α.Ε.

Ο ΛΙΜΕΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΤΟΝ ∆ΡΟΜΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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συνέντευξη

Δ
ριμεία κριτική σε ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ, 
αλλά και στους φορείς της Ε.Ε., 
όπως η ΕΚΤ, ασκεί ο ευρωβου-
λευτής και επικεφαλής του κόμ-
ματος Ελλάδα – Ο Άλλος Δρόμος 
Νότης Μαριάς. Παράλληλα, ανα-

πτύσσει τις θέσεις του κόμματός του για εναλλα-
κτική σχέση της Ελλάδας με την Ε.Ε.

Παρουσιάσατε στη ΔΕΘ τις βασικές θέσεις του 
κόμματος που δημιουργήσατε, Ελλάδα – Ο 
Άλλος Δρόμος, για την οικονομία. Σε ποια ση-
μεία διαφέρετε από τα άλλα κόμματα;
Το κόμμα μας Ελλάδα – Ο Άλλος Δρόμος είναι ένα 
κίνημα πατριωτικό και δημοκρατικό, το οποίο έχει 
ως στόχο να ενώσει όλους τους Έλληνες, προκει-
μένου να υπερβούμε τις διαχωριστικές γραμμές, 
γιατί ο αγώνας είναι κοινός: παλεύουμε όλοι μαζί 
ενωμένοι να πετάξουμε την τρόικα και τους δανει-
στές έξω από την πατρίδα μας.

Δεν πιστεύουμε στους οικονομικούς μονόδρο-
μους που ακολούθησαν και ακολουθούν τα μνη-
μονιακά κόμματα που με τη διακυβέρνησή τους 
γέμισαν τη χώρα με στρατιές ανέργων και φτω-
χών. Εμείς έχουμε άλλα όνειρα. Αγωνιζόμαστε για 
μια πατρίδα περήφανη, ελεύθερη από εξαρτήσεις 
και παραγωγική.

Η γενική εντύπωση που δίνετε είναι ότι επιμέ-
νετε αντιμνημονιακά. Μήπως το αντιμνημόνιο 
έχει ξεπεραστεί, εφόσον, σύμφωνα και με όσα 
υποστηρίζει η κυβέρνηση, τον Αύγουστο του 
2018 φτάνουμε στο τέλος του μνημονίου;
Σύμφωνα με το καταστατικό του ΕSM, χώρα η οποία 
έχει δανειστεί από τον οργανισμό αυτόν παραμένει 
σε καθεστώς μνημονιακής εποπτείας έως ότου ε-
ξοφλήσει το 75% των χρεών της. Ο κ. Τσίπρας, συ-
νεπώς, λέει ψέματα, και δεν είναι η πρώτη φορά, 
για τη δήθεν έξοδο της χώρας από τα μνημόνια 
τον Αύγουστο του 2018. Είναι, λοιπόν, και παρα-
μένει επίκαιρη και ρεαλιστική η αντίθεση μεταξύ 
μνημονίου και αντιμνημονίου και, αν δεν ανατρα-
πούν από τον λαό μας, τα μνημόνια θα ισχύσουν 
για αρκετές δεκαετίες και για 99 χρόνια το κατο-
χικό ταμείο λεηλασίας της δημόσιας περιουσίας.

Στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου ασκείτε σκληρή κρι-
τική σε βασικές επιλογές του προέδρου της ΕΚΤ 
κ. Ντράγκι, ο οποίος, όμως, με την πολιτική της 
ποσοτικής χαλάρωσης βοήθησε πάρα πολύ τις 
υπερχρεωμένες χώρες της Ευρωζώνης να ρί-
ξουν το κόστος της διαχείρισης του δημόσιου 
χρέους τους και έτσι να εξοικονομήσουν χρή-
ματα για κοινωνική πολιτική και δημόσιες επεν-
δύσεις. Μπορείτε να συνοψίσετε τα σημεία στα 
οποία κάνετε κριτική στον κ. Ντράγκι;
Τα σημεία όπου άσκησα διαχρονικά σκληρή κρι-
τική στον κ. Ντράγκι αφορούν την παράνομη από-
φασή του τον Φεβρουάριο του 2015 να σταματή-
σει να δέχεται ως ενέχυρα τα ομόλογα του ελλη-
νικού Δημοσίου, την άρνησή του να διευκολύνει 
την αποδέσμευση και εν συνεχεία επιστροφή των 
κερδών της ΕΚΤ και των κεντρικών τραπεζών της 
Ευρωζώνης από τα ομόλογα του ελληνικού Δημο-
σίου που είχαν αγοράσει κοψοχρονιά, την άρνησή 
του να διευκολύνει τη ρευστότητα των ελληνικών 
τραπεζών με αποτέλεσμα την επιβολή των capital 
controls, καθώς και το γεγονός ότι ενώ η Ελλάδα 
είναι εκτός ποσοτικής χαλάρωσης, τελικά η Τρά-

Η σκληρή κριτική μου 
στον κ. Ντράγκι οφείλεται 
στο γεγονός ότι η ΕΚΤ, ως 
μέλος της τρόικας, αυτό που 
κάνει είναι να στηρίζει τους 
δανειστές και να μετατρέπει 
την Ελλάδα σε ένα απέραντο 
κοινωνικό νεκροταφείο.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Νότης Μαριάς, επικεφαλής του κόμματος  
Ελλάδα – Ο Άλλος Δρόμος, ευρωβουλευτής

πεζα της Ελλάδος και ο κ. Στουρνάρας έχουν δαπα-
νήσει το 2015 και 2016 42,5 δισ. ευρώ αγοράζοντας 
μη ελληνικά ομόλογα στο πλαίσιο της ποσοτικής 
χαλάρωσης. Ειδικά για το ζήτημα αυτό ο κ. Ντρά-
γκι, παρ’ ότι πιέστηκε να λάβει θέση, έκανε κυρι-
ολεκτικά τον Κινέζο. Εν κατακλείδι, η σκληρή κρι-
τική μου στον κ. Ντράγκι οφείλεται στο γεγονός ότι 
η ΕΚΤ, ως μέλος της τρόικας, αυτό που κάνει είναι 
να στηρίζει τους δανειστές και να μετατρέπει την 
Ελλάδα σε ένα απέραντο κοινωνικό νεκροταφείο. 
Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι μετά από συ-
νεχείς πιέσεις και στενό μαρκάρισμα ο κ. Ντράγκι 
αναγκάστηκε να δεχτεί την πρότασή μας για δημι-
ουργία δημόσιου ταμείου για κόκκινα δάνεια και 
ορισμένες διευκολύνσεις υπέρ των Ελλήνων μι-
κροομολογιούχων.

Τι ακριβώς προβλέπετε για τις ελληνικές τρά-
πεζες, οι οποίες πιέζονται από τους εκπροσώ-
πους των θεσμών να μειώσουν με δραστικά 
μέτρα τα κόκκινα δάνεια, για να μην κινδυ-
νεύσουν από μια νέα ανακεφαλαιοποίηση που 
μπορεί να συνοδευτεί και από κούρεμα κατα-
θέσεων;
Μη με ρωτάτε τι προβλέπω για τις τράπεζες. Γι’ 
αυτές προβλέπουν και δίνουν λύσεις οι προστάτες 
τους, η τρόικα και οι δανειστές. Καλύτερα να ανη-
συχούμε για τους δανειολήπτες που έχουν κόκ-
κινα δάνεια και κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια 
τους. Το κόμμα μας Ελλάδα – Ο Άλλος Δρόμος 
προτείνει τη λύση, που μπορεί να βάλει τελεία και 
παύλα στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Θα 
περισσέψουν, αποδεδειγμένα, τουλάχιστον 24,7 

Τράπεζα της Ελλάδος στo πλαίσιο της ποσοτικής 
χαλάρωσης. Έτσι, αντί η Τράπεζα της Ελλάδος να 
αγοράζει ομόλογα της Ε.Ε., του EFSF και του ESM, 
που στη συνέχεια μας δανείζουν για να επιβάλ-
λουν μνημόνια, ή ομόλογα της Ευρωπαϊκής Τρά-
πεζας Επενδύσεων, που στη συνέχεια δανείζει τη 
Fraport για να αρπάξει τα περιφερειακά αεροδρό-
μια, θα μπορεί επιτέλους να αξιοποιήσει την πο-
σοτική χαλάρωση υπέρ της ελληνικής οικονομίας 
για επενδύσεις και δημιουργία χιλιάδων νέων θέ-
σεων εργασίας.

Γυρνάτε όλη την Ελλάδα για να οργανώσετε τον 
νέο πολιτικό φορέα. Βρίσκετε ανταπόκριση; Ή 
έχει κουραστεί ο κόσμος από την αναποτελε-
σματικότητα των πολιτικών και την αδυναμία 
των μικρών κομμάτων;
Βρίσκουμε ιδιαίτερα σημαντική ανταπόκριση, σε 
όλα τα μέρη της Ελλάδας. Είμαστε πολλοί αυτοί 
που έχουμε τις ίδιες αγωνίες και ιδέες. Ο ελληνι-
κός λαός δεν ανέχεται άλλο τα επικοινωνιακά τρικ, 
την υποκρισία, τα ψέματα, τις αναποτελεσματικές 
πολιτικές και τους δήθεν μνημονιακούς μονόδρο-
μους, που οδηγούν στην εξαθλίωση. Ο ελληνικός 
λαός γνωρίζει πλέον ότι υπάρχει για την Ελλάδα 
ο Άλλος Δρόμος.

Ποια είναι τα τρία βασικά πολιτικά μηνύματα με 
τα οποία θα προσπαθήσετε να συσπειρώσετε 
τους πολίτες γύρω από το κόμμα σας;
Κατάργηση των μνημονίων / διαγραφή του επονεί-
διστου χρέους, διεκδίκηση των γερμανικών αποζη-
μιώσεων και υποστήριξη των εθνικών μας δικαίων 
απέναντι στις αλυτρωτικές διαθέσεις των γειτόνων 
μας είναι τα τρία βασικά πολιτικά μας μηνύματα.

Πώς αξιολογείτε την παρουσία Τσίπρα-Μητσο-
τάκη στη ΔΕΘ και τις θέσεις που ανέπτυξαν;
Ο κ. Τσίπρας και ο κ. Μητσοτάκης διαφωνούν επι-
κοινωνιακά και συμφωνούν ουσιαστικά. Ηγούνται 
των κομμάτων που έφεραν και κρατούν την τρό-
ικα και τους δανειστές στην Ελλάδα. Εμείς, όμως, 
παλεύουμε να πετάξουμε την τρόικα και τους δα-
νειστές έξω από την πατρίδα μας.

«Ο Τσίπρας λέει ψέματα για  
τη δήθεν έξοδο της χώρας από  

τα μνημόνια τον Αύγουστο του 2018»

δισ. ευρώ από το τρίτο δανειακό πακέτο των 86 
δισ. ευρώ. Προτείνουμε, λοιπόν, να διεκδικήσουμε 
ούτως ώστε από τα ως άνω 24,7 δισ. ευρώ να δι-
ατεθούν 4,5 δισ. ευρώ για τη δημιουργία ενός τα-
μείου για κόκκινα δάνεια, το οποίο θα δώσει τη 
δυνατότητα στους δανειολήπτες να αγοράσουν οι 
ίδιοι, υπό προϋποθέσεις, το δάνειό τους και μά-
λιστα με δικαίωμα προτίμησης και στην τιμή της 
προσφοράς που θα δώσουν τα διάφορα κοράκια 
στις τράπεζες.

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση της 
Κάπα Research, 56,5% των Ελλήνων πιστεύουν 
ότι η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει στην Ευρω-
ζώνη, 19,5% ότι η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει 
στην Ε.Ε. αλλά να εγκαταλείψει την Ευρωζώνη 
και 20,5% ότι η Ελλάδα πρέπει να εγκαταλείψει 
και το ευρώ και την Ε.Ε. Το κόμμα σας σε ποια 
από τις τρεις κατηγορίες πολιτών απευθύνεται;
Δεν ακολουθούμε τη λογική των διλημμάτων. Υ-
πάρχει δρόμος μέσα στην Ε.Ε. και στην Ευρωζώνη 
για την Ελλάδα. Η χώρα μας μπορεί να διεκδική-
σει και να κερδίσει ένα ειδικό καθεστώς εντός της 
Ε.Ε. και της Ευρωζώνης, μια ειδική σχέση που να 
διασφαλίζει πλήρη εθνική κυριαρχία στα πεδία ε-
φαρμογής του ειδικού καθεστώτος, όπως, για πα-
ράδειγμα, ειδικές ρυθμίσεις στους κλάδους γεωρ-
γίας-κτηνοτροφίας, ενέργειας, ναυπηγικής βιομη-
χανίας, τουρισμού, μεταφορών κ.ά., σύμφωνα με 
τα παραδείγματα της Ιρλανδίας, της Δανίας και της 
Βρετανίας (πριν από το Brexit). Οι κλάδοι που θα 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ειδικής σχέ-
σης θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από την 
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ρεπορτάζ

Σε φιάσκο μεγάλων διαστάσεων μετατρέπεται για 
την κυβέρνηση και ειδικά για το υπουργείο Ναυ-
τιλίας η αντιμετώπιση των συνεπειών του ναυα-
γίου του «Αγία Ζώνη ΙΙ», το οποίο προκάλεσε ση-

μαντική ρύπανση στον Σαρωνικό κόλπο.
Η αντιπολίτευση έχει βάλει στο στόχαστρό της τον υ-

πουργό Ναυτιλίας Παναγιώτη Κουρουμπλή, ενώ δυσφορία για 
τον χειρισμό του θέματος εκφράζεται και από το εσωτερικό 
της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ, αν και για την ώρα το Μαξί-
μου παρέχει στον υπουργό πλήρη κάλυψη.

Λαθραία καύσιμα στο πλοίο που έκανε  
την απάντληση
Στα… απίστευτα, που όμως έχουν συμβεί από την Κυριακή 
10 Σεπτεμβρίου, οπότε βυθίστηκε το «Αγία Ζώνη ΙΙ», ήρθε 
να προστεθεί και η αποκάλυψη ότι στα διπύθμενα του πλοίου 
«Lassea», το οποίο είχε αναλάβει την απάντληση των καυσί-
μων από το βυθισμένο σκάφος, βρέθηκαν «σημαντικές ποσό-
τητες πετρελαιοειδών μειγμάτων, χωρίς τα νόμιμα παραστα-
τικά» από το Λιμενικό Σώμα, το οποίο πραγματοποίησε έ-
λεγχο στο πλοίο.

Ο καπετάνιος και ο α΄ μηχανικός του πλοίου συνελήφθη-
σαν και το καράβι κατασχέθηκε, με αποτέλεσμα η διαδικασία 
απάντλησης των καυσίμων από το «Αγία Ζώνη ΙΙ» να σταμα-
τήσει και να υπάρχει κίνδυνος νέας καταστροφικής διαρροής. 
Το υπουργείο Ναυτιλίας διαβεβαίωσε ότι το «Lassea» θα α-
ντικατασταθεί άμεσα από άλλο πλοίο, ενώ μιλώντας στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ ο υφυπουργός Νεκτάριος Σαντορινιός υποστήριξε ότι 
ήδη από το «Αγία Ζώνη ΙΙ» έχουν απαντληθεί τα 2/3 των καυ-
σίμων που μετέφερε.

Χαμός με τον EMSA
Την ίδια στιγμή προβληματισμό προκαλούν οι ισχυρισμοί 
της αντιπολίτευσης ότι η ηγεσία του υπουργείου Ναυτιλίας 
άργησε να ειδοποιήσει για το ναυάγιο τον Ευρωπαϊκό Ορ-
γανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA), ο οποίος θα 
μπορούσε να είχε στείλει γρήγορα στο σημείο ένα πλοίο και 

ΦΙΆΣΚΟ ΚΆΙ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΘΎΕΛΛΆ
να συμμετάσχει στην απάντληση του καυσίμου.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του αρμόδιου επιτρόπου της 
Ε.Ε. Χρήστου Στυλιανίδη, «το Ευρωπαϊκό Κέντρο Συντονι-
σμού για την Αντιμετώπιση Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης 
(ERCC) έλαβε το ελληνικό αίτημα για βοήθεια μετά τα με-
σάνυχτα της 12ης προς τη 13η Σεπτεμβρίου και συγκεκρι-
μένα αίτημα για την κινητοποίηση απορρυπαντικού πλοίου 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα 
(EMSA). Περίπου 3 ώρες αργότερα ο EMSA μίσθωσε ένα α-
πορρυπαντικό πλοίο και περίπου στις 9:30 π.μ. (ώρα Βελγίου) 
λάβαμε επιβεβαίωση ότι το πλοίο αυτό βρισκόταν ήδη στην 
περιοχή και είχε ξεκινήσει τις εργασίες απορρύπανσης».

Απαντώντας μέσω δηλώσεών του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Σα-
ντορινιός υποστήριξε ότι «ένα μεγάλο σκάφος, όπως αυτό του 
EMSA, δεν μπορεί να επιχειρήσει (σ.σ.: στο σημείο όπου πα-
ρατηρήθηκε η πετρελαιοκηλίδα). Και για πρώτη φορά βλέ-
πουμε την κηλίδα να έρχεται την Τρίτη το μεσημέρι. Την 
Τρίτη το βράδυ καλούμε το σκάφος του EMSA, αφού προη-
γουμένως από τη Δευτέρα γνωρίζαμε ότι βρισκόταν σε απο-
στολή. Το πλησιέστερο σκάφος βρισκόταν στη Μάλτα».

Καλείται η Δικαιοσύνη
Εν τω μεταξύ, εντολή στον Κλάδο Επιθεώρησης Πλοίων για 
τη διενέργεια έκτακτης επιθεώρησης στα δεξαμενόπλοια με 
ελληνική σημαία που εκτελούν πλόες στο εσωτερικό έδωσε 
ο υπουργός Ναυτιλίας Παναγιώτης Κουρουμπλής. Όπως ανα-
φέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας, η 
επιθεώρηση θα γίνει σε όλους τους τομείς και αφορά πλοία, 
τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας των οποίων έχει εκδώσει η αρ-
μόδια υπηρεσία του υπουργείου ή εξουσιοδοτημένοι οργα-
νισμοί.

Παράλληλα, ο κ. Κουρουμπλής ζήτησε την παρέμβαση της 
εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, προκειμένου να ξεμπλοκαρι-
στούν ορισμένες διαδικασίες που σχετίζονται με την απορρύ-
πανση μετά το ναυάγιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δικα-
στικές αρχές δεν επιτρέπουν να ξεφορτώσει το πετρέλαιο που 
έχει απαντλήσει το πλοίο «Lassea», το οποίο έχει κατασχεθεί. 

Ζητήθηκε επίσης η παρέμβαση της εισαγγελέως του Αρείου 
Πάγου για τη διευκόλυνση των διαδικασιών που έχουν να κά-
νουν με την εξεύρεση άλλου πλοίου που θα συνεχίσει την α-
πάντληση από το «Αγία Ζώνη ΙΙ» η οποία έχει διακοπεί από 
την Τρίτη το μεσημέρι.

Πολιτικός πόλεμος και νεύρα
Την ίδια στιγμή η ΝΔ και προσωπικά ο πρόεδρός της Κυριά-
κος Μητσοτάκης επιτίθενται στην κυβέρνηση και ιδίως στον 
υπουργό Ναυτιλίας Παναγιώτη Κουρουμπλή για τους έως 
τώρα χειρισμούς του. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κ. Μητσοτά-
κης προσήλθε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος 
με αντικείμενο την ενημέρωση για την πετρελαιοκηλίδα στον 
Σαρωνικό και «σφυροκόπησε» τον κ. Κουρουμπλή, κατηγο-
ρώντας τον για καθυστερήσεις και καλώντας τον να παραιτη-
θεί. «Αυτό που σας χρεώνω είναι ότι υποτιμήσατε την κατά-
σταση» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, για να λάβει 
την απάντηση από τον κ. Κουρουμπλή ότι «δεν θα παραιτηθώ 
ποτέ, όσο μου το ζητάτε εσείς».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος 
κάλυψε τον υπουργό Ναυτιλίας, λέγοντας ότι «κάθε φορά που 
ο κ. Μητσοτάκης θεωρεί ότι υπάρχει κάποιο θέμα στην επι-
καιρότητα, ζητάει και την παραίτηση κάθε υπουργού», σημει-
ώνοντας, ωστόσο, με νόημα ότι «όλοι οι υπουργοί περνούν 
από την καθημερινή κρίση του πρωθυπουργού και έχουν την 
απόλυτη εμπιστοσύνη του. Από εκεί και πέρα, όπως ορίζει το 
Σύνταγμα, είναι στη δικαιοδοσία του να παύσει όποιον νο-
μίζει όποτε το κρίνει». Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν 
ότι στον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει δυσαρέσκεια για τον τρόπο με τον 
οποίο ο κ. Κουρουμπλής χειρίστηκε την όλη υπόθεση, ενώ υ-
πάρχει η αίσθηση ότι αν γίνει ανασχηματισμός ο υπουργός 
Ναυτιλίας θα χάσει το χαρτοφυλάκιό του. Από την άλλη, η κυ-
βέρνηση εξετάζει πώς θα αποζημιώσει τους επαγγελματίες 
που υπέστησαν ζημιές από το ναυάγιο και τις συνέπειές του, 
σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τα πνεύματα, καθώς ήδη 
δήμοι και ΜΚΟ καταθέτουν μηνύσεις κατά αγνώστων για τη 
ρύπανση στον Σαρωνικό. Δ.Χρ.
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συνέντευξη

Μ
ήνυση κατά παντός υπευθύνου για 
τη ρύπανση στον Σαρωνικό υπέ-
βαλε το WWF Ελλάς και ο γενικός 
διευθυντής της οργάνωσης Δη-
μήτρης Καραβέλλας εξηγεί τους 
λόγους για την προσφυγή στη Δι-

καιοσύνη αλλά και τις συνέπειες του ατυχήματος για 
τη ζωή μας.

Αρχικά θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι η τελευ-
ταία εικόνα που έχετε από τις παραλίες της Σαλαμί-
νας και του Σαρωνικού.
Η κατάσταση στη Σαλαμίνα παραμένει εξαιρετικά δύ-
σκολη, καθώς η θάλασσα συνεχίζει να εκβράζει σε 
μεγάλες ποσότητες πετρέλαιο και αυτό καθιστά τον 
καθαρισμό των παραλιών ιδιαίτερα δύσκολο, αν όχι 
αδύνατο, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, μέχρι να 
καθαρίσει η θαλάσσια ζώνη. Ως προς τις υπόλοιπες 
παραλίες, διαφαίνεται μια ελαφρώς βελτιωμένη κα-
τάσταση, αλλά σαφώς έχουν ακόμη πολλά να γίνουν. 
Θα επαναλάβω πάντως πως η Σαλαμίνα εκπέμπει SOS 
και δεν πρέπει να αφεθεί στην τύχη της.

Το WWF Ελλάς υπέβαλε μήνυση στην Εισαγγελία 
Πλημμελειοδικών Πειραιά για τη ρύπανση στον Σα-
ρωνικό. Πείτε μας λίγα λόγια.
Η ρύπανση από πετρέλαιο είναι σοβαρό περιβαλλο-
ντικό έγκλημα και ως τέτοιο ζητάμε να τιμωρείται. Γι’ 
αυτόν τον λόγο τη Δευτέρα 18/09 καταθέσαμε μήνυση 
κατά παντός υπευθύνου στη βάση δύο οδηγιών της Ε.Ε. 
(2005/35/ΕΚ «σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και 
τη θέσπιση κυρώσεων, περιλαμβανομένων των ποινι-
κών κυρώσεων» και 2008/99/ΕΚ «σχετικά με την προ-
στασία του περιβάλλοντος μέσω ποινικού δικαίου»), 
η εφαρμογή των οποίων είναι ελλιπής στη χώρα μας. 
Εξ όσων γνωρίζουμε, πρώτη φορά περιβαλλοντική 
οργάνωση καταθέτει μήνυση ζητώντας καταδίκη υ-
παιτίων με βάση αυτές τις δύο πολύ σημαντικές οδη-
γίες. Στόχος μας είναι να πιέσουμε, ώστε να διασφαλι-
στεί ότι οι ευθύνες θα αποδοθούν με παραδειγματικό 
τρόπο, για να βγούμε καλύτερα προετοιμασμένοι και 
να προλάβουμε ή να ελέγξουμε αντίστοιχα ατυχήματα 
στο μέλλον. Πρέπει να ανοίξει επιτέλους ο δρόμος για 
παραδειγματική τιμωρία του περιβαλλοντικού εγκλή-
ματος στη χώρα μας, μέσω και του ποινικού δικαίου, 
και η προστασία του περιβάλλοντος να γίνει κυρίαρχη 
υποχρέωση κάθε επιχειρηματία, πολιτικού ή ιδιώτη.

Πότε θα υπάρξει πλήρης εκτίμηση της περιβαλλο-
ντικής καταστροφής;
Η πλήρης εκτίμηση της περιβαλλοντικής καταστροφής 
είναι μια πολύπλοκη υπόθεση με πολλές παραμέτρους 
και σίγουρα δεν μπορούν ακόμη να εξαχθούν ασφαλή 
συμπεράσματα. Απαιτούνται συστηματικές έρευνες σε 
βάθος χρόνου. Όταν πλέον το πετρέλαιο δεν θα είναι 
ορατό και το θέμα θα έχει υποχωρήσει από τα φώτα 
της δημοσιότητας, οι έρευνες και η συλλογή δεδομέ-
νων πρέπει να συνεχιστούν. Ως προς αυτό, να τονίσω 
ότι το ΕΛΚΕΘΕ είναι ένα εξαιρετικό ινστιτούτο, το οποίο 
κάνει μετρήσεις και έχει εμπειρία. Έχουμε εμπιστοσύνη 
στους ικανότατους ερευνητές του και θα αναμένουμε 
τα στοιχεία που θα προκύψουν από τις έρευνές τους.

Πιστεύετε ότι υπήρξε ολιγωρία από την πλευρά των 
υπευθύνων;
Ας μην ξεχνάμε ότι βάσει του διεθνούς ναυτικού δι-
καίου την πλήρη ευθύνη για την απορρύπανση και την 
αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς την έχει η 
πλοιοκτήτρια εταιρεία. Παρ’ όλα αυτά, το σίγουρο είναι 
ότι όταν ένα –αρχικά– μικρό σχετικά περιστατικό προ-

Με μια διάθεση της 
Ελλάδας να επενδύσει στην 
εξόρυξη υδρογονανθράκων, 
το εύλογο ερώτημα που 
δημιουργείται είναι κατά 
πόσο η χώρα μας θα είναι σε 
θέση να αντιμετωπίσει ένα 
πολύ μεγαλύτερο ατύχημα 
πετρελαϊκής ρύπανσης.

 ΣΤΗΝ ΑΦΡΟΔΊΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΎ

Δημήτρης Καραβέλλας, γενικός διευθυντής του WWF Ελλάδος

καλεί τόσο εκτεταμένη ζημιά, και μάλιστα μέσα στον 
Πειραιά, και 15 μέρες μετά οι υπεύθυνες αρχές ακόμη 
«ψάχνονται» ως προς τις ευθύνες και τον συντονισμό, 
τότε κάτι δεν πάει καθόλου καλά. Δεν είναι το WWF 
αυτό που θα κρίνει το επιχειρησιακό σκέλος της όλης 
υπόθεσης, αλλά σίγουρα έχει φανεί ότι υπάρχει με-
γάλο έλλειμμα στην πρόληψη ατυχημάτων και στην 
εξασφάλιση του αξιόπλοου των σκαφών.

Πώς κρίνετε το επίπεδο ενημέρωσης των πολιτών 
από τις αρμόδιες αρχές;
Λυπάμαι, αλλά όταν υπάρχουν ζητήματα που αφορούν 
στην υγεία και την ασφάλεια των πολιτών, είναι αδιανό-
ητο υπουργοί της ίδιας κυβέρνησης να λένε άλλα αντ’ 
άλλων. Ακούσαμε υπουργό να λέει κατά τις πρώτες 
μέρες στους πολίτες να πάνε για μπάνιο, την ίδια ώρα 
που το υπουργείο Υγείας προειδοποιούσε να μην κάνει 
μπάνιο ο κόσμος. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά για 
μια ευρωπαϊκή χώρα. Είναι αυτονόητο –ή τουλάχιστον 
θα έπρεπε να είναι– ότι οι πολίτες έχουν ανάγκη αυτή 
τη στιγμή από μια τεκμηριωμένη, υπεύθυνη και συνε-
κτική πληροφόρηση, ειδικά από τις αρχές.

Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις τόσο για τον άνθρωπο 
όσο και για το οικοσύστημα τα επόμενα χρόνια;
Οι επιπτώσεις ενός τέτοιου περιστατικού είναι πολυ-
επίπεδες και δεν υπάρχει κάποιο «λυσάρι» που να 
έχει έτοιμες απαντήσεις. Γνωρίζουμε από αντίστοιχες 
περιπτώσεις μεγαλύτερης κλίμακας ότι το πετρέλαιο 
μπορεί να δημιουργήσει από ανοξικές συνθήκες έως 
ζητήματα τοξικότητας στο πλαγκτόν και στο βένθος, 
όπως και πιθανά προβλήματα βιοσυσσώρευσης και 
βιομεγέθυνσης. Πόσο σοβαρές όμως θα είναι οι επι-

νται συστηματικά.
Μπορεί να ισχύει αυτό που αρκετοί ειδικοί έχουν 

μέχρι στιγμής υποστηρίξει, ότι δηλαδή του χρόνου το 
καλοκαίρι ίσως οι ακτές της Αττικής να είναι κατάλ-
ληλες π.χ. για κολύμβηση, αλλά οι έρευνες θα μας το 
δείξουν με ασφάλεια. Για την αποκατάσταση του οικο-
συστήματος επίσης θα χρειαστούμε ερευνητικά δεδο-
μένα για να δούμε αν θα χρειαστούν τρία, πέντε ή και 
περισσότερα χρόνια.

Για να καταλάβετε πόσο δύσκολη και σχετική είναι 
η συγκεκριμένη ερώτηση, θα σας φέρω δύο παρα-
δείγματα από τη διεθνή εμπειρία. Στην περίπτωση της 
Exxon Valdez (1989) το μεγαλύτερο μέρος των ακτών 
παρέμενε ρυπασμένο 12 χρόνια μετά το ατύχημα, κατά 
το οποίο είχαν διαρρεύσει 36.000 τόνοι πετρελαίου. Από 
την άλλη, στην περίπτωση του Sea Empress το 1996 στη 
Σκοτία, κατά την οποία είχαμε διαρροή 72.000 τόνων, 
οι παραλίες παραδόθηκαν κατάλληλες προς κολύμ-
βηση στους πολίτες επτά εβδομάδες μετά. Κάθε πε-
ρίπτωση είναι ξεχωριστή και πρόκειται για πολυπα-
ραγοντική εξίσωση.

Η Ελλάδα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει ένα μεγα-
λύτερο ατύχημα πετρελαϊκής ρύπανσης;
Αυτή ήταν εξαρχής η βασική μας έγνοια ως WWF. 
Μια χώρα με μεγάλη θαλάσσια κυκλοφορία –διελεύ-
σεις δεξαμενόπλοιων και άλλων σκαφών– παρου-
σιάζεται ανέτοιμη να αντιδράσει έγκαιρα, ακόμη και 
σε ένα περιστατικό που ήταν αρχικά σχετικά περιορι-
σμένης έκτασης. Δυστυχώς, ο κίνδυνος για περιστα-
τικά θαλάσσιας ρύπανσης είναι υπαρκτός και μπορεί 
να γίνει εύκολα κατανοητός κοιτάζοντας τους χάρτες 
που αφορούν σε κίνηση τάνκερ και σε ατυχήματα θα-
λάσσιων μεταφορών στις ελληνικές θάλασσες μέσα 
από το MedTrends, την έκθεση του WWF.

Με μια διάθεση της Ελλάδας να επενδύσει στην 
εξόρυξη υδρογονανθράκων, το εύλογο ερώτημα που 
δημιουργείται είναι κατά πόσο η χώρα μας θα είναι σε 
θέση να αντιμετωπίσει ένα πολύ μεγαλύτερο ατύχημα 
πετρελαϊκής ρύπανσης. Τα γεγονότα των τελευταίων 
δύο εβδομάδων μας κάνουν να είμαστε εξαιρετικά α-
νήσυχοι. Αυτός είναι άλλωστε και ο σκοπός της μήνυ-
σής μας. Να μάθουμε ξεκάθαρα τι πήγε στραβά, ποιος 
φταίει και τι πρέπει να αλλάξουμε προκειμένου να εί-
μαστε καλύτερα προετοιμασμένοι στο μέλλον για να 
προστατέψουμε τη μεγαλύτερη εθνική μας περιουσία, 
τις θάλασσές μας. Αυτή η υπόθεση δεν θα τελειώσει 
για εμάς όταν το πετρέλαιο φύγει από τις οθόνες της 
τηλεόρασης. Αντιθέτως, τότε θα ξεκινάει…

«Μια χώρα με μεγάλη θαλάσσια 
κυκλοφορία παρουσιάζεται ανέτοιμη 

να αντιδράσει έγκαιρα»

πτώσεις στο συγκεκριμένο περιστατικό θα μπορούμε 
να το γνωρίζουμε μόνο από τη στιγμή που θα έχουμε 
συγκεκριμένα δεδομένα στα χέρια μας, κάτι που δεν 
υπάρχει αυτή τη στιγμή.

Ως προς τις παραλίες τώρα, δυστυχώς θα υποστούν 
μια υποβάθμιση από την ίδια τη διαδικασία των καθα-
ρισμών, όσο κι αν αυτό ακούγεται οξύμωρο. Βλέπετε, 
προκειμένου να καθαριστεί το πετρέλαιο, θα απομα-
κρυνθούν –αναγκαστικά– και σημαντικές ποσότητες 
άμμου. Τέλος, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη δια-
χείριση των στερεών αποβλήτων που θα προκύψουν 
από τους καθαρισμούς. Οι σακούλες με άμμο και πε-
τρέλαιο, τα σφουγγάρια, ο εξοπλισμός, όλα αυτά πρέ-
πει να τύχουν προσεκτικής διαχείρισης και όχι να κα-
ταλήξουν στις χωματερές.

Σχετικά με τον άνθρωπο, τα προβλήματα θα είναι 
κυρίως αναπνευστικής φύσεως, αλλά σίγουρα υπάρ-
χουν πολύ ειδικότεροι από εμάς για να απαντήσουν στο 
συγκεκριμένο ερώτημα.

Καθημερινά υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι σε είκοσι 
μέρες ή σε έναν μήνα οι θάλασσες θα έχουν καθα-
ρίσει. Κατά πόσο ανταποκρίνονται στην πραγματι-
κότητα τέτοιου είδους δηλώσεις; Πόσα χρόνια θα 
χρειαστούν για να επανέλθει το οικοσύστημα στην 
αρχική του κατάσταση;
Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι σε ένα σύντομο χρο-
νικό διάστημα και η θάλασσα θα έχει καθαρίσει και οι 
παραλίες. Προσοχή όμως! Όταν λέμε ότι θα έχουν κα-
θαρίσει, εννοούμε οπτικά. Δεν θα βλέπουμε το πετρέ-
λαιο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα έχει εξαφανιστεί 
και το πρόβλημα. Υπάρχει μια σειρά μακροχρόνιων ε-
πιπτώσεων, οι οποίες θα πρέπει να παρακολουθού-
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άρθρο

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ = ΤΟ ΛΑΔΙ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ! 
Μείγμα υδρογονανθράκων που περιέχει θείο 
S, άζωτο N, νικέλιο, βανάδιο, σίδηρο, ρητίνες, α-
σφαλτένια και βέβαια σε μεγάλες ποσότητες κο-

ρεσμένους και αρωματικούς υδρογονάνθρακες. Τα κοιτάσματα 
του πετρελαίου στον πλανήτη μας έχουν παραχθεί από φύκη 
τα οποία εγκλωβίστηκαν πριν από περίπου 100 εκατομμύρια 
χρόνια στο θαλάσσιο, λιμναίο και γήινο οικοσύστημα, θάφτη-
καν και υποβλήθηκαν στις υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις 
του τότε περιβάλλοντος. Οι γεωχημικές αλλαγές και η πιθανή 
βιο-αποικοδόμηση οδήγησαν σε διαφορετικές συνθέσεις πε-
τρελαϊκών συστατικών στα διαφορετικά οικοσυστήματα.
• Οτιδήποτε παράγεται από οργανισμούς και μικρόβια αποι-
κοδομείται από διάφορους άλλους μικροοργανισμούς.
• Περίπου 600.000 τόνοι πετρελαιοειδών εισέρχονται κάθε 
χρόνο στα θαλάσσια οικοσυστήματα από τις φυσικές διαρροές 
(π.χ. μια μικρή φυσική τέτοια διαρροή βρίσκεται στην περιοχή 
του Κεριού στη Ζάκυνθο).

ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ: Συμβαίνει από την 
επιφάνεια της θάλασσας μέχρι και σε βάθος 5.000 μέτρων! 
ΑΛΛΑ η αποικοδόμηση ενός τόσο πολύπλοκου υποστρώματος 
όπως το πετρέλαιο απαιτεί μια πολύπλοκη και πλούσια μικρο-
βιακή κοινωνία. Πλούσια σε βακτήρια ή ζύμες ή άλλους μύκη-
τες που έχουν γονίδια υπεύθυνα για τη διάσπαση υδρογοναν-
θράκων.
• Μικροοργανισμοί βρίσκονται παντού: από κάποια τρισε-
κατομμύρια πάνω στο ανθρώπινο σώμα μέχρι το έδαφος, το 

νερό, τον αέρα κ.λπ. και διεξάγουν όλες τις μεταβολικές διερ-
γασίες οι οποίες γίνονται πάνω στη Γη.
• Οι μικροοργανισμοί παίζουν κεντρικό ρόλο στα θαλάσσια 
οικοσυστήματα μέσω των διαφορετικών μεταβολικών μετα-
τροπών που προκαλούν στις διάφορες ουσίες. Χρησιμοποιούν 
τις ενώσεις του πετρελαίου ως πηγή άνθρακα και ενέργειας από 
την αρχή του βιολογικού κόσμου.
• Οι μικροοργανισμοί, λοιπόν, του θαλάσσιου περιβάλλοντος 
προσαρμόζονται σε αυτό και βελτιώνουν συνεχώς τις ικανό-
τητές τους χρησιμοποιώντας τις διαφορετικές πολύπλοκες ε-
νώσεις του αργού πετρελαίου (οι οποίες είναι πλούσιες σε άν-
θρακα αρκεί να διασπαστούν, ενώ το θαλάσσιο περιβάλλον 
είναι φτωχό σε αυτό το στοιχείο).
• Οι καταστροφικές ποσότητες του πετρελαίου για ένα οικο-
σύστημα προκαλούν «άνθηση» των ενδογενών μικροβιακών 
πληθυσμών που ζουν μέσα σε αυτό.
• Σύγχρονες αναφορές υπολογίζουν ότι έχουν αναγνωρι-
στεί περίπου 175 προκαρυωτικά γένη που ανήκουν σε 7 με-
γάλα φύλα Βακτηρίων και Αρχαίων Προκαρυωτικών Οργα-
νισμών και άλλα τόσα Ζυμών και άλλων Μυκήτων (π.χ. τα 
γένη Pseudomonas, Achromobacter, Arthrobacter, Rhodococcus, 
Mycobacterium, Micrococcus, Nocardia, Streptomyces, 
Corynebacterium, Flavobacteriym, Brevibacterium, Candida, 
Rhodotoryla).
• Σε ιδανικές συνθήκες η αποικοδόμηση μιας ποσότητας πε-
τρελαίου μπορεί να γίνει σε έναν μήνα, ΑΛΛΑ οι συνθήκες στο 
φυσικό περιβάλλον δεν είναι σχεδόν ποτέ ιδανικές και όλα ε-

ξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες, όπως η θερμοκρασία, 
από το PH του συγκεκριμένου οικοσυστήματος, από την περι-
εκτικότητα σε οξυγόνο, γιατί αυτές οι μικροβιακές διεργασίες 
είναι αερόβιες, απαιτούν επίσης την παρουσία αλάτων και ιχνο-
στοιχείων που θα βοηθήσουν τα ενζυμικά συστήματα των μι-
κροοργανισμών να κινητοποιηθούν για να αποικοδομήσουν το 
δύσκολο πετρελαϊκό υλικό που τους προσφέρεται.
• Άρα το πετρέλαιο στην επιφάνεια της θάλασσας αποικοδο-
μείται πιο εύκολα, και μάλιστα σε περιπτώσεις υψηλού κυμα-
τισμού των νερών, ενώ στον πυθμένα έχει πολύ αργούς ρυθ-
μούς. Δυστυχώς, το ίδιο συμβαίνει και στο πετρέλαιο που είναι 
πάνω στην άμμο, στις πέτρες, στο έδαφος, γιατί η αποικοδό-
μηση αναστέλλεται από την ηλιοφάνεια, κυρίως όταν δημιουρ-
γούνται τα γνωστά συσσωματώματα. Παραδείγματα του παρελ-
θόντος έδειξαν ότι, ανεξάρτητα από την ποσότητα του πετρε-
λαίου, η μόλυνση επέμενε και μετά από έναν χρόνο (Chevron 
Main Pass), μετά από 6 χρόνια (Nova Scotia), μετά από 4 χρό-
νια (Vancouver), μετά από 5 χρόνια είχε αποικοδομηθεί μόνο 
το 20% του πετρελαίου στον πυθμένα της μολυσμένης θαλάσ-
σιας περιοχής (Searsport Maine).
• Ποιος είπε, λοιπόν, ότι σε έναν μήνα θα έχει γίνει η απορ-
ρύπανση;
• Καλά θα κάνουν οι πολιτικοί προϊστάμενοι πριν μιλήσουν 
να ανοίξουν τα μάτια τους στη βιβλιογραφία. Υπάρχει άφθονο 
υλικό!
• Όχι στη δική μας χώρα, που κουβαλάμε του κόσμου τα κου-
σούρια, αλλά σε άλλες χώρες εμπλουτίζουν τις μολυσμένες 
περιοχές με ομάδες βακτηρίων (υπάρχουν τέτοια προϊόντα σε 
ξηρή μορφή σκόνης/πούδρας στο εξωτερικό) για να επιταχυν-
θεί η διαδικασία απορρύπανσης. Όταν τα βακτήρια «φάνε» όλο 
το πετρέλαιο, θα αδρανοποιηθούν και θα μείνουν άπραγα στο 
περιβάλλον, χωρίς να δημιουργήσουν κανένα πρόβλημα, γιατί 
πλέον δεν θα έχουν με τι να τραφούν, αφού η αγαπημένη τους 
«τροφή» είναι τα πετρελαϊκά προϊόντα.
• Τα μηχανικά μέσα συλλογής της ρύπανσης ενδείκνυνται 
μόνο για τις μεγάλες ποσότητες και δεν είναι χρήσιμα σε πε-
ριπτώσεις όπου η ρύπανση έχει ανομοιογενή διασπορά, πόσο 
μάλλον όταν έχουν δημιουργηθεί τα πολύ μικρού μεγέθους 
σφαιρίδια του πετρελαίου που αιωρούνται στο νερό.
• ΜΗΝ υποτιμάτε τις μικρές ποσότητες της ρύπανσης γιατί 
φαινοτυπικά απουσιάζουν! Θα προκαλέσουν κακό χωρίς να το 
κατανοήσετε!
• Σκεφτείτε ότι για να επιλεγεί η σωστότερη μέθοδος συλλο-
γής και απόλυτης αποικοδόμησης θα πρέπει να ελεγχθούν η 
θερμοκρασία, το PH, η περιεκτικότητα σε οξυγόνο, άζωτο και 
φωσφόρο στο συγκεκριμένο οικοσύστημα, η υδροφοβικότητα, 
η σύσταση του ρυπαντή (περιεκτικότητα και ποιότητα υδρογο-
νανθράκων) σε κάθε περιοχή, γιατί αλλού είναι πιο πυκνή και 
αλλού πιο αραιή, η ικανότητα διαλυτότητας και προσρόφησής 
του στα διάφορα υλικά (άμμος, πέτρες, ζωντανοί οργανισμοί, τα 
κελύφη των θαλάσσιων οργανισμών κ.λπ.), να εκτιμηθεί η α-
λατότητα κάθε περιοχής, αφού επιδρά ανασταλτικά, να εκτιμη-
θούν οι συνδυασμοί όλων αυτών των παραμέτρων ώστε ο χει-
ρισμός της «διόρθωσης» που θα γίνει να είναι ευνοϊκός για την 
αύξηση του ενδογενούς μικροβιακού πληθυσμού (αν δεν γίνει 
εμπλουτισμός με σκευάσματα μικροβίων) και να αποφασιστεί ο 
τρόπος και οι ποσότητες των υλικών που απαιτούνται, χωρίς να 
αγνοηθεί και το θέμα της βιοποικιλότητας. Για παράδειγμα, σε 
διάστημα 3 χρόνων στην παραλία Prince William Sound απαι-
τήθηκαν 50.000 κιλά αζώτου και 5.000 κιλά φωσφόρου για να 
ενισχύσουν τους πληθυσμούς των αποικοδομητικών μικροορ-
γανισμών και βέβαια πλήθος εργαστηριακών αναλύσεων.
• Η διαδραστική φύση των μικροοργανισμών, του πετρε-
λαίου και των φυσικοχημικών παραμέτρων του περιβάλλοντος 
ακόμη και σήμερα είναι δύσκολο να κατανοηθεί.
• Η επιστημονική παρακολούθηση των παραπάνω παραμέ-
τρων θα πρέπει να επαναλαμβάνεται ανά εβδομάδα τον πρώτο 
καιρό, ανά μήνα στη συνέχεια και αργότερα ανά χρόνο, μέχρι 
να διαπιστωθεί η βιοεξυγίανση του οικοσυστήματος.
• Μόνο αν είναι ΜΑΓΟΙ θα τα καταφέρουν στον χρόνο που 
είπαν!

ΤΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΧΟΡΕΥΟΥΝ ΣΤΗ ΜΟΛΥΣΜΕΝΗ 
ΑΠΟ ΑΡΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ!!!
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ… ΜΑΓΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ!!!

 ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑΣ Δ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Η ΤΥΧΗ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΗΛΙΔΩΝ ΣΤΟ 
ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (HAZEN T.C. 2015)
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συνέντευξη

Θ
ετικές –τουλάχιστον σε επίπεδο δι-
ακηρύξεων– θεωρεί τις ομιλίες του 
πρωθυπουργού και του αρχηγού 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη 
ΔΕΘ ο πρόεδρος της Γενικής Συνο-
μοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτε-
χνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) 

Γιώργος Καββαθάς. Πάντως, επισημαίνει ότι η οικο-
νομία συνεχίζει να παρουσιάζει χαμηλή ανάπτυξη και 
αργή αποκλιμάκωση της ανεργίας.

Τι αποκομίσατε από την παρουσία των πολιτικών 
αρχηγών στην 82η ΔΕΘ;
Είναι θετικό ότι τα πολιτικά κόμματα, στην πλειονότητά 
τους, είδαν στην 82η ΔΕΘ μια ευκαιρία να επαναπρο-
σεγγίσουν τα θέματα της επιχειρηματικότητας, να συ-
ζητήσουν, έστω σε επίπεδο διακηρυκτικό, ζητήματα 
που αφορούν την ενίσχυση των επιχειρήσεων, την 
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, το ελ-
ληνικό παραγωγικό μοντέλο. Ασφαλώς αποτυπώθη-
καν διαφορές στην πολιτική φιλοσοφία του κάθε αρ-
χηγού, ωστόσο αξιολογείται θετικά η έμφαση που δό-
θηκε στους παραγωγικούς φορείς και στον ιδιωτικό 
τομέα. Πολλά ειπώθηκαν, αλλά περισσότερα βέβαια 
απομένουν να γίνουν.

Για να εξειδικεύσουμε, τι είναι αυτό που κρατάτε 
από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από το 
βήμα της ΔΕΘ;
Ο πρωθυπουργός προσπάθησε να κρατήσει ισορρο-
πίες ανάμεσα στην ασκούμενη οικονομική πολιτική, 
η οποία, εν πολλοίς, επιβάλλεται από τους δανειστές, 
και στους διακηρυκτικούς στόχους που η κυβέρνηση 
έχει θέσει προγραμματικά. Σε αυτή την προσπάθεια 
είχε σύμμαχο, έστω προσωρινό, τη βελτίωση των 
οικονομικών δεικτών. Παραμένει όμως το ερώτημα 
κατά πόσο μπορεί η οικονομία να παράγει πρωτογενή 
και παραγωγικά πλεονάσματα σε καθεστώς υπερφο-
ρολόγησης και ασφυκτικής πίεσης στις επιχειρήσεις, 
ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες.

Από την άλλη, ποια δέσμευση του κ. Μητσοτάκη 
πιστεύετε ότι είναι η πιο σημαντική;
Ο κ. Μητσοτάκης εξέπεμψε έναν λόγο αρκετά φιλικό 
προς τους επιχειρηματίες, τις επενδύσεις, τη δημιουργία 
νέων θέσεων απασχόλησης. Επανέλαβε την ανάγκη 
αλλαγής μείγματος δημοσιονομικής πολιτικής. Θεω-
ρούμε θετική την αναφορά ότι προτίθεται να μειώσει 
τη φορολογία των επιχειρήσεων στο 20% σε δύο έτη, 
καθώς και του ΕΝΦΙΑ, αλλά είναι προφανές ότι αυτή 
η διακήρυξη τίθεται υπό την αίρεση της συμφωνίας 
των πιστωτών, που, μέχρι σήμερα, δεν έχουν φανεί 
να είναι αρκετά ευέλικτοι και να αντιλαμβάνονται τις 
δυσκολίες των ελληνικών επιχειρήσεων. Κρίσιμο ζη-
τούμενο είναι ασφαλώς να δούμε πώς τοποθετούνται 
όλα τα κόμματα σχετικά με τη θέση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων στον νέο οικονομικό καταμερισμό.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η οικονομία σταθε-
ροποιείται και σταδιακά ανακάμπτει. Το διαπιστώ-
νετε αυτό στην αγορά;
Είναι αληθές ότι ένα τμήμα, μικρό αλλά σημαντικό, της 
ελληνικής οικονομίας έχει αρχίσει να δείχνει σφυγμό. 
Τόσο η άνοδος του τουρισμού όσο και το αναπόφευκτο 
της μιας κάποιας αντίδρασης της αγοράς δείχνουν ότι 
βραχυπρόθεσμα βρισκόμαστε σε ένα καλύτερο ση-
μείο, με χαμηλή ανάπτυξη και αργή αποκλιμάκωση 
της ανεργίας. Οι έρευνες του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ καταδεικνύ-
ουν τη σχετική βελτίωση του οικονομικού κλίματος, 
όμως για την πλειονότητα των επιχειρήσεων (άνω του 

Φοβάμαι ότι εκείνοι που θα 
αποφασίσουν για τη δυνατότητα 
της χώρας να βγει στις αγορές 
είναι σε έναν μεγάλο βαθμό οι 
πιστωτές και σε δεύτερο χρόνο 
οι ίδιες οι αγορές. Έχουμε δει 
διαχρονικά ότι κανείς δεν έχει 
χαριστεί και κανείς δεν διατίθεται 
να υποχωρήσει.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Γιώργος Καββαθάς, πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ

50%) παραμένουν σημαντικές δυσκολίες και απειλές. 
Η μειωμένη ρευστότητα και ο χαμηλός τζίρος δημιουρ-
γούν προβλήματα στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, ενώ 
ενδεχόμενα νέα μέτρα εντείνουν την αβεβαιότητα. Ο 
δρόμος για την πλήρη επιστροφή στην κανονικότητα 
φαίνεται μακρύς και κακοτράχαλος.

Ποια μέτρα θεωρείτε εκ των ων ουκ άνευ για να ε-
νισχυθούν όσο το δυνατόν συντομότερα οι μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις;
Η ΓΣΕΒΕΕ έχει θέσει εδώ και χρόνια το περίγραμμα 
των δράσεων που θα μπορούσαν να αναστρέψουν ή 
καλύτερα απλώς να συντηρήσουν την οικονομία σε 
ένα επίπεδο βιώσιμης οικονομικής δραστηριότητας. 
Σταχυολογώντας, θα λέγαμε ότι όλες αυτές οι προτά-
σεις σχεδόν υιοθετήθηκαν ή γίνεται απόπειρα να υι-
οθετηθούν, αλλά με μεγαλύτερη καθυστέρηση και 
αποσπασματικά: ο εξωδικαστικός συμβιβασμός για 
τα χρέη ψηφίστηκε, αλλά περιμένουμε την αποτελε-
σματική εφαρμογή του, στις ηλεκτρονικές συναλλαγές 
και στο ασφαλιστικό οι διακηρύξεις έμειναν στη μέση, 
καθώς ούτε ακατάσχετος επιχειρηματικός λογαρια-
σμός θεσμοθετήθηκε ούτε πρόβλεψη για ρύθμιση ή 
πάγωμα και κεφαλαιοποίηση οφειλών υπήρξε. Επι-
πλέον, η τεράστια φορολόγηση οδηγεί ξανά σε φαινό-
μενα παραβατικότητας και άτυπης επιχειρηματικότητας.

Πρόσφατα έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ προέβλεψε 
νέα λουκέτα στην αγορά. Πώς εξηγείτε αυτό το 
φαινόμενο;
Επιτρέψτε μου να σας αναφέρω ότι υπάρχει μια περί-
εργη παραφιλολογία σχετικά με τους δείκτες οικονομι-
κού κλίματος που παράγει το Ινστιτούτο της ΓΣΕΒΕΕ. 

ταγμένη συμφωνημένη υπόσχεση για ρύθμιση και 
παρακολούθηση του χρέους, είναι προφανές ότι η 
ελληνική οικονομία θα διολισθαίνει στη στασιμότητα. 
Εμείς θεωρούμε ότι το πολιτικό σύστημα πρέπει να 
τοποθετηθεί ενιαίο και αρραγές στην προσπάθεια δι-
ευθέτησης του χρέους εντός της Ευρωζώνης με όσο 
το δυνατόν λιγότερες επιπρόσθετες θυσίες.

Παράλληλα, έρχεται η τρίτη αξιολόγηση του προγράμ-
ματος. Τι προβλέπετε και τι επιθυμείτε από αυτήν;
Θεωρούμε σημαντικό να ολοκληρωθεί η τρίτη αξιολό-
γηση το ταχύτερο δυνατό, αλλά δεν πρέπει να λησμο-
νούμε ότι πολλά από τα μέτρα που έχουν συμφωνηθεί 
είναι εκτός του στόχου για την πρόκληση μιας αναπτυ-
ξιακής δυναμικής, αλλά περισσότερο αποτελούν ένα 
συνονθύλευμα εμμονών και συμβιβασμών. Γι’ αυτό 
οφείλω να τονίσω ότι το κλείσιμο κάθε αξιολόγησης 
λειτουργεί ευεργετικά ως προς την απάλειψη της α-
βεβαιότητας, παρά ως προς την επίτευξη αναπτυξια-
κών στόχων. Σε κάθε περίπτωση, η επί μακρόν δια-
πραγμάτευση οδηγεί πάντα σε οικονομική και επεν-
δυτική αναστολή.

Ποια είναι η θέση σας όσον αφορά τη συνεχιζό-
μενη σεναριολογία περί πρόωρων εκλογών;
Αναμφίβολα το πολιτικό σύστημα είναι εκείνο που θα 
πρέπει να αποφασίσει ότι κάθε κυβέρνηση πρέπει να 
κάνει τον κύκλο της και να μην υπάρχει διαρκώς πα-
ραφιλολογία εκλογών, διότι δεν βοηθά τη δημοκρατία 
πρώτιστα, τη χώρα και την οικονομία να υπάρχει μια 
κυβέρνηση υπό συνεχή αίρεση. Στις έκτακτες περι-
πτώσεις, όπου απαιτείται εθνική συναίνεση, θα πρέπει 
τα κόμματα να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες συστρά-
τευσης για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Σε 
καμία περίπτωση δεν σημαίνει αυτό ότι οι κοινωνικοί 
εταίροι, που την περίοδο της κρίσης παραμερίστηκαν 
από συγκεκριμένα λόμπι συμφερόντων, δεν θα πρέ-
πει να διαβουλεύονται με την κυβέρνηση και τα πολι-
τικά κόμματα. Ο κοινωνικός διάλογος και ο ρόλος του 
Κοινοβουλίου θα πρέπει να αναβαθμιστούν, ενώ όσον 
αφορά τη ΓΣΕΒΕΕ θεωρούμε ότι θα πρέπει επιτέλους 
να υπάρξουν ουσιαστικές αξιολογήσεις. Μελέτες συ-
νεπειών για κρίσιμα νομοθετικά κείμενα πριν από την 
τελική εισαγωγή τους για ψήφιση. Δυστυχώς, είναι 
κάτι που απουσιάζει από την ελληνική πολιτική, ενώ 
το παρακολουθούμε σε άλλες χώρες – στις ΗΠΑ π.χ. 
αν το Κογκρέσο κρίνει ότι κάποιος νόμος δεν μπορεί 
να εγκριθεί, αποσύρεται και ο Πρόεδρος οφείλει να 
κάνει τροποποιήσεις.

«Μακρύς και κακοτράχαλος
ο δρόμος της επιστροφής

στην κανονικότητα»

Εμείς πάντα παρακολουθούμε τα στοιχεία με προσοχή 
και φειδώ. Οι επιχειρήσεις αποτελούν «ζωντανούς ορ-
γανισμούς», και ως τέτοιες πάντοτε θα έχουμε φαινό-
μενα αποτυχίας, πτωχεύσεων, λουκέτων. Το άσχημο 
θα ήταν να είχαμε διαρκώς ένα αρνητικό ισοζύγιο, 
όπως είχαμε τα πρώτα χρόνια της κρίσης, κατά πα-
ραγγελία μάλιστα των θεσμών και άλλων εγχώριων 
συμφερόντων, τα οποία διέβλεπαν ευκαιρίες αγοράς 
μέσα από την καταστροφή των πολύ μικρών επιχει-
ρήσεων. Συνολικά την περίοδο της κρίσης το ισοζύγιο 
εγγραφών-διαγραφών ανήλθε στις 250.000 επιχειρή-
σεις και τούτο αποτελεί μαύρη σελίδα στην ιστορία της 
ελληνικής οικονομίας. Από το 2014 κι έπειτα η κατά-
σταση έχει αρχίσει να ομαλοποιείται ως προς το ισο-
ζύγιο (φέτος φαίνεται ότι θα κλείσει θετικά), αλλά κάτι 
τέτοιο δεν θα πρέπει να μας ξεγελάει, διότι παραμένει 
ανεκμετάλλευτο ένα τεράστιο παραγωγικό δυναμικό 
σε κεφάλαιο και ανθρώπινους πόρους. Από τη μια δι-
ευρύνθηκαν οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης, ενώ 
από την άλλη οι μικρές επιχειρήσεις λειτουργούν στο 
50% της δυνατότητάς τους. Ασφαλώς πρόκειται για μια 
τεράστια απαξίωση.

Θα ήθελα το σχόλιό σας σχετικά με την πρόβλεψη 
της κυβέρνησης για έξοδο από τα προγράμματα 
το καλοκαίρι του 2018. Πόσο εφικτό θεωρείτε τον 
στόχο αυτόν;
Για να είμαστε ειλικρινείς, φοβάμαι ότι εκείνοι που θα 
αποφασίσουν για τη δυνατότητα της χώρας να βγει στις 
αγορές είναι σε έναν μεγάλο βαθμό οι πιστωτές και 
σε δεύτερο χρόνο οι ίδιες οι αγορές. Έχουμε δει δι-
αχρονικά ότι κανείς δεν έχει χαριστεί και κανείς δεν 
διατίθεται να υποχωρήσει. Αν δεν υπάρξει μια συντε-
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Αποσυμπίεση Μεσοσπονδύλιου Δίσκου 
Στην Get Healthier, χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες μιας ομάδας 
κορυφαίων ιατρών και μηχανικών ιατρικών οργάνων, εφαρμόζουμε 
τις τελευταίες εξελίξεις της βιοτεχνολογίας για να προσφέρουμε μη 
χειρουργική, μη επεμβατική Αποσυμπίεση του Μεσοσπονδύλιου Δί-
σκου. Πρόκειται για μια απόλυτα ασφαλή και αποτελεσματική διαδι-
κασία, χωρίς φάρμακα, ενέσεις, χειρουργεία και αναισθησία, η οποία 
πραγματοποιείται σε ειδικό θεραπευτικό κρεβάτι που ελέγχεται από 
ηλεκτρονικό υπολογιστή. Έτσι, δίνουμε λύσεις σε συχνές επώδυνες 
παθήσεις όπως οσφυαλγία, ισχιαλγία, κήλη, προβολή δίσκου, αυχε-
νικό σύνδρομο. 

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

Λ. Κηφισίας 53, Αμπελόκηποι, τηλ. 210-69.93.527
Λεωφόρος Βουλιαγμένης 564, Άλιμος, τηλ. 210-6993527
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Μια σκληρή επίθεση εναντίον 
της Eldorado Gold επιφύλαξε 
ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσί-
πρας ως απάντηση στην ανα-

κοίνωση της εταιρείας ότι ξεκινά «έναν εποι-
κοδοµητικό διάλογο µε την ελληνική κυβέρ-
νηση».

«Είµαστε µε την επιχειρηµατικότητα που 
σέβεται την εργασία και το φυσικό περιβάλλον, 
δεν είµαστε µε τους λογής εκβιαστές, ούτε µε 
τους κρατικοδίαιτους επιχειρηµατίες που λεη-
λάτησαν τον δηµόσιο πλούτο και εκµεταλλεύ-
τηκαν την εργατική δύναµη» είπε ο πρωθυ-
πουργός µιλώντας στο αναπτυξιακό συνέδριο 
της Κρήτης, σε µια απάντηση η οποία δεν κα-
τονόµαζε την εταιρεία αλλά ήταν σαφές ότι α-
ναφερόταν σε αυτήν. Ενδεχόµενο να αναφερό-
ταν σε άλλη εταιρεία κάνοντας λόγο για «εκβι-
αστές» και για «επιχειρηµατικότητα που δεν 
σέβεται το φυσικό περιβάλλον» είναι περίπου 
απίθανο.

Όµως το βασικό θέµα στο ζήτηµα του δι-
αλόγου που η Eldorado ανακοίνωσε ότι ξεκι-
νάει είναι οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες 
αυτός θα γίνει:
• Έχει αποδεχτεί η κυβέρνηση να κάνει διά-
λογο µε την εταιρεία; ∆ιότι η ανακοίνωση δεν 
εξεδόθη από το υπουργείο.
• Υπάρχουν κι άλλα θέµατα που η κυβέρνηση 
έχει να θέσει σε έναν διάλογο µε την εταιρεία 
πλην αυτών που αναφέρονται στην πρόσκληση 
για διαιτησία; ∆ιότι θα ήταν εύλογο, αν υπήρ-
χαν τέτοια θέµατα, να είχαν τεθεί προς επί-
λυση στη διαδικασία της διαιτησίας, η οποία 
θα δώσει κατά τον κ. Σταθάκη «οριστική λύση».
• Θα κάνει ο κ. Τσίπρας διάλογο µε «εκβια-
στές»;

Επίσης, βασικό ζήτηµα στην υπόθεση είναι 
ότι η «άδεια ρουτίνας» για τις Σκουριές, χάριν 
της οποίας απειλήθηκε η αποχώρηση, ούτε 
εκδόθηκε ούτε υπάρχει κανενός είδους πρό-
βλεψη για το αν θα εκδοθεί.

Ουσιαστικά το πρόβληµα της κυβέρνη-
σης δεν ήταν η άδεια στην Ολυµπιάδα αλλά η 
άδεια στις Σκουριές, η οποία όχι µόνο δεν δό-
θηκε αλλά η Νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσα-
λονίκη καλούσε µόλις την Πέµπτη την κυβέρ-
νηση «να µην κάνει άλλα βήµατα πίσω».

Ο απολογισµός των 10 ηµερών
∆έκα ηµέρες µετά την ανακοίνωσή της ότι θα α-
ποχωρήσει από την Ελλάδα, η Eldorado Gold:
• Έχει κερδίσει τις άδειες για εξόρυξη στην Ο-
λυµπιάδα.
• Κατάφερε να παραπεµφθεί στη διαιτησία το 
θέµα του εργοστασίου µεταλλουργίας.

Την ίδια στιγµή η κυβέρνηση έχει πετύχει:
• Να ανασταλεί η απόφαση για αποχώρηση της 
εταιρείας από την Ελλάδα, η οποία είχε προκα-
λέσει σηµαντικό πλήγµα στο επενδυτικό της α-
φήγηµα.
• Να αντέξει στην πίεση να µην εκδώσει την 
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άδεια για τις Σκουριές.
Σε αυτό το κλίµα που έχει δηµιουργηθεί 

µε τη διαιτησία και τον διάλογο, οι όποιες απο-
φάσεις για το µέλλον της εξόρυξης χρυσού στη 
Χαλκιδική µετατίθενται για το 2018.

Η τρίµηνη διαιτησία, την οποία εξήγγειλε 
ο κ. Σταθάκης, θα αρχίσει να µετράει από τη 
στιγµή της συγκρότησης του διαιτητικού ορ-
γάνου.

Το διαιτητικό όργανο αποτελείται από δύο 
διαιτητές, που ορίζουν οι διάδικοι, και τον ε-
πιδιαιτητή, στον οποίο καταλήγουν οι δύο δι-
αιτητές.

Το ελληνικό ∆ηµόσιο όρισε τον διαιτητή 
στην πρόσκληση για διαιτησία της 14ης Σε-
πτεµβρίου, στην οποία η εταιρεία έχει προθε-
σµία ενός µηνός να απαντήσει και να ορίσει τον 
δικό της διαιτητή.

Ακόµη κι αν οι δύο διαιτητές συµφωνή-
σουν αµέσως στον επιδιαιτητή, δεν υπάρχει 
περίπτωση να συγκροτηθεί το όργανο πριν από 
το τέλος Οκτωβρίου, άρα η προθεσµία να εκδώ-
σει απόφαση είναι µέχρι τέλος Ιανουαρίου, µε 
βάση την αρχική δήλωση του κ. Σταθάκη για 
τρίµηνη διαιτησία.

Όµως µία εβδοµάδα αργότερα ο κ. Σταθά-
κης είπε ότι η διαιτησία µπορεί να παραταθεί 
µέχρι και στους έξι µήνες, χωρίς να υπάρξει α-
ντίδραση από την εταιρεία. Αν ισχύσει αυτό, η 
προθεσµία πηγαίνει στο τέλος Απριλίου του 
2018. Τουλάχιστον.

Ουσιαστικά ο πρόεδρος και διευθύνων 
σύµβουλος της εταιρείας Τζορτζ Μπερνς µε τις 
δύο αποφάσεις που ανακοινώθηκαν, τόσο για 
αποχώρηση από την Ελλάδα όσο και για την α-
ναστολή της αποχώρησης, ενεπλάκη σε πολιτι-
κές αντιπαραθέσεις.
• Με την πρώτη έπληξε το επενδυτικό αφή-
γηµα του κ. Τσίπρα, αµέσως µετά την πλήρη α-
νάπτυξή του στη συνέντευξη Τύπου της ∆ΕΘ.
• Με τη δεύτερη τον διευκόλυνε, διότι ανέ-
στειλε την αποχώρηση, χωρίς να πάρει τίποτε 
ή… περίπου τίποτε.

Λίγο αργότερα ο κ. Τσίπρας χαρακτήριζε 
την εταιρεία «εκβιαστές» και «κρατικοδίαι-
τους», προσθέτοντας: «Αυτούς τους χαρίζουµε 
στις κυβερνήσεις του χθες, τα συµφέροντα των 
οποίων εκπροσώπησαν».

Κάποιοι εκτιµούν ότι ίσως η εταιρεία να µη 
βιάζεται και να χρειάζεται χρόνο για να απο-
φασίσει πώς θα διαχειριστεί µε τον καλύτερο 
για εκείνη τρόπο τα µεταλλευτικά δικαιώµατα 
που θα έχει για τα επόµενα 30 χρόνια στην πε-
ριοχή. Αλλά έτσι µπλέχτηκε για τα καλά στο 
πολιτικό παιχνίδι στην Ελλάδα. Η δε µετοχή 
της, από 1,93 δολάρια που ήταν στις 11 Σεπτεµ-
βρίου, έφτασε, δέκα ηµέρες µετά, στα 2,23 δο-
λάρια, ενώ στο peak της περιόδου, στις 14 Σε-
πτεµβρίου, ανήµερα του Σταυρού, ήταν στα 
2,38 δολάρια.

Σε κάθε περίπτωση, ο σταυρός που κουβα-
λάει ο κ. Μπερνς έχει πολύ δρόµο ακόµη…
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ΠΕΣ ΤΟ Μ’ ΕΝΑ TWEET
…και βγάλε τον πραγματικό εαυτό σου.

Η μεγάλη επέτειος του τρίτου Σεπτέμβρη της δεύτερης 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ήρθε και ο πρωθυ-
πουργός άρπαξε την ευκαιρία για μια επιτυχημένη 
παρομοίωση.

Κύριε πρωθυπουργέ, είστε σίγουρος πως αυτό που 
βλέπετε είναι στεριά και όχι… πίσσα; Γιατί και η άλλη 
στην πλαζ Εδέμ στη Βουλιαγμένη καθαρή θάλασσα 
έβλεπε, για καθαρή θάλασσα άκουγε από τον αρμόδιο 
υπουργό και… μπήκε. 

Photo credits: Max Gyselinck/Facebook

Για κάποιους η οικολογική καταστροφή αποδείχθηκε 
νοσταλγική, αν όχι ευχάριστη, καθώς τους θύμισε τα 
παιδικά τους χρόνια. 

Και ιδού τα αποτελέσματα, θα μπορούσε να πει κανείς.
Πενήντα χρόνια αργότερα, μια ανάλογη νοσταλγική 
διάθεση συνεπήρε και τον βουλευτή των ΑΝΕΛ Θα-
νάση Παπαχριστόπουλο, ο οποίος βούτηξε στη Βούλα 
και δεν είδε καμία πετρελαιοκηλίδα.

Κάπου πάντως είναι και λογικό να σταλεί βουλευτής 
των ΑΝΕΛ, και όχι του ΣΥΡΙΖΑ, να κολυμπήσει για να 
διαβεβαιώσει ότι όλα είναι καλά. 

Αν έχεις επιβιώσει από τους αεροψεκασμούς, τι να 
σου κάνει μια πετρελαιοκηλίδα…
Το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο:

Η αγωνία του Παπαχριστόπουλου βέβαια δεν είναι 
τίποτα μπροστά στον αγώνα του Κουρουμπλή.

Τι να κάνει ο άνθρωπος, έχει ευθύνες.

Όχι μόνο οικογενειάρχη αλλά και υπουργό σαν τον 
Κουρουμπλή δύσκολα βρίσκεις στις μέρες μας. Ας τα 
πάρουμε με τη σειρά. O υπουργός ενημερώνεται για 
το ναυάγιο στη Σαλαμίνα. Και τι κάνει; Φεύγει για τρεις 
μέρες στο Λονδίνο.

Ο φανερός πράκτωρ ΠουΚου, βέβαια, μερίμνησε από 
το Λονδίνο να συντονίσει την επιχείρηση αποτροπής 
της οικολογικής καταστροφής.

Με την επιστροφή του από το Λονδίνο ο υπουργός 
έκανε… αυτοψία στην περιοχή και στη συνέχεια 
έπιασε δουλειά. Άρχισε δηλαδή να δίνει διαδοχικές 
συνεντεύξεις και να λέει ό,τι του κατέβαινε. Το μενού 
είχε λογοπαίγνια παραίτησης, προτροπή στους πολίτες 
να κάνουν άφοβα μπάνιο, υποσχέσεις ότι σε 30 μέρες 
ο Σαρωνικός θα έχει καθαριστεί πλήρως, προφανή 
ψεύδη, όπως το γιατί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
για τη Θαλάσσια Ασφάλεια (EMSA) ειδοποιήθηκε να 
παράσχει βοήθεια με 30 ώρες καθυστέρηση, διαρροές 
ότι αν τον παραιτήσουν θα ανεξαρτητοποιηθεί και, φυ-

σικά, οξεία επίθεση στην αντιπολίτευση που ζητούσε 
την παραίτησή του.

Και μέσα σε όλα, η διορισμένη σύμβουλός του ανιψιά 
του γελούσε και έκανε γκριμάτσες την ώρα της ομιλίας 
Μητσοτάκη. Υπερπαραγωγή!

Ε, όχι, αυτά είναι υπερβολές. Δεν έχουν έτσι τα 
πράγματα.

Με λίγα λόγια, ο Κουρουμπλής είναι αυθεντικό παλιό 
ΠΑΣΟΚ.

Μ’ αυτά και μ’ αυτά,

Τι να κάνεις, τα ’χει αυτά η ζωή. Έρχεται μια πετρελαι-
οκηλίδα και φέρνει στην επιφάνεια όλη την αναποτε-
λεσματικότητα, την ανικανότητα και την ανοργανωσιά 
που από καθαρή τύχη δεν αναδείχθηκαν στο πραγμα-
τικό τους μέγεθος νωρίτερα.
Και αυτή είναι η μία διάσταση της υπόθεσης. Γιατί 
υπάρχει και η άλλη.

Σε άλλα νέα,

Το σίγουρο είναι πως δεν πρόκειται για μια πρωτό-
γνωρη κατάσταση.

Από τη στιγμή που μένει πάντως, ίσως θα πρέπει να 
το δει αλλιώς το θέμα, να προσαρμοστεί στις ελληνικές 
συνθήκες.

Για να τα λέμε όλα, πάντως, παρά τις πρωθυπουργικές 
εξαγγελίες για καθαρή έξοδο από τα μνημόνια το 
2018, υπάρχουν και κάποιοι που για αδιευκρίνιστους 
λόγους παραμένουν δύσπιστοι.

Είναι ένα δράμα κι αυτό, για όλα τα κόμματα. Μεγα-
λύτερο δράμα, πάντως, είναι αυτό που περνάει πλέον 
ο ΣΥΡΙΖΑ.

Εεεε, ένας λόγος μπορεί να είναι αυτός:

Ισχύει και για τους ΑΝΕΛ, με τη λογική των δύο 
πλειοψηφιών στη Βουλή, ανάλογα με το νομοσχέδιο, 
μπορούσε και ο Καμμένος να απευθύνεται στο δεξιό 
ακροατήριό του, θέτοντας τις δικές του κόκκινες γραμ-
μές, χωρίς επιπτώσεις για τη συγκυβέρνηση.
Αλλά τα πραγματικά σημαντικά είναι άλλα.



www.freesunday.gr 2124.09.2017

κόσµος

Πιο υπαρκτός από ποτέ 
ο κίνδυνος από την κλιµατική αλλαγή

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ένας από τους 
πιο εξωστρεφείς ακτιβιστές για το πε-
ριβάλλον, ασκεί πολιτική πίεση όχι 
µόνο µέσα από την τέχνη του αλλά 

και µέσα από το Leonardo Di Caprio foundation, 
που δραστηριοποιείται σε παγκόσµιο επίπεδο 
υπέρ του περιβάλλοντος.

Μετά τα πρόσφατα δραµατικά γεγονότα στις 
ΗΠΑ από τους τυφώνες Χάρβεϊ και Ίρµα, έχει 
γίνει πιο αναγκαίο από ποτέ να αποδεχτούµε τους 
άµεσους κινδύνους που αντιµετωπίζουµε από την 
κλιµατική αλλαγή και να κινηθούµε προς µια πε-
ρισσότερο «πράσινη» διαβίωση. Ο διάσηµος ηθο-
ποιός την περασµένη εβδοµάδα ήταν καλεσµένος 
στο συνέδριο του Πανεπιστηµίου Γέιλ µε θέµα το 

περιβάλλον και την κλιµατική αλλαγή που διορ-
γανώθηκε µε πρωτοβουλία του πρώην υπουργού 
Εξωτερικών των ΗΠΑ Τζον Κέρι. Στις ΗΠΑ είναι 
πλέον επιτακτική η ανάγκη να τονίζεται το θέµα 
της κλιµατικής αλλαγής, καθώς η κυβέρνηση 
Τραµπ αποσύρθηκε από τη Συµφωνία του Παρι-
σιού για την Κλιµατική Αλλαγή, τη στιγµή που οι 
επιπτώσεις από την καταστροφή του περιβάλλο-
ντος είναι πιο εµφανείς από ποτέ.

Μια περιουσία ξοδεύει ο Ντι Κάπριο
Ο Ντι Κάπριο δήλωσε πως µέσω του ιδρύµατός 
του θα διαθέσει 20 εκατ. δολάρια σε 100 δρά-
σεις µη κυβερνητικών οργανώσεων, ενώ ο ίδιος 
θα συµµετάσχει στην πολιτική πρωτοβουλία του 
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Τζον Κέρι προκειµένου να ευαισθητοποιηθούν 
πολιτικοί ηγέτες και επιχειρηµατίες υπέρ µιας 
«πράσινης διαβίωσης». Κατά την παρουσίαση του 
ηθοποιού στο Γέιλ ο Τζον Κέρι αστειεύτηκε, ση-
µειώνοντας «ποιος θα ήταν πιο ιδανικός να µιλή-
σει για την κλιµατική αλλαγή από έναν άντρα που 
έχει βιώσει τις συνέπειες από το σπάσιµο ενός πα-
γόβουνου στη µέση του ωκεανού;», αναφερόµενος 
φυσικά στην ταινία «Τιτανικός».

Πέρα από το καυστικό τους χιούµορ, Ντι Κά-
πριο και Κέρι µε σοβαρότητα συµφώνησαν πως 
πρέπει να «σώσουµε τους εαυτούς µας από τους 
εαυτούς µας» και πως «παρ’ ότι οι επιστήµονες 
κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου από το 1990, 
υπήρξαµε αδιάφοροι και εγωιστές». Ο δηµοφι-
λής ηθοποιός τόνισε πως το περιβάλλον µάς προ-
σφέρει 100 τρισ. δολάρια την ηµέρα σε υπηρεσίες, 
µέσω του καθαρού αέρα, του νερού, των τροφών 
κ.λπ. Η µεγαλύτερη πρόκληση αυτή τη στιγµή για 
τις δυτικές κοινωνίες είναι η πράσινη ανάπτυξη, 
που για τον ηθοποιό έχει δύο συνιστώσες, «πρά-
σινες δουλειές» και «πράσινη µηχανολογία». Ντι 
Κάπριο και Κέρι άσκησαν κριτική στην κυβέρ-
νηση Τραµπ για την αδιαφορία που επέδειξε ανα-
φορικά µε τη Συµφωνία του Παρισιού και κατέ-
ληξαν στο ότι το µοναδικό πράγµα που λείπει από 
την ανθρωπότητα είναι πολιτική βούληση για να 
αντιµετωπιστεί ουσιαστικά το πρόβληµα της περι-
βαλλοντικής καταστροφής. «Ψηφίστε ηγέτες που 
αναγνωρίζουν το πρόβληµα ως υπαρκτό» επισή-
µανε ο ηθοποιός, αφήνοντας αιχµές για τις επιλο-
γές του νέου Προέδρου των ΗΠΑ.

 ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

Before the flood
Ιδιαίτερη µνεία κατά το συνέδριο έγινε στο ντο-
κιµαντέρ του Λεονάρντο nτι Κάπριο µε τίτλο 
«Before the flood». Το φιλµ έκανε πρεµιέρα πέ-
ρυσι και από τον ερχόµενο Νοέµβριο θα είναι δι-
αθέσιµο για δωρεάν προβολή µέσα από την ιστο-
σελίδα του «National Geographic». Ο ίδιος ο Ντι 
Κάπριο είχε αναφέρει για το ντοκιµαντέρ του πως 
«αποτελεί προϊόν ενός τριετούς ταξιδιού µαζί µε 
τον σκηνοθέτη Φίσερ Στίβενς, όπου ταξιδέψαµε 
σε κάθε γωνιά της γης για να τραβήξουµε µε κά-
µερα όλες τις δυσµενείς συνέπειες της κλιµατι-
κής αλλαγής και να αποδείξουµε ότι το εν λόγω 
ζήτηµα είναι ίσως η µεγαλύτερη καταστροφή που 
θα αντιµετωπίσει ποτέ η ανθρωπότητα».

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο δεν είναι ο µονα-
δικός σταρ του Χόλιγουντ που πρόκειται να δρα-
στηριοποιηθεί πιο ενεργά µαζί µε πολιτικά πρό-
σωπα για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλα-
γής. Μαζί του στρατεύονται ο Τζορτζ Κλούνεϊ, ο 
Μαρκ Ράφαλο, η Αντζελίνα Τζολί, ο Ματ Ντέιµον, 
ο Κιάνου Ριβς, η Σαρλίζ Θερόν, ο Σον Πεν, η Έµα 
Γουάτσον, ο Κόλιν Φερθ, ο Ρόµπερντ Ρέντφορντ 
και ο Ρίτσαρντ Γκιρ. Οι αστέρες του κινηµατο-
γράφου δεν θα χρησιµοποιήσουν µόνο οικονο-
µικά µέσα αλλά και την επιρροή τους προκειµέ-
νου να στρέψουν το ενδιαφέρον των παραγωγών 
του Χόλιγουντ σε ταινίες που θα προειδοποιούν 
για τις καταστροφικές συνέπειες της κλιµατικής 
αλλαγής, σε µια προσπάθεια να καλύψουν το πο-
λιτικό κενό που αφήνει η κυβέρνηση Τραµπ επί 
του θέµατος.
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οικονοµία

Οι θεσµοί αντέδρασαν, κάτι που 
οδήγησε σε αναδίπλωση της 
ελληνικής πλευράς, διαβεβαιώνοντας 
ότι τις επόµενες ηµέρες το 
ηλεκτρονικό σύστηµα θα ανοίξει για 
τις τράπεζες, ώστε µέχρι το τέλος 
Νοεµβρίου να πραγµατοποιηθούν οι 
πρώτοι ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί.

Ένα ακόµη σηµείο τριβής µεταξύ θεσµών και κυ-
βέρνησης ενδέχεται να αποτελέσει το ζήτηµα 
των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών, καθώς πα-
ρουσιάζει, σύµφωνα µε τους πρώτους, σαφείς κα-
θυστερήσεις. Εκπρόσωποι των θεσµών κατηγο-

ρούν την κυβέρνηση ότι ακολουθεί παρελκυστική τακτική, δι-
ακινδυνεύοντας τη βιωσιµότητα του τραπεζικού συστήµατος 
λόγω της µη αντιµετώπισης των κόκκινων δανείων.

Στο πλαίσιο αυτό ήταν και η προειδοποίηση για την ανάγκη 
εκκίνησης των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών, ώστε να µειω-
θούν τα NPLs (µη εξυπηρετούµενα δάνεια σε καθυστέρηση µε-
γαλύτερη των 90 ηµερών), που απηύθυνε µετά το τέλος του ά-
τυπου Eurogroup που πραγµατοποιήθηκε στο Ταλίν της Εσθο-
νίας ο Benoit Coeure, µέλος της εκτελεστικής επιτροπής της 
ΕΚΤ.

Οι εκπρόσωποι των δανειστών αντέδρασαν εντονότατα 
µόλις ενηµερώθηκαν ότι οι πρώτοι πλειστηριασµοί µε το νέο 
σύστηµα θα πραγµατοποιηθούν στις αρχές του 2018, καθώς η 
ελληνική πλευρά είχε δεσµευτεί στο πλαίσιο της δεύτερης αξι-
ολόγησης ότι το νέο σύστηµα θα λειτουργούσε από 1 Σεπτεµ-
βρίου.

Η κυβέρνηση διευκρίνισε ότι το σχετικό σύστηµα έχει ο-
λοκληρωθεί αλλά σύµφωνα µε τη νοµική διαδικασία, από τη 
στιγµή που µια υπόθεση µπει στο ηλεκτρονικό σύστηµα, απαι-
τείται περίοδος δύο µηνών πριν από τη διενέργεια του πλει-
στηριασµού.

Οι θεσµοί αντέδρασαν, θεωρώντας ότι η κυβέρνηση για 
άλλη µια φορά προσπαθεί να αποφύγει την υλοποίηση των δε-
σµεύσεών της, κάτι που οδήγησε σε αναδίπλωση της ελληνι-
κής πλευράς, διαβεβαιώνοντας ότι τις επόµενες ηµέρες το η-
λεκτρονικό σύστηµα θα ανοίξει για τις τράπεζες, ώστε µέχρι το 
τέλος Νοεµβρίου να πραγµατοποιηθούν οι πρώτοι ηλεκτρονι-
κοί πλειστηριασµοί.

Η βόµβα των στεγαστικών
Ο εφιάλτης των µη εξυπηρετούµενων στεγαστικών δανείων συ-
νολικού ύψους 27,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων ένας «σκληρός 
πυρήνας» της τάξεως των 10 δισ. ευρώ θα απαιτήσει ισορρο-
πίες σε τεντωµένο σκοινί, αποτελεί, ενόψει της έναρξης των η-

λεκτρονικών πλειστηριασµών, «ωρολογιακή βόµβα» που κα-
λούνται να «απασφαλίσουν» τόσο οι τράπεζες όσο και η κυ-
βέρνηση. 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσε η Τράπεζα 
της Ελλάδος µε την Έκθεσή της για τους Επιχειρησιακούς 
Στόχους Μη Εξυπηρετούµενων Ανοιγµάτων, η συνεχιζό-
µενη πάλη για την καταστολή των NPLs οφείλεται στα στε-
γαστικά χαρτοφυλάκια. Στο β΄ τρίµηνο του 2017 τα τελευταία 
συνέχισαν την τάση που διαµορφώθηκε για πρώτη φορά στο 
α΄ τρίµηνο του έτους και η οποία συνίσταται στη δηµιουρ-
γία νέων µη εξυπηρετούµενων στεγαστικών δανείων. Συνο-
λικά, όπως αναφέρει η ΤτΕ στην Έκθεση για τους Επιχει-
ρησιακούς Στόχους, ποσοστό 15% των µη εξυπηρετούµενων 
ανοιγµάτων τελεί υπό καθεστώς αίτησης για υπαγωγή σε νο-
µική προστασία, ενώ ειδικά στα στεγαστικά δάνεια το ποσο-
στό αυτό ξεπερνά το 30%. Πρόκειται δηλαδή για στεγαστικά 
δάνεια ύψους 10 δισ. ευρώ που ζητούν «άσυλο» ή αλλιώς για 
ένα σε κάθε τρία µη εξυπηρετούµενα στεγαστικά δάνεια των 
τραπεζών.

Οι τράπεζες υλοποιούν τις τελευταίες κινήσεις για τον συ-
ντονισµό των δεδοµένων τους ενόψει των ηλεκτρονικών πλει-
στηριασµών, ενώ η λειτουργία της πλατφόρµας αναµένεται 
στα τέλη του µήνα. Ωστόσο, γίνεται σταδιακά πιο ορατό ότι 
οδεύουµε σε πολύ αυστηρότερα κριτήρια για την προστασία 
της πρώτης κατοικίας.

Σηµειώνεται ότι πρόσφατα ο υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Γ. Σταθάκης ανέφερε ότι η δηµιουργία της 
πλατφόρµας των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών ήταν µέρος 
της συµφωνίας µε τους δανειστές, ενώ η συµφωνία για τα κόκ-
κινα δάνεια πέτυχε ισχυρή προστασία για την πρώτη κατοι-
κία, µε τα 2/3 των περιστατικών να προστατεύονται πλήρως 
µέχρι τα τέλη του 2017.

Ο κ. Σταθάκης είπε ότι στη συνέχεια θα υπάρξει νέα ρύθ-
µιση µε βάση τις συζητήσεις που θα γίνουν µε τους θεσµούς. 
Όσο για την έναρξη των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών, ανέ-
φερε ότι «σύµφωνα µε το υπουργείο ∆ικαιοσύνης, είµαστε έ-
τοιµοι να ξεκινήσουµε µέσα στις αµέσως επόµενες εβδοµάδες 
µε την ηλεκτρονική πλατφόρµα, ξεκινώντας από επαγγελµα-
τικά ακίνητα».

Η κυβέρνηση βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση, 
καθώς η ενεργοποίηση των απαραίτητων εργαλείων για την α-
ντιµετώπιση των κόκκινων δανείων, µε πρώτο τους ηλεκτρονι-
κούς πλειστηριασµούς, είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει ισχυρές 
εσωκοµµατικές αντιδράσεις και µεγάλο πολιτικό κόστος, δε-
δοµένου ότι τα προηγούµενα χρόνια πορεύτηκε υποσχόµενη 
«σεισάχθεια» και ευνοϊκές ρυθµίσεις για όλους τους δανειολή-
πτες, συµβάλλοντας στη διόγκωση των στρατηγικών κακοπλη-
ρωτών. 

Από την άλλη πλευρά, αν συνεχιστούν οι καθυστερήσεις, 
είναι βέβαιο ότι οι τράπεζες δεν θα πετύχουν τους στόχους µεί-
ωσης των κόκκινων δανείων και σύντοµα θα τεθεί ζήτηµα νέας 
κεφαλαιακής ενίσχυσής τους, κάτι που ενδεχοµένως να οδηγή-
σει και σε κούρεµα καταθέσεων (bail in).

Σηµειώνεται ότι την προηγούµενη εβδοµάδα, σε συνά-
ντηση που είχε επιτελείο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών µε 
την ΕΚΤ, οι επόπτες επισήµαναν ότι θα πρέπει να υπάρξουν 
άµεσα θετικά αποτελέσµατα στο ζήτηµα των κόκκινων δανείων, 
προειδοποιώντας ότι τα χρονικά περιθώρια εξαντλούνται.

  ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ

ΤΑ ∆ΑΝΕΙΑ, ΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ 
ΣΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ 
ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
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Στις πρωτοποριακές δράσεις crowdfunding επεν-
δύει έµπρακτα η Εθνική Τράπεζα που, σε συνερ-
γασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διοργάνωσε 
την Πέµπτη 21 Σεπτεµβρίου το ετήσιο συνέδριο 
Crowd Dialog Europe 17 (www.crowddialog.eu) 

µε τη συµµετοχή 400 Ευρωπαίων.
Σε αυτές τις δράσεις αναφέρθηκε στην οµιλία του εκτενώς 

ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας Λεωνί δας Φρα-
γκιαδάκης στην έναρξη του συνεδρίου Crowd Dialog, τονίζο-
ντας µεταξύ άλλων ότι «οι µεγάλες τράπεζες συνάπτουν συνερ-
γασίες στον αναπτυσσόµενο τοµέα του crowdfunding, δηλαδή 
της άντλησης κεφαλαίων απευθείας από το επενδυτικό κοινό µε 
τη µορφή δωρεάς (donations)».

Σηµειώνεται δε ότι η πρωτοβουλία act4Greece, την οποία η 
Εθνική Τράπεζα υλοποιεί σε συνεργασία µε την εξειδικευµένη 
εταιρεία Crowd Policy, είναι η πρώτη ψηφιακή πλατφόρµα χρη-
µατοδότησης που λειτουργεί στην Ελλάδα, µια πρωτοβουλία 
crowdfunding µε ποικίλες δράσεις προς όφελος της κοινωνίας 
και της οικονοµίας.

Στην Αθήνα παρευρέθηκαν περισσότεροι από 400 Ευρω-
παίοι αξιωµατούχοι και εκπρόσωποι επιχειρηµατικών και κοι-
νωνικών φορέων, φιλοξενούµενοι από την Εθνική Τράπεζα, η 
οποία είναι από τους πρωταγωνιστές του Crowd Dialog Europe 
17 και ο βραχίονας αυτής της µεγάλης ευρωπαϊκής πρωτοβου-
λίας στην Ελλάδα. Στους συνέδρους περιλαµβάνονται προσωπι-
κότητες από τον πανεπιστηµιακό χώρο, τραπεζικά στελέχη, επι-
κεφαλής επενδυτικών funds και στελέχη του ευρωπαϊκού µη-
χανισµού.

Ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας Παναγιώτης Θωµόπου-
λος απηύθυνε χαιρετισµό σε κλειστό workshop της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής (Internal Market Industry, Enterpreneurship 
and SMEs Directorate - General), το οποίο πραγµατοποιήθηκε 

µε θέµα τις ευκαιρίες crowdfunding και τις βέλτιστες πρακτι-
κές στην Ε.Ε., µε την συµµετοχή 40 εκπροσώπων από τις χώ-
ρες-µέλη. Από την Ελλάδα συµµετείχαν στελέχη της Εθνικής 
Τράπεζας που διηύθυναν µια ενότητα των συζητήσεων σχετικά 
µε τον οµολογιακό δανεισµό µέσω crowdfunding, ενώ στελέχη 
του Ιδρύµατος Ωνάση συντόνισαν µια άλλη ενότητα, σχετικά µε 
το crowdfunding στον πολιτισµό.

Τα θέµατα των οµιλιών και των συζητήσεων του συνεδρίου 
κινούνται σε τρεις κύριους άξονες:
• Στο Crowd Funding ως ένας σηµαντικός τρόπος εύρεσης 
οικονοµικών πόρων χρηµατοδότησης. Στόχος είναι να συγκε-
ντρώνονται κεφάλαια τα οποία θα διοχετεύονται σε δράσεις 
που θα ήταν δύσκολο να χρηµατοδοτηθούν µε άλλον τρόπο.
• Στην αναζήτηση ενός ολοκληρωµένου µοντέλου στην 
αγορά εργασίας Crowd Sourcing, ώστε να αξιοποιηθεί η δύ-
ναµη του πλήθους µε πρακτικές εφαρµογές σε ένα περιβάλλον 
που αλλάζει διαρκώς.
• Στην ενίσχυση της καινοτοµίας από ένα πλήθος διαφορε-
τικών ανθρώπων µε στόχο την ενιαία και στοχευµένη συνερ-
γασία και την εφαρµογή του πλαισίου που θα αξιοποιεί νέες 
ευκαιρίες για καινοτοµίες σε εντελώς διαφορετικούς κλάδους 
(Crowd Innovation).

Ο επικεφαλής του Crowd Dialog στην Ευρώπη Dr. Michael 
Gebert κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου δήλωσε: 
«Το συνέδριο Crowd Dialog Europe διεξάγεται ετησίως σε συ-
νεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι ένα ξεχωριστό και 
ανεξάρτητο ολοήµερο συνέδριο που διοργανώνεται από πολλές 
οµάδες CrowdSourcing και CrowdFunding µε τη συµµετοχή 
400 εθνικών εκπροσώπων από 28 κράτη-µέλη της Ευρώπης. 
Σκοπός µας είναι να συγκεντρώσουµε οµιλητές και εµπειρο-
γνώµονες οι οποίοι θα εµπνεύσουν µε 15λεπτες οµιλίες εστια-
σµένες σε ένα ευρύ φάσµα θεµάτων πάνω στη θεωρία της δύνα-

ΣΤΟ CROWDFUNDING ΕΠΕΝ∆ΥΕΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Περισσότεροι από 400 Ευρωπαίοι στο συνέδριο της Εθνικής.

µης του πλήθους, όπου η γνώση και η έµπνευση θα ενισχυθούν 
προκειµένου να προκύψει ουσιαστική συζήτηση στη συνέχεια. 
Το Crowd Dialog Europe µε τη συµµετοχή εµπειρογνωµόνων 
και ειδικών από το European Crowd-X είναι κάτι παραπάνω από 
µία διοργάνωση. ∆ρα ως καταλύτης για την ανάπτυξη ενός οικο-
συστήµατος που βασίζεται στη δύναµη του πλήθους».

Στον χαιρετισµό του προς τους συνέδρους ο πρόεδρος της 
Εθνικής Τράπεζας Παναγιώτης Θωµόπουλος τόνισε: «Η Εθνική 
Τράπεζα µε στόχο την αξιοποίηση του σύγχρονου αυτού εργα-
λείου της συµµετοχικής χρηµατοδότησης δηµιούργησε το πρό-
γραµµα act4Greece, µία σηµαντική πρωτοβουλία εταιρικής κοι-
νωνικής ευθύνης, η προσφορά της οποίας στην ελληνική κοι-
νωνία ήδη αναγνωρίζεται διεθνώς. Η UNESCO συµπεριέλαβε 
το act4Greece στον ετήσιο απολογισµό του 2016 ως την πιο ε-
πιτυχηµένη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στη 
χώρα για τη χρονιά αυτή. Πρόκειται για µία πρωτοβουλία η 
οποία επιτρέπει τη δηµιουργία συνεργειών, καλλιεργεί τις συ-
νεργασίες, ενθαρρύνει τους πολίτες να συνεισφέρουν κατά τις 
δυνάµεις τους, κινητοποιεί πρόσθετους πόρους προς κοινή κα-
τεύθυνση και τελικά επιτυγχάνει τη µεγαλύτερη αποτελεσµα-
τικότητα στην αξιοποίηση των πόρων που συγκεντρώνονται. Η 
συµµετοχή πολλών φορέων και πολιτών για έναν κοινό σκοπό 
ενισχύει την κοινωνική συνοχή και αποτελεί ένα βασικό στοι-
χείο της συµµετοχικής δηµοκρατίας, σε ένα περιβάλλον όπου 
ο απλός πολίτης αισθάνεται αποµακρυσµένος από τα κέντρα ε-
ξουσίας».

Ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας Λεωνίδας 
Φραγκιαδάκης κατά την οµιλία του ανέφερε: «H συµµετοχική 
χρηµατοδότηση επιχειρήσεων, ιδιωτών και µη κερδοσκοπικών 
οργανισµών είναι µια διεθνώς αναγνωρισµένη πρακτική χρηµα-
τοδότησης η οποία τα τελευταία χρόνια, λόγω της οικονοµικής 
κατάστασης, παρουσιάζει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης, µετα-
τρέποντάς την σε ένα πολύτιµο εργαλείο στήριξης φορέων, µη 
κυβερνητικών οργανώσεων και εταιρειών. Στην Ευρώπη το 2015 
η συµµετοχική χρηµατοδότηση  διπλασιάστηκε και ανήλθε στα 
6,4 δισ. ευρώ, ενώ στις παγκόσµιες αγορές, στα 34,4 δισ. ευρώ. 
Τα εντυπωσιακά αυτά στοιχεία καταδεικνύουν την αναγκαιό-
τητα ένταξης της νέας αυτής µορφής χρηµατοδότησης στο τρα-
πεζικό σύστηµα, δίπλα στις παραδοσιακές µορφές χρηµατοδό-
τησης.

»Θέλοντας να ανταποκριθούµε στις ολοένα και πιο σύνθε-
τες ανάγκες των πελατών, προχωράµε µε σταθερά προγραµµα-
τισµένα βήµατα στη δηµιουργία ολοκληρωµένων λύσεων που 
συνδυάζουν τα σύγχρονα εργαλεία χρηµατοδότησης µε τα πα-
ραδοσιακά. Στο πλαίσιο αυτό η Εθνική Τράπεζα δηµιούργησε 
το act4Greece, την πρώτη ψηφιακή πλατφόρµα crowdfunding 
στην Ελλάδα για την προώθηση της κοινωνικής και αναπτυξι-
ακής τραπεζικής, ενώ µέσω του νέου προγράµµατος i-fund θα 
είναι δυνατή και η συµµετοχική χρηµατοδότηση καινοτόµων ε-
πιχειρήσεων.

»Το i-fund αποτελεί τη νέα µας πρωτοβουλία και πρόκειται 
για µία ηλεκτρονική πλατφόρµα η οποία αξιοποιώντας το ερ-
γαλείο της συµµετοχικής χρηµατοδότησης έχει στόχο την υ-
ποστήριξη καινοτόµων επιχειρήσεων. Μέσω του προγράµµατος 
αυτού στόχος µας είναι η ενίσχυση της παρουσίας της Εθνικής 
Τράπεζας στη νέα και καινοτόµο επιχειρηµατικότητα, η πρό-
σβαση επιχειρήσεων σε κεφάλαια ιδιωτών µε τη µεσολάβηση 
της Εθνικής Τράπεζας, η οποία διασφαλίζει την αξιοπιστία της 
διαδικασίας, και η ανάπτυξη συµπληρωµατικών πρωτοπορια-
κών εργαλείων στη χώρα µας».

Η γενική διευθύντρια της Εθνικής Τράπεζας Νέλλη Τζάκου 
υπογράµµισε για το συνέδριο: «Το γεγονός ότι µια διεθνής δι-
οργάνωση πάνω σε ένα θέµα αιχµής, όπως το crowdfunding, έρ-
χεται στην Ελλάδα αποτελεί ψήφο εµπιστοσύνης τόσο για τη 
χώρα όσο και για την Εθνική Τράπεζα. Μέσα στα δύο τελευταία 
χρόνια, σαν τράπεζα, βρεθήκαµε στην πρωτοπορία σε θέµατα 
Crowd, υλοποιώντας την πρώτη ευρείας κλίµακας πλατφόρµα 
για δράσεις κοινωνικής ευθύνης. Είµαστε έτοιµοι και θα προχω-
ρήσουµε άµεσα στις χρηµατοδοτήσεις εταιρειών µέσω της αντί-
στοιχης πλατφόρµας Crowdfunding ifund».

Crowd  
dialog  
Europe  

O ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης µε τον 
πρόεδρο του Συνεδρίου Crowd dialog κύριο Michael Gebert

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας µε τη Γενική ∆ιευθύντρια Λιανικής 
Τραπεζικής κ. Νέλλη Τζάκου
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Σημαντικό ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί και αναμένεται να οριστικοποιηθεί για τις δύο 
μεγάλες εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας Νηρέα και Σελόντα. Την Τετάρτη επρόκειτο να 
κατατεθούν οι μη δεσμευτικές προσφορές και σύντομα έρχονται ανακοινώσεις.

Ήδη πάνω από 35 funds έχουν υπογράψει συμβάσεις εμπιστευτικότητας, χωρίς ωστόσο 
να είναι ακόμη ξεκάθαρο πόσες τελικά από αυτές θα φτάσουν στο τέλος της διαδικασίας.

Να σημειωθεί ότι οι διαδικασίες αναδιάρθρωσης τόσο της Σελόντα όσο και του Νηρέα ξε-
κίνησαν από τις τράπεζες πριν από έναν χρόνο και το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται ε-
πιτυχές, δεδομένης της αύξησης πωλήσεων, της επιστροφής στην κερδοφορία και της ύπαρ-
ξης πλέον θετικών ιδίων κεφαλαίων.

Υπενθυμίζεται ότι οι τράπεζες έχουν αποκτήσει τον έλεγχο του μάνατζμεντ τόσο της Σε-
λόντα (από τον Σεπτέμβριο του 2015, όταν απέκτησαν το 82% διαγράφοντας δάνεια ύψους 50 
εκατ. ευρώ) όσο και του Νηρέα (όπου την περασμένη άνοιξη απέκτησαν το 75% «κουρεύο-
ντας» δάνεια 58,6 εκατ. ευρώ).

Σημειωτέον ότι τουρκικά και αμερικανικά funds έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για 
την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου των δύο εταιρειών που έχουν περάσει στα χέρια 
των τραπεζών.

Τελευταίος υποψήφιος αγοραστής εμφανίζεται ο τουρκικός όμιλος Kilic, που δραστηριο-
ποιείται στην παραγωγή τσιπούρας και λαβρακιού, αλλά και το fund Αmerra, που διαχειρίζε-
ται επενδυτικά κεφάλαια άνω των 1,5 δισ. δολαρίων με έμφαση στην αγροτική οικονομία.

Παράλληλα, Έλληνες εφοπλιστές βρίσκονται πίσω από το fund Diorasis που έχει κάνει 
προσφορά για τις ιχθυοκαλλιέργειες, fund που τρέχουν Έλληνες, πρώην στελέχη της Ernst 
Young. 

Επέκταση του δικτύου της στη Νότια Αφρική πραγματοποιεί η Folli Follie, εγκαινιάζο-
ντας δύο νέα Folli Follie New Concept Stores, στην Πρετόρια και στο Κέιπ Τάουν.

Η εταιρεία αναπτύσσει συνεχώς το δίκτυό της, το οποίο αποτελείται σήμερα 
από πάνω από 630 σημεία πώλησης. Τα δύο νέα concept stores έρχονται να προστεθούν, λί-
γους μόλις μήνες μετά την είσοδο της Folli Follie στην αγορά της Νότιας Αφρικής, στο πρώτο 
flagship κατάστημα της Folli Follie, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Νοέμβριο του 
2016 και βρίσκεται στο εμπορικό κέντρο Sandton City, στην πλατεία Νέλσον Μαντέλα στο 
Γιοχάνεσμπουργκ.

O Όμιλος FF Group, ο οποίος δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 30 χώρες, σχεδιά-
ζει, παράγει και διανέμει σε παγκόσμιο επίπεδο ιδιόκτητες μάρκες, τη Folli Follie και τη Links 
of London. Διατηρεί μια δυναμική παρουσία στον χώρο της λιανικής και χονδρικής πώλησης 
στην ελληνική αγορά, αλλά και στην αγορά των Βαλκανίων. Τα attica πολυκαταστήματα και 
τα Factory Outlet αποτελούν τα μεγαλύτερα ιδιόκτητα κανάλια διανομής και σημεία λιανικής 
πώλησης του ομίλου στην Ελλάδα.

Στις αρχές του 2016 ο όμιλος ανακοίνωσε την είσοδό του στο κανάλι καλλυντικών ευρείας 
διανομής μέσω της αποκλειστικής εκπροσώπησης και διανομής των προϊόντων μακιγιάζ Max 
Factor στην ελληνική αγορά. Επιπλέον, διαθέτει στην ελληνική αγορά διεθνώς γνωστές μάρ-
κες καλλυντικών, όπως Molton Brown, Annick Goutal κ.ά., στην beauty & lifestyle boutique 
Heaven on Earth.

Επίσης, διατηρεί συμμετοχή στον τομέα της ταξιδιωτικής λιανικής μέσω της στρατηγικής 
συμμαχίας και της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της ελβετικής Dufry AG, η οποία εξα-
γόρασε τα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών.

Ο Όμιλος FF Group δημιουργεί μόδα σε παγκόσμιο επίπεδο, διαθέτει εδραιωμένη πα-
ρουσία με πάνω από 930 σημεία πώλησης και απασχολεί περίπου 5.000 άτομα ανά τον κόσμο.

Ενισχύει 
την παρουσία 
της στη Νότια 
Αφρική η FF

Έντονο 
ενδιαφέρον 
για Νηρέα - 
Σελόντα
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«Θα είναι βαρύ το τίμημα για τη 
δημόσια υγεία αν το αντιεμβολιαστικό 
κίνημα πάρει ακόμη μεγαλύτερες 
διαστάσεις στη χώρα μας». 
Θανάσης Τσακρής, καθηγητής 
Μικροβιολογίας της Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών

 ΑΛΕΞΊΑ ΣΒΏΛΟΥ

Η ΙΛΑΡΑ ΕΙΝΑΙ 
ΣΟΒΑΡΗ ΛΟΙΜΩΞΗ 
ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΥΠΟΤΙΜΑΤΑΙ

Η 
επιδημία ιλαράς που καταγράφε-
ται και στην πατρίδα μας, ακολου-
θώντας το επιδημικό κύμα άλλων 
ευρωπαϊκών χωρών, έφερε για μία 
ακόμη φορά στο προσκήνιο την 
αξία του εμβολιασμού, υπενθυμί-

ζοντάς μας πόσο βαρύ τίμημα κινδυνεύουμε ως κοι-
νωνία να πληρώσουμε αν το αντιεμβολιαστικό κίνημα 
πάρει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις. Όπως επισημαί-
νει ο Θανάσης Τσακρής, καθηγητής Μικροβιολογίας 
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, «η 
πρόσφατη επιδημική έξαρση της ιλαράς που παρα-
τηρείται στην Ελλάδα οφείλεται σε στελέχη του ιού 
τα οποία έχουν ομοιότητες με εκείνα που απομονώ-
θηκαν σε βαλκανικές χώρες, όπως η Ρουμανία και η 
Βουλγαρία, και τα οποία έπληξαν ομάδες πληθυσμού 
με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη, κυρίως τους Ρομά. 
Ωστόσο, αρκετά περιστατικά καταγράφονται και στον 
γενικό πληθυσμό, σε μικρά παιδιά ή ενήλικες που δεν 
έχουν εμβολιαστεί ή δεν έχουν ολοκληρώσει το εμβο-
λιαστικό σχήμα».

Γιατί ειδικά η ιλαρά και όχι κάποιο άλλο λοιμώδες 
μεταδοτικό νόσημα; Η απάντηση βρίσκεται στην πολύ 
υψηλή μεταδοτικότητα του συγκεκριμένου ιού. «Το 
90% των ατόμων που δεν έχουν ανοσία και έρθουν σε 
επαφή με άτομο που νοσεί θα εκδηλώσουν τη νόσο. 
Έτσι, μόλις πέσουν έστω και λίγο κάτω από το 95% τα 
ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης του γενικού πληθυ-
σμού, παρατηρούνται σημαντικές εξάρσεις» εξηγεί ο 
κ. Τσακρής. Σημασία έχει, λοιπόν, να γνωρίζουμε πότε 
και πώς μεταδίδεται η ιλαρά. Μπορεί να μεταδοθεί κυ-
ρίως με τον βήχα ή το φτέρνισμα, αλλά και αν αγγίξου-
με αντικείμενα τα οποία προηγουμένως έχουν μολυν-
θεί με εκκρίσεις ασθενούς. «Η εύκολη μετάδοση της 
ασθένειας, πριν και μετά την εμφάνιση του χαρακτη-
ριστικού εξανθήματος το οποίο ξεκινά από το πρόσω-
πο και εξαπλώνεται στο σώμα, δυσχεραίνει την όποια 
προσπάθεια περιορισμού της λοίμωξης και θέτει σε 
άμεσο κίνδυνο τα μη εμβολιασμένα άτομα, ειδικά τα 
βρέφη, αφού το συγκεκριμένο εμβόλιο γίνεται μετά 
το πρώτο έτος της ηλικίας τους» συνεχίζει ο Θανάσης 
Τσακρής.

Τι συστήνει στους γονείς; Να βεβαιωθούν ότι 
έχουν χορηγηθεί στα παιδιά τους οι απαιτούμενες δύο 
δόσεις του εμβολίου. Αλλά και οι ενήλικες που δεν 
έχουν εμβολιαστεί και δεν έχουν νοσήσει από ιλαρά 
πρέπει επίσης να εμβολιαστούν, με τη δεύτερη δόση 

να μπορεί να χορηγηθεί τέσσερις εβδομάδες μετά 
την πρώτη. «Η ιλαρά δεν πρέπει να υποτιμάται» το-
νίζει ο καθηγητής Μικροβιολογίας. «Είναι σοβαρή 
λοίμωξη, με υψηλό ποσοστό επιπλοκών (10%-20%), 
που περιλαμβάνουν από μέση ωτίτιδα, πνευμονία και 
παροδική ηπατίτιδα μέχρι βαριά εγκεφαλίτιδα».

Δεν είναι, όμως, μόνο η ιλαρά που μας… θυμήθηκε 
και αποτελεί σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία. 
Ας μην ξεχνάμε και την εποχική γρίπη, που πέρυσι 
κατέγραψε πολύ υψηλά ποσοστά νοσηρότητας, πε-
ριστατικά που χρειάστηκαν νοσηλεία σε ΜΕΘ και 
θανάτους. Η θωράκισή μας απέναντί της απαιτεί τον 
έγκαιρο εμβολιασμό, όχι μόνο όσων ανήκουν σε ευ-
παθείς ομάδες (όπως οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με 
χρόνια νοσήματα) αλλά και εκείνων που έρχονται σε 
επαφή μαζί τους (όπως οι εργαζόμενοι στον χώρο της 
υγείας). Ο κ. Τσακρής μας υπενθυμίζει ότι η ιδανική 
εποχή για τον αντιγριπικό εμβολιασμό είναι από τον 
Οκτώβριο μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, ώστε να υπάρξει 
ο χρόνος για τη δημιουργία των κατάλληλων αντισω-
μάτων, πριν από την έναρξη του ενδημικού κύματος, 
συνήθως τον Δεκέμβριο. Μάλιστα, οι ηλικιωμένοι, 
λόγω της πιθανής χαμηλής ανοσιακής «απάντησης» 
του οργανισμού τους στο εμβόλιο, ενδέχεται να χρει-
αστούν και δεύτερη δόση, κάτι που θα πρέπει όμως 
να συζητήσουν με τον γιατρό τους.

ΛΕΊΤΟΥΡΓΊΚΉ ΊΑΣΉ ΓΊΑ 
ΕΝΑΝ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΑΣΘΕΝΕΊΣ 
ΜΕ ΧΡΟΝΊΑ ΜΥΕΛΟΓΕΝΉ 
ΛΕΥΧΑΊΜΊΑ

Δεκαέξι χρόνια μετά το θρυλικό εξώφυλλο των «New York Times» 
με το εικονιζόμενο –επερχόμενο– «τέλος του καρκίνου», το όνειρο 
έγινε πραγματικότητα. Είναι πλέον εφικτή η ίαση για το 50% των 

ασθενών με χρόνια μυελογενή λευχαιμία και στην Ελλάδα 25 ασθενείς 
διέκοψαν τη θεραπεία με nilotinib, επιτυγχάνοντας βαθιά μοριακή ανταπό-
κριση, γλιτώνοντας έτσι τον ΕΟΠΥΥ από 15.000-25.000 ευρώ ετησίως για 
φαρμακευτική αγωγή ανά περιστατικό. Για να διακόψουν όμως οι ασθενείς 
τη θεραπεία τους επιβάλλεται να κάνουν τον πρώτο χρόνο μια μοριακή 
εξέταση μηνιαίως και τον δεύτερο χρόνο κάθε ενάμιση μήνα, με το ετήσιο 
κόστος της εξέτασης να ανέρχεται σε 2.500 ευρώ. Ο ΕΟΠΥΥ, ωστόσο, 
αποζημιώνει τη μοριακή εξέταση μόνο για τέσσερις φορές τον χρόνο και 
όπως ανακοινώνει ο αιματολόγος Παναγιώτης Παναγιωτίδης, πρόεδρος της 
Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, η ΕΑΕ αναλαμβάνει να καλύψει το κό-
στος των υπόλοιπων απαραίτητων μοριακών εξετάσεων για 120 ασθενείς 
που μπορούν να διακόψουν τη διά βίου θεραπεία.

4.000 ΠΕΡΊΣΤΑΤΊΚΑ 
ΚΑΡΚΊΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΉ 
ΕΤΉΣΊΏΣ ΣΤΉΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στην ηλικία των 50 ετών και όχι στα 55 έτη συνιστούν οι ειδικοί 
της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας να ξεκινούν οι άνδρες τον 
προληπτικό έλεγχο για τον καρκίνο του προστάτη με έλεγχο PSA 

και δαχτυλική εξέταση. Ο καρκίνος του προστάτη καταγράφει 4.000 νέα 
περιστατικά ετησίως εντός των συνόρων και στην πατρίδα μας η θνητότητα 
από τη νόσο είναι χαμηλότερη απ’ ό,τι στις χώρες του Βορρά, καθώς 
μας προστατεύουν η μεσογειακή διατροφή και τα «καλά» γονίδια. Στους 
100 καρκίνους που θα διαγνωστούν, οι 20 χρειάζονται αντιμετώπιση 
(χειρουργείο, φάρμακα, κρυοθεραπεία, χημειοθεραπεία κ.λπ.), ενώ οι 
80 χρειάζονται απλώς ενεργή παρακολούθηση. Το δίκτυο διαγνωστικών 
κέντρων Iatrica προσφέρει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τους άνδρες 
50 ετών και άνω από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου (τηλ. 210 3413400).
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Μαθαίνουμε μαζί με τον Γιώργο 
Μητσικώστα πως η δίαιτα και η άσκηση 
δεν αρκούν για να χάσουν οι παχύσαρκοι 
τα περιττά κιλά τους και να διατηρήσουν 
το χαμηλότερο βάρος τους. Χρειάζονται 
επιπλέον φαρμακευτική βοήθεια.

 ΑΛΕΞΊΑ ΣΒΏΛΟΥ

ΝΈΑ ΘΈΡΑΠΈΊΑ 
ΦΡΈΝΑΡΈΊ 
ΤΟ ΤΣΟΥΝΑΜΊ 
ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΊΑΣ

Λαμβάνοντας τις διαστάσεις ενός τσουνάμι, η μάστιγα 
της παχυσαρκίας εξαπλώνεται παγκοσμίως με ταχύ-
τατους ρυθμούς, πλήττοντας έως και το 30% του ευ-
ρωπαϊκού πληθυσμού, ενώ στην πορεία εξελίσσεται 

σε 5η αιτία θανάτου, με συνέπεια να ανακηρύσσεται σε μείζον 
πρόβλημα δημόσιας υγείας. Όπως εξηγεί ο Ευκλείδης Ράπτης, 
ιατρικός διευθυντής της Novo Nordisk Ελλάδος, η παχυσαρκία 
διπλασιάζει τον κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακό επεισό-
διο και πενταπλασιάζει τον κίνδυνο εμφάνισης συγκεκριμένων 
μορφών καρκίνου, ενώ συνδέεται στενά με την κατάθλιψη, την 
κοινωνική απομόνωση, την πρόωρη διακοπή της εργασίας και 
τον στιγματισμό, τόσο στον επαγγελματικό χώρο όσο και στο 
σχολείο. Αλλά σε αυτό το δισεπίλυτο πρόβλημα τα εκατομμύρια 
των παχύσαρκων ασθενών έχουν πλέον έναν νέο σύμμαχο: μια 

αποτελεσματική φαρμακευτική θεραπεία, που σε συνδυασμό 
με τη δίαιτα και την άσκηση βοηθά στην ταχύτερη και οριστι-
κή απώλεια του περιττού βάρους, προσφέροντας παράλληλα ως 
επιπλέον «μπόνους» τη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου. 
Η νέα θεραπεία με δραστική ουσία τη λιραγλουτίδη (σε δόση 
των 3 mg και εμπορική ονομασία Saxenda) χορηγείται με μία 
ένεση ημερησίως και αποτελεί το πρώτο ανάλογο του ανθρώπι-
νου γλυκαγονόμορφου πεπτιδίου-1 (GLP-1), το οποίο έχει λάβει 
έγκριση στην Ευρώπη για τη θεραπεία της παχυσαρκίας. Το 
φάρμακο συστήνεται ως συμπληρωματική αγωγή σε μια δίαιτα 
χαμηλών θερμίδων και σε αυξημένη σωματική δραστηριότη-
τα για τον έλεγχο του βάρους σε ενήλικες ασθενείς με Δείκτη 
Μάζας Σώματος από 30 και πάνω ή από 27 και πάνω παρουσία 
τουλάχιστον μίας συννοσηρότητας, όπως είναι, για παράδειγμα, 

ο προδιαβήτης ή ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, η υπέρταση, 
η δυσλιπιδαιμία ή η αποφρακτική άπνοια ύπνου. Ο γενικός δι-
ευθυντής της Novo Nordisk Ελλάδος, Ολύμπιος Παπαδημητρί-
ου, τονίζει πως στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας υπήρχε όλα 
αυτά τα χρόνια θεραπευτικό κενό, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα 
σημαντική την κυκλοφορία της νέας θεραπείας. Από την πλευ-
ρά του, ο γιατρός Ευκλείδης Ράπτης χαρακτηρίζει δυσεπίλυτο 
πρόβλημα την παχυσαρκία, επισημαίνοντας πως κατά τη δίαιτα ο 
εγκέφαλός μας θέλει τρία χρόνια να συνειδητοποιήσει το νέο μας 
βάρος, με αποτέλεσμα να στέλνει όλο αυτό το διάστημα εντολές 
να φάμε περισσότερο προκειμένου να πάρουμε πίσω τα χαμένα 
κιλά. Γι’ αυτό άλλωστε στους παχύσαρκους που κάνουν δίαιτα 
το μήνυμα του κορεσμού αργεί 15 λεπτά περισσότερο να φτάσει 
στον εγκέφαλο σε σύγκριση με τα φυσιολογικού βάρους άτομα.

«Για να υπάρξει αποτελεσματική 
θεραπεία, πρέπει να συμμετέχουν 
στις έρευνες ασθενείς σε πρώιμα 
στάδια άνοιας». Παρασκευή 
Σακκά, νευρολόγος-ψυχίατρος

Η νόσος Αλτσχάιμερ μετρά 200.000 ασθενείς 
στην Ελλάδα, ενώ άλλοι 400.000 άνθρω-
ποι βρίσκονται σε στάδιο ήπιας νοητικής 

διαταραχής, όπως έδειξε νέα έρευνα, και το κόστος 
της ασθένειας απειλεί να τινάξει στον αέρα τον προϋ-
πολογισμό για την υγεία, καθώς κυμαίνεται ετησίως 
ανάμεσα σε 3 και 6 δισ. ευρώ. Ο Νίκος Σκαρμέας, αν. 
καθηγητής Νευρολογίας στο Αιγινήτειο Νοσοκο-
μείο, τονίζει πως στις ΗΠΑ το ετήσιο κόστος της 
άνοιας ξεπερνά αυτό του πολέμου στο Ιράκ και πως 
στους παράγοντες κινδύνου, εκτός από την ηλικία, 
περιλαμβάνονται η βαρηκοΐα, η χαμηλή μόρφωση, 
η αρρύθμιστη υπέρταση, η υψηλή χοληστερόλη και 
το αρρύθμιστο σάκχαρο. Και καταλήγει: «Ο αριθμός 
των ατόμων με άνοια στη χώρα μας αναμένεται να 
αυξηθεί, κυρίως λόγω της αύξησης του προσδόκιμου 
ζωής του ελληνικού πληθυσμού, και ανάλογα θα 
αυξηθεί η επιβάρυνση της νόσου σε ατομικό, κοινω-
νικό και οικονομικό επίπεδο». Από την πλευρά της, η 
επίτιμη πρόεδρος της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών 
και πρόεδρος του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την 
Άνοια, νευρολόγος-ψυχίατρος Παρασκευή Σακκά 
επισημαίνει ότι στην Ελλάδα οι ασθενείς με άνοια 
φτάνουν στον γιατρό πολύ αργά, με συνέπεια ούτε 

τα υπάρχοντα φάρμακα να δρουν ούτε τα ανοσολογικά 
φάρμακα που δοκιμάζονται σε κλινικές μελέτες στο εξω-
τερικό. Για να βρεθεί αποτελεσματικό φάρμακο χρειάζεται 
η συμμετοχή ασθενών σε πρώιμο στάδιο στις έρευνες, 
ενώ οι Έλληνες ανοϊκοί και οι φροντιστές τους έχουν 
ανάγκη από επιδόματα, που ακόμη δεν έχουν θεσμοθετη-
θεί. Τα υπουργεία Υγείας και Πρόνοιας βρίσκονται ακόμη 
σε διαβούλευση για το κατά πόσο θα πρέπει να θεωρείται 
αναπηρία το Αλτσχάιμερ.

ΑΡΓΕΊ ΠΟΛΥ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Η ΔΊΑΓΝΏΣΗ 
ΤΟΥ ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ

ΠΕΡΊΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 2,5 ΧΡΟΝΊΑ 
ΣΤΟ ΠΕΡΊΜΕΝΕ ΓΊΑ ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Τα νέα είναι πολύ άσχημα για τον κλάδο του φαρμάκου, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτι-
κών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) Άκης Αποστολίδης, προσθέτοντας πως οι ασθενείς με καρκίνο και άλλα σοβαρά 
χρόνια νοσήματα μπορεί να περιμένουν έως 2,5 χρόνια για να έχουν πρόσβαση σε νέα φάρμακα, καθώς η εφαρμογή 

του νέου συστήματος αποζημίωσης 9-6-3 δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την πρόσβαση στις νέες θεραπείες. Αν μάλιστα 
έρθει στη Βουλή νέα τροπολογία, η οποία προβλέπει την αναδρομική επιπλέον επιβάρυνση με 25% τέλος εισόδου με ισχύ 
από 1/1/2017 για όλα τα νέα φάρμακα που αποζημιώνονται, ο κλάδος θα πληγεί σοβαρά. Ο κ. Αποστολίδης προσθέτει ότι 
την ίδια ώρα η συνεισφορά των φαρμακευτικών εταιρειών αυξάνεται συνεχώς, με ένα στα τρία φάρμακα να προσφέρεται 
δωρεάν. «Απαραίτητη προϋπόθεση για την προστασία της απρόσκοπτης πρόσβασης των Ελλήνων ασθενών στις καινοτόμες 
και αναγκαίες θεραπείες είναι η υλοποίηση των απαραίτητων δομικών μεταρρυθμίσεων, όπως η σύσταση φορέα αξιο-
λόγησης τεχνολογιών υγείας, η πλήρης λειτουργία επιτροπής διαπραγμάτευσης, η υποχρεωτική εφαρμογή θεραπευτικών 
πρωτοκόλλων και μητρώων ασθενών, η αύξηση της διείσδυσης των γενοσήμων, καθώς και ο επαναπροσδιορισμός της 
φαρμακευτικής δαπάνης» καταλήγει ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ.

Για 750.000 Ελληνίδες, στην πλειονότητά τους, η ημικρανία 
αποτελεί βάσανο που το βιώνουν περιστασιακά, ενώ 
75.000 άτομα πάσχουν από χρόνια ημικρανία, μια πολύ 

δύσκολη κατάσταση στην οποία τα οδηγεί μακροπρόθεσμα η 
κατάχρηση των αναλγητικών. Παρ’ ότι οι κεφαλαλγίες έχουν 
«αδυναμία» στις γυναίκες, υπάρχει και μια ανδρική διαταραχή, 
η αθροιστική κεφαλαλγία, από την οποία εκτιμάται ότι πάσχουν 
7.500 Έλληνες. Οι ασθενείς αυτοί δεν μπορούν να εργαστούν 
όσο διαρκούν τα επεισόδια της αθροιστικής κεφαλαλγίας, ούτε 
να λειτουργήσουν φυσιολογικά, όπως εξηγεί ο αν. καθηγητής 
Νευρολογίας Δήμος Μητσικώστας από το Αιγινήτειο Νοσοκο-
μείο. Ο πόνος της ημικρανίας είναι εξουθενωτικός και για την 

αντιμετώπισή του υπήρχαν ελάχιστες επιλογές. Ωστόσο, 
πλέον συντελείται επανάσταση στη θεραπευτική προσέγγιση 
των κεφαλαλγιών, που ξεκίνησε από την ανάπτυξη του μο-
νοκλωνικού αντισώματος erenumab της Novartis, το οποίο 
χορηγείται ενέσιμα και δεσμεύεται σε εκείνον τον υποδοχέα 
που διαδραματίζει κύριο ρόλο στην πρόκληση του εξουθε-
νωτικού πόνου. Η νέα θεραπεία πρόκειται να κυκλοφορήσει 
στην Ευρώπη για την πρόληψη των ημικρανιών, αφού 
έλαβε άδεια από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Η 
επανάσταση αναμένεται να ολοκληρωθεί με μίνι συσκευές 
και applications τα οποία θα σηματοδοτήσουν τη μετάβαση 
στη διαστημική θεραπεία των ημικρανιών.

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΊΑ ΤΗΣ ΗΜΊΚΡΑΝΊΑΣ
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άρθρο

Ο
ι Μαθησιακές ∆υσκολίες τα τελευ-
ταία χρόνια αντιπροσωπεύουν ένα 
σοβαρό πρόβληµα για την εκπαιδευ-
τική πραγµατικότητα και έναν από 
τους πλέον καθοριστικούς παράγο-
ντες της ακαδηµαϊκής επιτυχίας των 

µαθητών. Οι Μαθησιακές ∆υσκολίες είναι ένας γενικός 
όρος που αναφέρεται σε µια ανοµοιογενή οµάδα διατα-
ραχών, οι οποίες εκδηλώνονται µε σηµαντικές δυσκο-
λίες στην πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, 
οµιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισµού ή ικανότητας 
µαθηµατικής.

Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί διάφοροι µύθοι που 
διαστρεβλώνουν την πραγµατική εικόνα των παιδιών µε 
Μαθησιακές ∆υσκολίες. Στη συνέχεια γίνεται µια προ-
σπάθεια αποκατάστασης των βασικών µύθων που έχουν 
διατυπωθεί για τις Μαθησιακές ∆υσκολίες.

Μύθος 1: Οι µαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκολίες 
έχουν χαµηλό δείκτη νοηµοσύνης.
Πραγµατικότητα: Οι µαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκο-
λίες έχουν τουλάχιστον «φυσιολογικό» δείκτη νοηµο-
σύνης, ενώ σε κάποια από τα παιδιά αυτά ο δείκτης νο-
ηµοσύνης είναι υψηλός. Το κατώτερο επίπεδο νοηµο-
σύνης, πάντως, των παιδιών µε Μαθησιακές ∆υσκολίες 
είναι το κατώτερο όριο του «φυσιολογικού».

Μύθος 2: Οι µαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκολίες είναι 
απλώς τεµπέληδες.
Πραγµατικότητα: Οι µαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκο-
λίες πολλές φορές δίνουν την εικόνα του µαθητή που 
βαριέται, εικόνα φυσικά που είναι ανακριβής. Απλώς 
χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσουν 
µια εργασία. Επίσης, τις περισσότερες φορές, στην προ-
σπάθειά τους να αποφύγουν άλλη µια αποτυχία, απο-
φεύγουν να εµπλακούν σε ακαδηµαϊκές εργασίες.

Μύθος 3: Οι Μαθησιακές ∆υσκολίες ξεπερνιούνται 

µε το πέρασµα του χρόνου.
Πραγµατικότητα: Οι Μαθησιακές ∆υσκολίες είναι µια 
διά βίου συνθήκη. Η ένταση των συµπτωµάτων τους 
είναι διαφορετική σε κάθε ηλικία του παιδιού, το συνο-
δεύουν όµως για όλη του τη ζωή.

Μύθος 4: Οι Μαθησιακές ∆υσκολίες θεραπεύονται.
Πραγµατικότητα: Όπως αναφέρεται και πιο πάνω, οι 
Μαθησιακές ∆υσκολίες είναι µια συνθήκη µόνιµη και 
διαρκής. Με την κατάλληλη εκπαίδευση οι µαθητές µε 
Μαθησιακές ∆υσκολίες ανταποκρίνονται πιο θετικά στη 
µάθηση. Παρ’ όλα αυτά, µέχρι στιγµής δεν υπάρχει επι-
στηµονική έρευνα ή εκπαιδευτικό πρόγραµµα που µπο-
ρεί να θεραπεύσει πλήρως τις Μαθησιακές ∆υσκολίες.

Μύθος 5: Οι µαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκολίες α-
ντιµετωπίζουν προβλήµατα µόνο στα σχολικά µαθή-
µατα.
Πραγµατικότητα: Τα σύγχρονα ερευνητικά δεδοµένα 
αποδεικνύουν ότι τα παιδιά µε Μαθησιακές ∆υσκολίες 
αντιµετωπίζουν κοινωνικά και συναισθηµατικά προβλή-
µατα. Η αιτία αυτών των προβληµάτων είναι είτε η επα-
ναλαµβανόµενη αποτυχία στα σχολικά µαθήµατα είτε 
προβλήµατα σε γνωστικές λειτουργίες.

Μύθος 6: Οι µαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκολίες δεν 
µπορούν να µάθουν.
Πραγµατικότητα: Οι µαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκο-
λίες όχι µόνο µπορούν να µάθουν αλλά και να προχωρή-
σουν σε ακαδηµαϊκές σπουδές. Το µόνο που χρειάζεται 
είναι να εκπαιδευτούν σωστά, ώστε να µπορέσουν να ξε-
περάσουν τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν.

Μύθος 7: Οι Μαθησιακές ∆υσκολίες οφείλονται σε α-
νεπαρκή διδασκαλία.
Πραγµατικότητα: Οι Μαθησιακές ∆υσκολίες είναι 
µία εκ γενετής συνθήκη για τον άνθρωπο. Γεννιέται 
µε αυτές, δεν τις αποκτά από την κακή διδασκαλία. Η 

σωστή, κατάλληλη και προσαρµοσµένη διδασκαλία, 
όµως, µπορεί να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότη-
τες των µαθητών µε Μαθησιακές ∆υσκολίες.

Μύθος 8: Οι Μαθησιακές ∆υσκολίες δεν αποτελούν 
ειδική εκπαιδευτική ανάγκη.
Πραγµατικότητα: Οι Μαθησιακές ∆υσκολίες δεν είναι 
δηµιούργηµα των επιστηµών. Τελευταίες έρευνες έδει-
ξαν νευρολογικής φύσεως διαφορές στη λειτουργία του 
εγκεφάλου των µαθητών µε Μαθησιακές ∆υσκολίες.

*Ο Φώτης Παπαναστασίου είναι ειδικός παιδαγωγός 
- συγγραφέας / MSc Σχολική Ψυχολογία, επιστηµο-
νικός υπεύθυνος Υγείας & Ανθρωπιστικών Επιστη-
µών του Aegean College, επιστηµονικός δ/ντής του 
Πρότυπου Κέντρου Ειδικών Θεραπειών «Παιδίων 
Πλεύση». www.eidikospaidagogos.gr

ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΚΑΙ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ

 ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ*

Οι Μαθησιακές ∆υσκολίες είναι ένας 
γενικός όρος που αναφέρεται σε µια 
ανοµοιογενή οµάδα διαταραχών, οι 
οποίες εκδηλώνονται µε σηµαντικές 
δυσκολίες στην πρόσκτηση και χρήση 
ικανοτήτων ακρόασης, οµιλίας, 
ανάγνωσης, γραφής, συλλογισµού ή 
ικανότητας µαθηµατικής.
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Μ
έσω µιας γραπτής α-
νακοίνωσης ο Πανα-
θηναϊκός µπήκε στην 
αρχή του τέλους της 
εποχής του Γιάννη 
Αλαφούζου στην 

ΠΑΕ. Ήταν µια εξέλιξη που αναµενόταν εδώ 
και τουλάχιστον δέκα µήνες και πλέον αποτε-
λεί πραγµατικότητα, αφήνοντας πάρα πολλά ε-
ρωτηµατικά και µία βεβαιότητα. Η βεβαιότητα 
είναι ότι ο Γιάννης Αλαφούζος, παρά τη µε-
γάλη προσπάθεια που κατέβαλε, απέτυχε ως ε-
πικεφαλής της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Απ’ όποια 
πλευρά και αν το εξετάσει κανείς, απέτυχε.

Το 2012 η είσοδός του στην ΠΑΕ την έσωσε 
από τη χρεοκοπία, µε βασικό στόχο την οικο-
νοµική εξυγίανσή της σε µία τριετία. Πέντε 
χρόνια αργότερα ο Παναθηναϊκός βρίσκεται 
εκ νέου αντιµέτωπος µε τη χρεοκοπία, µε α-
νάλογο ή και µεγαλύτερο «άνοιγµα», παρ’ ότι 
ο Γιάννης Αλαφούζος έβαλε αυτό το διάστηµα 
στα ταµεία της ΠΑΕ 42 εκατ. ευρώ. Έβαλε δη-
λαδή µόνος του τα 2/3 του ποσού που είχαν 
βάλει όλοι οι πολυµετοχικοί µαζί για να µπουν 
στην ΠΑΕ επί Γιάννη Βαρδινογιάννη. Ένα τε-
ράστιο χρηµατικό ποσό που ουσιαστικά χαρα-
µίστηκε, µε την εξαίρεση των χρηµάτων που 
δόθηκαν για την αγορά και βελτίωση του προ-
πονητικού κέντρου, καθώς σε αγωνιστικό επί-
πεδο ο απολογισµός ήταν η κατάκτηση ενός 
Κυπέλλου σε τέσσερα χρόνια και σε επίπεδο 
ΠΑΕ, αντί να εξυγιανθεί, βρίσκεται στην ίδια 
ή και σε χειρότερη κατάσταση. Χρήµατα που 
σε µεγάλο βαθµό σπαταλήθηκαν µετά τον δεύ-
τερο χρόνο του Γιάννη Αλαφούζου στην ΠΑΕ, 
όταν αποφάσισε να ανεβάσει πάρα πολύ το 
µπάτζετ µε στόχο την παρουσία στους οµίλους 
του Champions League, η οποία θα επέτρεπε 
την άµεση οικονοµική εξυγίανση της ΠΑΕ. 
Στόχος που ποτέ δεν επιτεύχθηκε, καθώς έγι-
ναν εσφαλµένες επιλογές τόσο στο πλάνο όσο 
και στους ανθρώπους που κλήθηκαν να το υ-
λοποιήσουν και η πληθώρα ακριβών παικτών 
που απέκτησε ο Παναθηναϊκός για τρεις δια-
δοχικές µεταγραφικές περιόδους δεν οδήγησε 
πουθενά.

Το ακόµα χειρότερο για τον Παναθηνα-
ϊκό είναι πως έχουν αλλάξει τα δεδοµένα, ου-
σιαστικά δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή, 
ή θα βρεθεί κάποια λύση ή θα επέλθει η πλή-
ρης απαξίωση και διάλυση. Αν δηλαδή επιβε-
βαιωθεί το χειρότερο σενάριο, της χρεοκοπίας 
και του υποβιβασµού, τότε δεν υπάρχει πλέον 
η δυνατότητα να το… κάνει όπως η ΑΕΚ: διά-
λυση της ΠΑΕ και διαγραφή χρεών, υποβιβα-
σµός στη Γ΄ Εθνική, διαδοχικοί προβιβασµοί 

ΠΑΟ στο κενό

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν

και επιστροφή µετά από τρία χρόνια στη Super 
League. Αυτό που ισχύει πλέον είναι ότι µετά 
τη χρεοκοπία και τη διάλυση της ΠΑΕ θα πρέ-
πει να παραµείνει τουλάχιστον τρία χρόνια στη 
Γ΄ Εθνική και µόλις ξανασυσταθεί η ΠΑΕ θα ε-
πιστρέψει και το χρέος της. Τουτέστιν θα χρει-
αστεί τουλάχιστον έξι χρόνια για να επιστρέψει 
στη Super League και θα επιστρέψει µε χρέη. 
Για να µη γίνει αυτό θα πρέπει να αλλάξει το 
σήµα και το όνοµα της οµάδας, γεγονός, προ-
φανώς, αδιανόητο, καθώς πλέον δεν θα µιλάµε 
για τον Παναθηναϊκό αλλά για κάτι άλλο.

Πριν φτάσουµε στα σενάρια χρεοκοπίας 
και διάλυσης της ΠΑΕ, υπάρχουν άλλες, άµε-
σες υποχρεώσεις που πρέπει να αντιµετωπι-
στούν. Η πρώτη είναι να πληρωθούν οι πρώ-
τες δόσεις των συµβολαίων των παικτών για 
την τρέχουσα σεζόν, έως τα τέλη Οκτωβρίου. 
Η δεύτερη, να µπουν µέχρι το τέλος Σεπτεµ-
βρίου χρήµατα για να καλύψουν τους διακα-

νονισµούς που έχουν γίνει µε πρώην παίκτες 
και προπονητές της οµάδας. Το συνολικό ποσό 
και για τα δύο αγγίζει τα 8-9 εκατ. ευρώ. Η συ-
νέπεια από τη µη κάλυψη της πρώτης υποχρέ-
ωσης είναι η αφαίρεση βαθµών από το τρέχον 
πρωτάθληµα. Η συνέπεια από τη µη κάλυψη 
της δεύτερης υποχρέωσης είναι η µη αδειοδό-
τηση από την UEFA για συµµετοχή στις ευρω-
παϊκές διοργανώσεις της επόµενης σεζόν. Είναι 
σαφές πως οποιαδήποτε από τις δύο και να µην 
καλυφθεί, η οµάδα µένει χωρίς στόχο από το 
ξεκίνηµα της σεζόν.

Το σίγουρο είναι πως από τη γραπτή ανα-
κοίνωση του Γιάννη Αλαφούζου δεν ξεκαθαρί-
ζεται αν θα µπουν τα συγκεκριµένα χρήµατα. 
Όπως αναφέρεται: «Για µένα προσωπικά είναι 
αδύνατον, από ψυχική και οικονοµική άποψη, 
να συνεχίσω να συντηρώ και να διαχειρίζοµαι 
την οµάδα. Είµαι διατεθειµένος να αναλάβω τις 
υποχρεώσεις της έως ένα πόσο της τάξεως των 

20 εκατ. ευρώ. Αυτό είναι το ανώτατο όριο που 
µπορώ να επωµιστώ. Έδωσα ό,τι µπορούσα, α-
ναλαµβάνω µελλοντικές δεσµεύσεις που θα 
δοκιµάσουν τις αντοχές µου. Έως εδώ όµως». 
Το ερώτηµα, λοιπόν, είναι αν µέσα σε αυτά τα 
20 εκατ. ευρώ συµπεριλαµβάνονται οι προανα-
φερθείσες άµεσες υποχρεώσεις της οµάδας. Η 
λογική λέει πως συµπεριλαµβάνονται. Όταν ο 
Γιάννης Αλαφούζος ψάχνει εδώ και δέκα µήνες 
διάδοχη κατάσταση στην ΠΑΕ και δεν µπορεί 
να βρει, οι πιθανότητες να βρεθεί εκµηδενίζο-
νται µε µια οµάδα χωρίς άδεια συµµετοχής στις 
ευρωπαϊκές διοργανώσεις ή που δεν θα µπορέ-
σει να κατακτήσει εντός αγωνιστικού χώρου τη 
συµµετοχή της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις 
λόγω αφαίρεσης βαθµών.

Ο Γιάννης Αλαφούζος δεν ανακοίνωσε την 
άµεση αποχώρησή του από την ΠΑΕ Παναθη-
ναϊκός. Η πρόθεση αποχώρησής του και η α-
ναζήτηση νέου µεγαλοµετόχου ήταν γνωστές 
εδώ και περίπου δέκα µήνες. Εκείνο που µοιά-
ζει να θέλει να κάνει είναι να πυροδοτήσει ε-
ξελίξεις, καθώς όσο υπήρχε ο ίδιος να εγγυά-
ται το παρόν του συλλόγου, δεν υπήρχε πίεση 
σε όποιον άλλον πιθανόν να ενδιαφερόταν. Με 
άλλα λόγια, µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο, 
όπως όλα δείχνουν, η φετινή χρονιά θα βγει 
χωρίς µεγάλα προβλήµατα, όπως έχει τονίσει 
και στον Μαρίνο Ουζουνίδη ο κ. Αλαφούζος. 
Άλλωστε το ποσό για το οποίο δεσµεύτηκε ο 
Γιάννης Αλαφούζος, τα 20 εκατ. ευρώ, είναι σε 
γενικές γραµµές το απαραίτητο µέχρι το τέλος 
της σεζόν.

Αν δεν ισχύει αυτό, τότε η κατάσταση είναι 
εκτός λογικής και κανείς δεν µπορεί να ξέρει… 
τι θα ξηµερώσει: τις τελευταίες µέρες της µετα-
γραφικής περιόδου ο Παναθηναϊκός πήρε κα-
λούς και µε ακριβά συµβόλαια παίκτες, ενώ 
µέχρι πριν από µία εβδοµάδα ενισχυόταν µε 
την απόκτηση του Αυλωνίτη.

Ένα άλλο σηµαντικό θέµα είναι το ακρι-
βές ύψος του «ανοίγµατος» της ΠΑΕ. Σύµφωνα 
µε όσα έχει γράψει ο ∆ηµήτρης Γιαννακόπου-
λος –που ήταν ο µοναδικός που ενδιαφέρθηκε 
πραγµατικά για την ΠΑΕ αυτούς τους δέκα 
µήνες– και τα οποία δεν έχουν διαψευστεί, υ-
πάρχει ένα «άνοιγµα» περίπου 50 εκατ. ευρώ 
και άλλα 30 εκατ. ευρώ είναι οι υποχρεώσεις 
της ΠΑΕ που αφορούν το υπάρχον ρόστερ για 
τα επόµενα χρόνια. Από αυτά αφαιρούνται τα 
20 εκατ. ευρώ για τα οποία δεσµεύτηκε ο Γιάν-
νης Αλαφούζος. ∆εδοµένου και του ποσού που 
θα χρειαστεί για την ενίσχυση της οµάδας, ου-
σιαστικά µιλάµε για µια επένδυση τουλάχιστον 
60-80 εκατ. ευρώ σε βάθος τριετίας. Πολύ δύ-
σκολα πράγµατα.
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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.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Συνεχίζει νικηφόρα η Μίλαν

Ο πρόσφατα αναδειχθείς παγκόσµιος πρωταθλητής στη 
χειροπάλη, για δεύτερη φορά µετά το 2015, Γιώργος 
Χαραλαµπόπουλος γεννήθηκε το 1975 και µε το ά-
θληµα ασχολείται τα τελευταία 23 χρόνια. Έχει δια-

κριθεί και αναγνωριστεί παγκοσµίως όσο κανένας άλλος Έλληνας 
χειροπαλαιστής και παραµένει στην ενεργό δράση κάνοντάς µας 
περήφανους µε διεθνείς διακρίσεις.

Πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι µε τη χειροπάλη;
Η αλήθεια είναι ότι δεν θυµάµαι πότε ήταν η πρώτη φορά, ήµουν 
πολύ µικρός, ακόµη δεν ήξερα ότι υπάρχει ως άθληµα κι εγώ το 
είχα αγαπήσει. Έβαζα αγώνες µπρα-ντε-φερ σχεδόν κάθε µέρα 
στα σχολικά µου χρόνια, στον στρατό, κάποιες φορές έλυνα και τις 

Γιώργος Χαραλαµπόπουλος, 
παγκόσµιος πρωταθλητής 
στη χειροπάλη για δεύτερη φορά 
σε τρία χρόνια

διαφορές µου µε αυτό. Μάλιστα, όσα χρόνια ήµουν στην εθνική 
οµάδα άρσης βαρών, έβαζα κρυφά µε τους συναθλητές µου, γιατί 
στο συγκεκριµένο άθληµα απ αγορεύεται να σφίγγουν οι δικέφα-
λοι µύες και αν µας έβλεπε ο προπονητής θα υπήρχαν κυρώσεις. 
Τότε ήταν η εποχή που γνωρίστηκα µε τον αείµνηστο δηµοσιο-
γράφο Ηλία Μπαζίνα. Εκείνος µόλις είδε τα χέρια µου είπε ότι 
είµαι φτιαγµένος για το άθληµα της χειροπάλης και µε πήρε στο 
πρώτο τουρνουά, το 1994, που γινόταν τότε στον Άγιο ∆ηµήτριο. 
Από τότε κόλλησα. Η τεχνογνωσία, βέβαια, του αθλήµατος εκείνα 
τα χρόνια στην Ελλάδα ήταν σε πολύ χαµηλό επίπεδο, για να κα-
ταφέρω το κάτι παραπάνω έπρεπε να ψάχνω σε βιντεοκλάµπ αγώ-
νες και προπονήσεις από το εξωτερικό και να φτιάχνω τα όργανα 
εκγύµνασης µόνος µου, µια και τα συµβατικά βάρη των γυµναστη-
ρίων δεν βοηθούν ιδιαίτερα για το άθληµά µας, κάτι που συνεχίζω 
να κάνω ακόµη και σήµερα.

Πώς νιώθεις τη στιγµή που βρίσκεσαι στο ψη-
λότερο σκαλί του βάθρου και ακούς τον εθνικό 
µας ύµνο;
Τα συναισθήµατα είναι απερίγραπτα, θεωρώ πολύ µεγάλη τιµή για 
οποιονδήποτε να καταφέρει να µάχεται για την εκπροσώπηση της 
πατρίδας του. Ειδικά όταν είσαι Έλληνας, υπάρχουν πολλές δυ-
σκολίες, εµπόδια, οικονοµικά και επαγγελµατικά, καθώς και υπο-
χρεώσεις που πολλές φορές δεν µπορούν να περιµένουν, οπότε το 
να φτάσεις στη µάχη είναι λύτρωση. Όταν κατά τη διάρκεια των α-
γώνων καταλαβαίνεις ότι θα είσαι µέσα στα µετάλλια, η ψυχολο-
γία αλλάζει, προστίθεται άλλο ένα 50% σε δύναµη και αντοχή και 
τα συναισθήµατα σε πληµµυρίζουν. Πάνω στο βάθρο ηρεµείς, όταν 
ακούς τον εθνικό ύµνο και υψώνεις τη σηµαία σε κυριεύει µια απέ-
ραντη βαθιά συγκίνηση που οι κόποι και οι θυσίες σου έχουν δι-
καιωθεί, νιώθεις γαλήνη και µια ξεκούραση µετά την επίτευξη του 
στόχου που ήρθε µέσα από πολλές δυσκολίες.

∆ύο χρόνια µετά, βρίσκεσαι και πάλι στον θρόνο 

του πρωταθλητή. Ποια είναι τα µελλοντικά σου 
σχέδια;
Στην Ελλάδα δεν κερδίζουµε κάτι από αυτό. Είτε είναι πανευρω-
παϊκό είτε χρυσό παγκόσµιο, η αντιµετώπιση από το κράτος είναι 
η ίδια, η ανταµοιβή και η επιβράβευσή µου είναι να ακούγεται ο 
εθνικός µας ύµνος, να χαρίζω όσο το δυνατόν περισσότερη χαρά 
και υπερηφάνεια στους συµπολίτες µου. Το τελευταίο είναι κάτι 
που έχουµε ανάγκη από τους αθλητές µας και εδώ θα ήθελα να εκ-
φράσω τα θερµά µου συγχαρητήρια στον Λευτέρη Πετρούνια που 
το κατάφερε ξανά. Τα σίγουρα σχέδιά µου, λοιπόν, είναι να συµµε-
τάσχω και στα επόµενα παγκόσµια και πανευρωπαϊκά και φυσικά 
να χαρίσω ξανά ένα χαµόγελο αισιοδοξίας σε όλους µέσα από εν-
δεχόµενη διάκρισή µου.

∆ύο φορές παγκόσµιος πρωταθλητής. Τι θα έλε-
γες στους νέους που θα ήθελαν να ασχοληθούν 
µε το άθληµα;
Θα ήθελα όλοι να ασχολούνται µε τον αθλητισµό ανεξάρτητα από 
το είδος του αθλήµατος. Ο αθλητισµός γενικότερα καλλιεργεί τη 
δηµιουργικότητα, την πρωτοβουλία, την αυτοσυγκέντρωση, και ε-
νισχύει την κρίση και την παρατηρητικότητα, ο αθλητής έχει επί-
γνωση των αδυναµιών του κι έτσι κατακτά την αυτογνωσία.

Όσο για το άθληµά µου, τη χειροπάλη, οι νέοι θα πρέπει να 
γνωρίζουν ότι θα καλλιεργήσουν στρατηγική, καλά αντανακλα-
στικά, αφού άµυνα και επίθεση εδώ γίνονται µέσα σε δευτερό-
λεπτα, καλή φυσική κατάσταση και τροµερή ενδυνάµωση. Όσοι 
µπουν στο άθληµα θα πρέπει να έχουν πίστη στην προσπάθεια και 
αφοσίωση στο όνειρο και στον κάθε στόχο. Εννοείται πως είµαι 
δίπλα σε κάθε νέο ενδιαφερόµενο, ο οποίος µπορεί να έρθει σε 
επαφή µ’ εµάς και µε τον χώρο µέσα από σχολές στην Αθήνα, στη 
Θεσσαλονίκη και σε αρκετές ακόµη περιοχές της Ελλάδας. Φυ-
σικά όλοι µπορούν να επικοινωνήσουν µε την Ελληνική Οµο-
σπονδία Χειροπάλης στα social media, καθώς και µέσω της επίση-
µης σελίδας µου στο Facebook.

Κυριακή (24/09) σήµερα και το ποδοσφαιρικό κου-
πόνι του Πάµε Στοίχηµα παρουσιάζει τεράστιο 
ενδιαφέρον, µε πολλές και κρίσιµες µάχες για όλα 
τα µεγάλα πρωταθλήµατα της Ευρώπης. Στη ση-

µερινή στοιχηµατική µας περιήγηση θα ασχοληθούµε µε ση-
µεία από τα πρωταθλήµατα της Serie A, της Premier League, 
της La Liga, της Superleague, αλλά και της γαλλικής Ligue 1.

Θα ξεκινήσουµε µε το δυνατό µας σηµείο, το οποίο προ-
έρχεται από την ιταλική Serie A και την αναµέτρηση Σα-
µπντόρια - Μίλαν. Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν δυναµικά τις φε-
τινές τους υποχρεώσεις κάνοντας το απόλυτο 2/2, ωστόσο στη 
συνέχεια ακολούθησαν δύο σερί ισοπαλίες κόντρα σε Τορίνο 
και Βερόνα, ρίχνοντας έτσι την οµάδα στην 8η θέση του βαθ-
µολογικού πίνακα (έχει παιχνίδι λιγότερο). Η Μίλαν, από την 
πλευρά της, αρχίζει να θυµίζει τις παλιές καλές εποχές, καθώς 
µετά το πέρας των πέντε πρώτων αγωνιστικών µετράει τέσσε-
ρις νίκες και µία ήττα, όντας στο -3 από την κορυφή. Το σύ-
νολο του Μοντέλα σκοράρει µε χαρακτηριστική άνεση, κα-
λύπτοντας έτσι ορισµένα κενά που παρουσιάζει στα µετόπι-
σθεν, όσο περνάει ο καιρός θα «ρολάρει» ακόµη περισσότερο 
και αν θέλει να κοντράρει τη Γιουβέντους στη µάχη του τίτ-
λου, θα πρέπει να περνάει και από δύσκολες έδρες, όπως αυτή 
της Σαµπντόρια. Πιστεύουµε πως οι πρωτευουσιάνοι είναι σε 
θέση να δώσουν συνέχεια στις νίκες, έτσι θα κρατήσουµε το 
διπλό σε απόδοση 2.05.

Τον πρώτο λόγο η ΑΕΚ
Συνεχίζουµε τις σηµερινές µας προτάσεις από το πρωτά-
θληµα της ελληνικής Superleague και το ντέρµπι κορυφής α-
νάµεσα σε ΑΕΚ και Ολυµπιακό. Η «Ένωση» είναι µόνη πρώτη 
στον βαθµολογικό πίνακα, καθώς µετά το πέρας των τεσσά-

ρων πρώτων αγωνιστικών µετράει τρεις νίκες και µία ισοπα-
λία. Το συγκρότηµα του Μανόλο Χιµένεθ βασίζεται κυρίως 
στην εξαιρετική αµυντική του λειτουργία, έχοντας κρατήσει 
το µηδέν στα µετόπισθεν σε όλα τα παιχνίδια του, ενώ επιθε-
τικά µπορεί να µην εντυπωσιάζει, ωστόσο βρίσκει τους τρό-
πους να σκοράρει και να παίρνει το ζητούµενο. Ο Ολυµπια-
κός, από την πλευρά του, έχει παρουσιάσει µια άκρως προ-
βληµατική εικόνα µέχρι στιγµής, αντιµετωπίζει δυσκολίες 

τόσο στην άµυνα όσο και στην επίθεση και αυτό φάνηκε ξεκά-
θαρα και στα δύο παιχνίδια κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης για 
το πρωτάθληµα και το Κύπελλο. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν 
ένα δύσβατο πρόγραµµα, καθώς ακολουθεί η εκτός έδρας α-
ναµέτρηση µε τη Γιουβέντους, το µοµέντουµ δεν τους ευνοεί 
σε κανέναν τοµέα και το σενάριο του να παρουσιαστούν και 
πάλι κατώτεροι των αναµενοµένων φαντάζει αρκετά πιθανό. 
Επιλογή µας θα αποτελέσει το 1 ηµίχρονο ή τελικό σε από-
δοση 2.05.

Περνάµε στην Premier League και στο παιχνίδι Μπρά-
ιτον - Νιούκαστλ. Η Μπράιτον µπορεί να µην έχει ξεκινή-
σει δυναµικά τη φετινή σεζόν, µετρώντας µία νίκη, µία ισο-
παλία και τρεις ήττες, ωστόσο το πρόγραµµα της οµάδας ήταν 
αρκετά απαιτητικό, καθώς αντιµετώπισε εκτός έδρας τις Λέ-
στερ, Γουότφορντ και Μπόρνµουθ, ενώ φιλοξένησε τις Μά-
ντσεστερ Σίτι και Γουέστ Μπροµ (µοναδική νίκη µε 3-1). Η 
Νιούκαστλ, από την πλευρά της, µπορεί να µην εντυπωσιάζει 
µε την ποιότητα και το επίπεδο του ρόστερ της, ωστόσο έχει 
καταφέρει να πάρει τρεις σερί νίκες κόντρα σε Γουέστ Χαµ, 
Σουόνσι και Στόουκ, σερί που την ανέβασε στην 4η θέση 
και στο -4 από την κορυφή. Θεωρούµε πολύ πιθανό να µπει 
στοπ στην ξέφρενη πορεία της Νιούκαστλ, εµπιστευόµαστε 
την Μπράιτον όταν αγωνίζεται στο «σπίτι» της, έτσι θα κρατή-
σουµε το 1DNB σε απόδοση 1.91.

Οι τρεις παραπάνω είναι οι βασικές προτάσεις του 
Betarades.gr. Από κει και πέρα, όµως, θα ασχοληθούµε µε 
δύο ακόµη αγώνες, από το πρωτάθληµα της Α΄ Γαλλίας και της 
Α΄ Ισπανίας. Συγκεκριµένα, από τη Ligue 1 θα κρατήσουµε το 
No Goal στο παιχνίδι του Στρασβούργου µε τη Ναντ σε από-
δοση 1.80, ενώ από τη La Liga τον άσο στο παιχνίδι Σοσιεδάδ 
- Βαλένθια σε απόδοση 2.20.
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Η Volvo ανανέωσε τα V40 και 
V40 Cross Country, τόσο εντός 
όσο και εκτός, προκειμένου να 

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

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

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

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

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

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

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

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

POWEREDBY AUTO

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΕ ΠΡΏΤΟ ΠΛΆΝΟ ΤΟ ΝΈΟ SEAT IBIZA

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

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

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

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

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

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

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

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

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόμη.

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

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούμερο των 150.000 

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

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

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

Ford Mustang, το πιο δημοφιλές 
σπορ μοντέλο στον πλανήτη

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

Μπορεί μία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πιο αποδοτικοί κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και 

ένα καινούργιο κιβώτιο 8 σχέσεων, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των βελτιώσεων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το νέο Volvo XC60 
ξεκινά από 53.490 ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

Για το επίσης ανανεωµένο X-Trail οι τιµές θα 
ανακοινωθούν µέχρι το τέλος του µήνα, ενώ 
και αυτό διαθέτει ανανεωµένο εσωτερικό µε 
νέες επενδύσεις, βελτιωµένο φινίρισµα, και-

νούργιο τιµόνι, ηχοσύστηµα BOSE, τρεις διαφορετικές 
από πλευράς χρώµατος δερµάτινες επενδύσεις, και 
πάλι µε τη δυνατότητα διαµόρφωσης µε τρεις συνο-
λικά σειρές καθισµάτων µε θέσεις για συνολικά επτά.

Φυσικά αναβαθµισµένα είναι και τα συστήµατα υ-
ποβοήθησης οδηγού, ενώ εξωτερικά έχουν αλλάξει η 
µάσκα, οι προβολείς, µαζί µε αυτούς της οµίχλης, και ο 
πίσω προφυλακτήρας. Για τις εκδόσεις µε τεχνολογία 
LED υπάρχει πλέον και το σύστηµα προσαρµοσµένου 
φωτισµού (AFS), ενώ η 5η πόρτα µπορεί να ανοίγει η-
λεκτρικά µε την κίνηση του ποδιού. Στην γκάµα των 
κινητήρων προστέθηκε ένας νέος diesel 2.000 κυβι-
κών και 177 ίππων που συνδυάζεται τόσο µε τετρα-
κίνηση όσο και µε το αυτόµατο κιβώτιο CVT. Φυσικά 
εξακολουθούν να είναι διαθέσιµοι τόσο ο 1.6 dCi των 
130 ίππων όσο και το σύνολο βενζίνης των 1.600 κυ-
βικών και των 163 ίππων.

Το Nissan Qashqai συνεχίζει 
ανανεωµένο και αναβαθµισµένο

H Nissan προχώρησε στην ανανέωση των Qashqai 
και X-Trai l µε µικρές αλλά επιτυχηµένες αλλαγές αι-
σθητικής φύσεως στην εικόνα τους και αναβάθµιση 
του εξοπλισµού τους.

Έτσι, στο Qashqai δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στην ηχοµό-
νωση και βελτιώθηκε η αεροδυναµική του, για χάρη και της 
µείωσης του επιπέδου θορύβου στο εσωτερικό του. Για τον 
ίδιο λόγο το κάλυµµα του κινητήρα στο δάπεδο διαθέτει µικρά 
εξογκώµατα που συµβάλλουν στον ίδιο σκοπό.

Από κει και πέρα, έχουν γίνει βελτιώσεις τόσο στο σύ-
στηµα διεύθυνσης όσο και στην ανάρτηση µε στόχο τη βελτί-
ωση της οδικής συµπεριφοράς, των χαρακτηριστικών κύλισης, 
αλλά και της άνεσης. Παράλληλα, και σύµφωνα µε την εται-
ρεία, χάρη στις αλλαγές που έχουν γίνει, το σύστηµα διεύθυν-
σης έχει πλέον ακόµα καλύτερη αίσθηση, απόκριση και επα-
ναφορά.

Ταυτόχρονα, έχουν εµπλουτιστεί τα συστήµατα υποβοήθη-
σης. Το νέο σύνολο ονοµάζεται Nissan Intelligent Mobility και, 
πέρα από την αναγνώριση πινακίδων κυκλοφορίας, την ειδο-
ποίηση οδηγού, την υποβοήθηση στάθµευσης, το σύστηµα πα-
νοραµικής θέασης, την προειδοποίηση απόκλισης από τη λω-
ρίδα κυκλοφορίας και το σύστηµα πέδησης έκτακτης ανάγκης, 
περιλαµβάνει ένα αναβαθµισµένο σύστηµα προειδοποίησης 
τυφλού σηµείου (Blind Spot Warning) που πλέον µπορεί να α-

ναγνωρίσει και διερχόµενους πεζούς, καθώς και το ηµιαυ-
τόνοµο σύστηµα οδήγησης ProPILOT. Αυτό για τη λειτουργία 
του βασίζεται στα Lane Keep Assist (LKA), Intelligent Cruise 
Control (ICC) και Traffic Jam Pilot (TJP), ελέγχοντας το σύ-
στηµα διεύθυνσης, της επιτάχυνσης και της πέδησης.

Αισθητικά το ανανεωµένο Qashqai διαθέτει διαφορετική 
µάσκα και καπό, καινούργιο εµπρός προφυλακτήρα, νέους 
προβολείς που µπορούν να είναι και φουλ LED, καθώς και 
νέας σχεδίασης ζάντες αλουµινίου. Αντίστοιχα οι αλλαγές στο 
εσωτερικό εξασφαλίζουν µια πιο premium εικόνα, χάρη στη 
χρήση πιο ποιοτικών υλικών. Από κει και πέρα, το τιµόνι είναι 
ανασχεδιασµένο τριών ακτίνων και µε πιο παχιά στεφάνη, ενώ 
τα µπροστινά καθίσµατα έχουν αποκτήσει µεγαλύτερο έδρανο 
και πλάτη. Άξιο λόγου και το ηχοσύστηµα BOSE Premium µε 
τα οκτώ ηχεία.

Οι κινητήρες του σηµαντικά ανανεωµένου Qashqai είναι τα 
σύνολα βενζίνης των 1.200 και 1.600 κυβικών µε 115 και 163 
ίππους αντίστοιχα, καθώς και οι δύο πολύ καλοί diesel, ο 1.5 
dCi των 110 ίππων και ο 1.6 dCi των 130 ίππων. Τετρακίνηση 
διατίθεται µόνο σε συνδυασµό µε τον top diesel, ενώ αυτόµατο 
κιβώτιο CVT µε τον 1.2 βενζίνης και τον 1.6 dCi.

Το ανανεωµένο Nissan Qashqai ξεκινά από 19.190 ευρώ 
ως 1.2Τ και από 21.790 ευρώ, µε δωρεάν το µεταλλικό χρώµα, 
µε τον 1.5 dCi.

Ανανέωση 
και για το X-Trail
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ΞΑΡΧΑΚΟΣ-ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ 
ΣΤΟ ΗΡΩ∆ΕΙΟ
Ήταν µια συνάντηση κορυφής που ξεκίνησε τον 
Ιούνιο, έκανε τον γύρο της Ελλάδας και κορυ-
φώνεται στην Αθήνα, στον πιο εµβληµατικό της 
χώρο. Στις 24 Σεπτεµβρίου κάτω από την Ακρό-
πολη θα απολαύσουµε για τελευταία φορά στην 
ίδια σκηνή τον Σταύρο Ξαρχάκο και την Άλκη-
στη Πρωτοψάλτη, σε ένα πρόγραµµα που διευ-
θύνει ο συνθέτης και κατά τη διάρκειά του α-
κούγονται τα πιο γνωστά και αγαπηµένα τρα-
γούδια του, χρωµατισµένα µε τη διακριτική και 
ακριβή ερµηνεία της Πρωτοψάλτη. Μαζί τους 
εννεαµελής ορχήστρα αποτελούµενη από εκλε-
κτούς µουσικούς.

ΝΥΧΤΕΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΣΤΗ ΓΕΝΝΑ∆ΕΙΟ
Από τις 27 έως και τις 30 Σεπτεµβρίου το Ίδρυµα 
Schwarz, σε συνεργασία µε τη Γεννάδειο Βιβλιο-
θήκη της Αµερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών 
στην Αθήνα και το Curtis on Tour - The Nina von 
Maltzahn Global Touring Initiative, διοργανώνει 
για τρίτη χρονιά τις Νύχτες Κλασικής Μουσικής, φι-
λοξενώντας σηµαντικούς µουσικούς του σπουδαίου 
Curtis Institute of Music που θα παρουσιάσουν α-
ριστουργήµατα της παγκόσµιας µουσικής ιστορίας. 
Στην ατµοσφαιρική αίθουσα Cotsen Hall καθηγητές 
και σπουδαστές του Curtis Institute ανεβαίνουν στη 
σκηνή για τέσσερις συναυλίες υψηλής δεξιοτεχνίας.

«ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ: ΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ»
∆ιαφορετικές όψεις της Μεσογείου, της θάλασσας που ενώνει µε το γα-
λάζιο της τρεις ηπείρους και τόσους πολιτισµούς, που είναι γεµάτη ει-
κόνες, µνήµες, παραστάσεις, παρουσιάζει η έκθεση φωτογραφίας που ε-
γκαινιάζεται στο i-D ProjectArt (Κανάρη 12, Κολωνάκι) µε τίτλο «Views 
of Mediterranean» την Πέµπτη 28 Σεπτεµβρίου. Οκτώ διακεκριµένοι 
Έλληνες φωτογράφοι απαθανατίζουν τα πολλά και διαφορετικά πρό-
σωπα της Μεσογείου. ∆ιηγούνται τις µοναδικές ιστορίες που κρύβει 
στα νερά της, αναζητούν στους βυθούς της «µυθικούς θησαυρούς», ξα-
ποσταίνουν στις δαντελωτές ακρογιαλιές της, ακροβατούν στα σύννεφα 
που τη στεφανώνουν. Συγκεκριµένα, στην έκθεση συµµετέχουν (µε αλ-
φαβητική σειρά) οι εξής φωτογράφοι: Ζέττα Αντσακλή, Μελίτα Βαγγε-
λάτου, Κατερίνα Βαφειά, Μαρίνα Βερνίκου, Ηλίας Γεωργουλέας, Κα-
τερίνα Καλούδη, Ηλίας Κοσίντας, Βαγγέλης Κύρης. Τα Deco Portraits 
που παρουσιάζει ο Βαγγέλης Κύρης είναι σε συνεργασία µε τον Anatoli 
Georgiev. www.idconceptstores.com

«Μικρός Πρίγκιπας» για ενήλικες
Από τις 28 Σεπτεµβρίου σε σκηνοθεσία ∆ηµήτρη Μπογδά νου, σε δραµατουργική συνεργασία µε τον Βασί λη Μαυρογεωργί ου και τη 

Λένα Παπαληγούρα στον ρόλο του άφυλου Μικρού Πρίγκιπα, στο ∆ηµοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζεται µια παράσταση-πτήση στα 
βαθύτερα υπόγεια του ουρανού, και κατ’ επέκταση του εαυτού, εκεί όπου συνήθως ανακαλύπτει κανείς το νόηµα της ζωής, εξερευνώντας 

τα σκοτάδια της ύπαρξης. 

21 & 22 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.
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ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Ραϊανά ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣ-
ΤΟΥΝ: Χιάµ Αµπάς, Φαντίλα Μπελκεµπλά, Νάντια 
Κάτσι, Νασίµα Μπεντσίκου ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 90΄ ∆ΙΑΝΟ-
ΜΗ: Rosebud 21, Seven Films

Ο Χοακίν είναι παγιδευµένος στο ίδιο του το σπίτι µετά από ένα ατύχηµα που τον άφησε σε αναπηρικό 
καροτσάκι. Η δύσκολη οικονοµική του κατάσταση τον αναγκάζει να νοικιάσει ένα δωµάτιο του σπιτιού 
του. Η άβολη συνύπαρξή του µε τη νέα του συγκάτοικο µετατρέπεται σιγά σιγά σε φιλία και ερωτικό 
ενδιαφέρον, αλλά εκείνη βρίσκεται εκεί για άλλον λόγο. Μαζί µε τους συνεργάτες της έχουν οργανώσει 

το τέλειο έγκληµα, έως ότου ο Χοακίν αποφασίζει να παρέµβει…
Το τούνελ στο οποίο µπαίνουν ο Χοακίν και οι «εχθροί» του δίνει το όνοµά του στην ταινία και εξυπηρετεί ως 

λαβύρινθος για τους κεντρικούς χαρακτήρες, εκεί όπου θα πρέπει να επιλέξουν µεταξύ ζωής και θανάτου. Η φωτο-
γραφία βασίζεται στο φως και στο σκοτάδι, αντιπροσωπεύοντας την ατµόσφαιρα της ιστορίας και ενισχύοντας την 
καταπίεση του σπιτιού. Στις τελευταίες σκηνές το πραγµατικό σκοτάδι θα αποκαλυφθεί. Μία καλογραµµένη ταινία 
αγωνίας, γεµάτη ανατροπές, η οποία καθηλώνει τον θεατή. Η δράση συνοδεύεται από µουσική που ενισχύει την 
ένταση του έργου.

ΜΑΜΑ Ή ΓΙΑΓΙΑ
TELLE MERE, TELLE FILLE

Η Αβρίλ και η µητέρα της Μαντό είναι αχώριστες, αν και τελείως διαφορετικές. Η Αβρίλ είναι 30 χρονών, 
παντρεµένη, εργάζεται και γενικώς είναι πολύ οργανωτική. Αντίθετα, η µητέρα της είναι µια αιώνια 
έφηβη που από την ηµέρα που πήρε διαζύγιο έχει εγκατασταθεί στο σπίτι της κόρης της. Όταν η 
Αβρίλ της ανακοινώνει ότι είναι έγκυος, αυτή συµπεριφέρεται σαν κακοµαθηµένο παιδί και αρνείται 

να αποδεχτεί τη µελλοντική της ιδιότητα ως γιαγιάς. Όταν µάλιστα συνειδητοποιεί ότι είναι και η ίδια έγκυος, τότε 
η ευαίσθητη ισορροπία στη σχέση µάνας και κόρης κλονίζεται και η Αβρίλ αναρωτιέται πώς είναι δυνατόν η µητέρα 
της να είναι τόσο ανώριµη ώστε να µείνει  έγκυος ταυτόχρονα µε την κόρη της. Έτσι, ενώ η Μαντό δεν είναι καθόλου 
έτοιµη να γίνει µητέρα για δεύτερη φορά, η Αβρίλ την ίδια στιγµή δεν είναι καθόλου έτοιµη να δει τη µητέρα της να 
γίνεται ξανά µητέρα. Η Ζιλιέτ Μπινός και ο Λαµπέρ Ουίλσον συναντιούνται ξανά στη µεγάλη οθόνη, 32 χρόνια µετά 
το «Rendez-vous» του Αντρέ Τεσινέ.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Νοεµί Σαλιό ΣΕΝΑΡΙΟ: Νοεµί Σαλιό, Αγκάθ Παστορίνο ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Ζιλιέτ Μπινός, Λαµπέρ Ουίλσον, 
Κατρίν Τζακόµπ, Ζαν-Λικ Μπιντό ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 94΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Spentzos Film

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Ροντρίγκο Γκράντε ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Λεονάρντο Σµπαράλια, Κλάρα Λαγό, Πάµπλο Ετσάρι ∆ΙΑΡ-
ΚΕΙΑ: 120΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Seven Films

ΑΚΟΜΗ ΚΡΥΒΟΜΑΙ 
ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΠΝΙΣΩ
A MON AGE JE ME CACHE 
ENCORE POUR FUMER

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΝΕΛ
AL FINAL DEL TUNEL

  ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

Ένα χαµάµ σε αναταραχή, τσιγάρα στα 
κρυφά, φλυαρία και κουτσοµπολιό, 
γέλια, όνειρα για έναν λαµπερό γάµο, 
ξεχασµένες µασέλες, προσευχές, µα-

σάζ, µια επιλεκτική προξενήτρα, παιδιά που κλαί-
νε, γένια που µεγαλώνουν, ένα ερωτικό τραγούδι, 
αγάπη για τον σύζυγο, αγάπη των συζύγων για τις 
µητέρες τους, ακατάλληλα σπερµατοζωάρια, µια 
έγκυος παρθένα, µια παντρεµένη 10χρονη, ένας 
κερατωµένος σύζυγος, ένα πιστοποιητικό παρ-
θενίας, ένα διαζύγιο-λόγος εορτασµού, αποτρι-
χώσεις, µια βόµβα στη δεξαµενή νερού, ντεκολτέ 
και γυµνά πόδια, ένας δολοφόνος, τραύµατα από 
οξύ, ένα κουκουλοφόρος υδραυλικός, µοναχικές 
απολαύσεις, πισινοί και µπούρκες, η Βίβλος και 
το Κοράνι… όλα πριν κάνει την εµφάνισή του ένα 
στιλέτο και ο Θεός σιωπήσει.

Μαζί µε τη βοηθό της, η Φατιµά προσφέ-
ρει παρηγοριά, µασάζ και ηρεµία σε δεκάδες 
γυναίκες, από έφηβες µέχρι ηλικιωµένες, που 
επιθυµούν να βγάλουν τις µαντίλες τους και να 
αποδράσουν από την καταπίεση του έξω κόσµου. 
Όταν η 16χρονη έγκυος Μεριέµ έρθει στο χαµάµ 
για να γλιτώσει από την οργή του αδερφού της, οι 
γυναίκες θα πρέπει να ενωθούν για να αντιµετω-
πίσουν την απειλή.

Βασισµένο στο οµώνυµο θεατρικό έργο που 
είχε προκαλέσει αίσθηση στο Παρίσι και σε 
ολόκληρο τον κόσµο για την τολµηρή του γραφή, 
και γυρισµένο στη Θεσσαλονίκη, το «Ακόµη 
κρύβοµαι για να καπνίσω» είναι ένα έργο τέχνης 
που σπάνια συναντά κανείς: µια ταινία για την 
καταπίεση και τον θρησκευτικό και πολιτικό φο-
νταµενταλισµό, από µια γυναίκα που έχει βιώσει 
τη φρίκη τους από πρώτο χέρι και έζησε για να 
αφηγηθεί την ιστορία της. Η Ραϊανά απέδρασε 
από την Αλγερία για να κάνει σινεµά και µε τη βο-
ήθεια της παραγωγού της Μισέλ Γαβρά παρουσι-
άζει µια ταινία για µια χώρα που βυθίστηκε στον 
σκοταδισµό, αλλά και για τις απανταχού γυναίκες 
οι οποίες πληρώνουν το ακριβότερο τίµηµα κάθε 
φορά που ο σκοταδισµός αυτός επιστρέφει, ή επι-
µένει να επικρατεί, σε κάθε µεριά του πλανήτη.
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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

Οίνοι φθινοπώρου
  ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ

Αξιολογήσεις κρασιών

Μαλαγουζιά, Κτήµα Αβαντίς
Ποικιλία: Μαλαγουζιά
Περιοχή: Εύβοια
Τύπος: Λευκός, Ξηρός
Αλκοόλ: 13%
Προτεινόµενη θερµοκρασία: 9-11°C

Απαλό λεµονοπράσινο χρώµα, µε έ-
ντονη µύτη γκρέιπφρουτ, λάιµ και 
λευκόσαρκου ροδάκινου. Αρωµα-
τικό στόµα, µε έντονη οξύτητα, αρώ-
µατα λευκών φρούτων και µακριά ε-
πίγευση.
Συνδυάζεται µε µεζέδες της ελληνι-
κής κουζίνας, λαδερά, έντονα τυριά 
και χορταρικά.

Φεγγίτες, Οινογένεσις
Ποικιλία: Sauvignon Blanc, 
Ασύρτικο
Περιοχή: Αδριανή ∆ράµας
Τύπος: Λευκός, Ξηρός
Αλκοόλ: 12,5%
Προτεινόµενη θερµοκρασία: 8-10°C

Χρώµα κρυστάλλινο µε χρυσοκίτρι-
νες αποχρώσεις. Έχει έντονη και 
σύνθετη µύτη που θυµίζει αρώµατα 
εξωτικών φρούτων και εσπεριδοει-
δών. Στόµα ισορροπηµένο µε ευχάρι-
στη αρωµατική διάρκεια.
Ταιριάζει µε ψητά και τηγανητά 
ψάρια, θαλασσινά, αλλά απολαύστε 
το και ως απεριτίφ.

ΑΑ, Κτήµα Σιγάλα
Ποικιλία: Ασύρτικο, Αθήρι
Περιοχή: Σαντορίνη
Τύπος: Λευκός, Ξηρός
Αλκοόλ: 13%
Προτεινόµενη θερµοκρασία: 10-12°C

Έντονο κίτρινο, λαµπερό χρώµα και 
µύτη µε απαλά φρουτώδη αρώµατα, 
όπου διακρίνουµε νότες ώριµων εσπε-
ριδοειδών, τσαγιού, ροδάκινου και βα-
νίλιας. Στόµα µε ισχυρή οξύτητα, που 
του δίνει σπιρτάδα, καλοδοµηµένο, µε 
φρουτένια επίγευση.
Ταιριάζει µε τηγανητά ψάρια, πράσι-
νες σαλάτες και λευκά τυριά.

Λευκοτσικνιάς, 
Κτήµα Βογιατζή
Ποικιλία: Malvasia Aromatica, 
Ασύρτικο
Περιοχή: Κοζάνη
Τύπος: Λευκός, Ξηρός
Αλκοόλ: 13,5%
Προτεινόµενη θερµοκρασία: 18-20°C

Λεµονοπράσινο χρώµα, πολύπλοκα 
αρώµατα µήλου, ροδάκινου, κίτρου, 
ανανά και περγαµόντου, µελιού και 
νύξεις πιπεριού. Στόµα πλούσιο, λι-
παρό, µε εξαιρετική οξύτητα και έ-
ντονη αρωµατική επίγευση.
Ταιριάζει µε οστρακοειδή και ψητά 
ψάρια, ριζότο θαλασσινών και λευκά 
τυριά.

Melissaki, Κτήµα Λυραράκη
Ποικιλία: Μελισσάκι
Περιοχή: Κρήτη
Τύπος: Λευκός, Ξηρός
Αλκοόλ: 12,5%
Προτεινόµενη θερµοκρασία: 
9-12°C

Κιτρινοπράσινο λαµπερό χρώµα µε 
έντονα λεµονάτα αρώµατα. Στόµα 
ισορροπηµένο, µε πυκνή υφή και 
επίγευση εσπεριδοειδών. Πρόκει-
ται για έναν αξιόλογο πειραµατικό 
οίνο βασισµένο στην ξεχασµένη 
ποικιλία Μελισσάκι που υπάρχει 
διάσπαρτη σε παλιούς αµπελώνες 
στους πρόποδες του Ψηλορείτη.
Συνδυάζεται µε ελληνικούς µεζέ-
δες και έντονα λευκά τυριά.

Μαντινεία, Μποσινάκη
Ποικιλία: Μοσχοφίλερο
Περιοχή: Μαντινεία
Τύπος: Λευκός, Ξηρός
Αλκοόλ: 12,5%
Προτεινόµενη θερµοκρασία: 
8-10°C

Χρώµα ιδιαίτερο, σε συνδυασµούς 
πράσινου και γκρι. Μεσαίας έντα-
σης αρώµατα, όπου τονίζονται η 
µέντα, το τζίντζερ και τα λευκό-
σαρκα φρούτα. Στόµα µέτρια α-
ρωµατικό, ισορροπηµένο, και επί-
γευση µε έµφαση σε άνθη εσπερι-
δοειδών.
Συνδυάζεται µε λαδερά, ζυµαρικά, 
σαλάτες και κατσικίσια τυριά. info

Μόνο κατ’ όνοµα βρισκόµαστε στην τρίτη εποχή του 
χρόνου, αφού το καλοκαίρι ανθίσταται και οι θερ-
µοκρασίες µάς κρατάνε ακόµη κοντά στις παραλίες. 
Γι’ αυτό κι εµείς διαλέξαµε τα λευκά κρασιά που 

µπορούν να συντροφέψουν τις µέρες και τις νύχτες σας.
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EL Τελευταία έξοδος: Σίφνος
Μικρή και απέραντη ταυτόχρονα, φιλόξενη αλλά και άγρια, η Σίφνος, 
σε απόσταση τριών ωρών από τον Πειραιά µε το «γρήγορο», παραδίδει 
µαθήµατα ανόθευτου στιλ.

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Καθώς ο καιρός στις Κυκλάδες ακόµα θυµίζει καλοκαίρι, τα Καλάβρυτα 
και οι υπόλοιποι φθινοπωρινοί προορισµοί µπορούν να περιµένουν. 
Η Σίφνος, για όσους δεν έχουν πάει, θα αποδειχθεί µια αποκάλυψη 
και για όσους επιµένουν να την επισκέπτονται µια υπενθύµιση πως η 

οµορφιά προϋποθέτει απλότητα.
Το νησί του Νικόλαου Τσελεµεντέ διαθέτει µια ανεπιτήδευτη χάρη που φαί-

νεται να καλλιεργείται εδώ και αιώνες ως µέρος της κουλτούρας του νησιού και 
όχι ως τουριστική στρατηγική. Η καθαριότητα, τα φροντισµένα πεζούλια και οι 
φρεσκοασβεστωµένοι δρόµοι βρίσκονται στην καθηµερινή έγνοια του Σιφναίου, 
επιτρέποντας στο λευκό να αντανακλάται από το µεσαιωνικό κάστρο µέχρι τα α-
φρισµένα κύµατα – ή µήπως το αντίθετο;

Το λιµάνι της Σίφνου, οι Καµάρες, είναι ίσως το πιο φροντισµένο και καθαρό 
σε όλες τις Κυκλάδες. Το ηλιακό ρολόι στην είσοδό του, προσφορά του ιδρύµατος 
Ευγενίδη, µε USB θύρες για φόρτιση µικρών συσκευών µε το «καλώς ήρθατε», ε-
νηµερώνει πως βρίσκεστε σε ένα eco friendly νησί µε κάδους ανακύκλωσης και 
διαχώρισης ανακυκλώσιµων υλικών παντού. Γι’ αυτό προµηθευτείτε αµέσως την 
πάνινη τσάντα αγορών, καθώς στη Σίφνο, πολύ πριν από τα νοµοθετικά βουλεύ-
µατα, η πλαστική τσάντα έχει επιβαρυντική χρέωση. Μη διστάσετε να κατευθυν-
θείτε στο information desk που έχει δηµιουργήσει ο δήµος. Οι υπάλληλοι εκεί, 
όλοι νέοι και ευγενικοί, θα σας ενηµερώσουν για το τι «παίζει» στο νησί τις ηµέ-
ρες παραµονής σας εκεί. Και στη Σίφνο πάντα κάτι «παίζει». Από το Φεστιβάλ 
Κυκλαδικής Γαστρονοµίας (αρχές Σεπτέµβρη) και τα Γρυπάρεια Λογοτεχνικά 
Σαββατόβραδα (Αύγουστος) µέχρι τα τοπικά πανηγύρια (όλο τον χρόνο) και τις 
εκδηλώσεις του δραστήριου Πολιτιστικού Κέντρου «Μαριάνθη Σίµου» (εµείς 
πετύχαµε ρεσιτάλ πιάνου Ρώσων συνθετών). Και καθώς είστε εκεί, θα διαπιστώ-
σετε πως τόσο καθαρή παραλία δίπλα σε λιµάνι όσο αυτή της Αγίας Μαρίνας δεν 
έχετε ξαναδεί. Αµµουδερή και ρηχή –άρα ιδανική για παιδιά–, φιλοξενεί τα chill-
out beach bars Ίσαλος και Folie, που σερβίρουν και εξαιρετικό φαγητό, αν και 
λίγο τσιµπηµένο. Σε κάθε περίπτωση, σε αυτή τη µεριά δύει ο ήλιος στη Σίφνο και 
είναι ένα θέαµα που δεν επιτρέπεται να χάσετε.

Επόµενη στάση η κοσµοπολίτικη πρωτεύουσα της Απολλωνίας. Εδώ οι επι-
χειρηµατίες πρέπει να έβαλαν στοίχηµα µεταξύ τους ποιος θα φτιάξει το οµορφό-

τερο κατάστηµα – εµπορικό, µπαρ, τζελατερία ή εστιατόριο. ∆εν εξηγείται αλλιώς 
η απουσία ανορθογραφίας. Ακόµα και οι τράπεζες, τα φαρµακεία και τα µίνι µάρ-
κετ είναι καλαίσθητα. Για ιταλικό κατευθυνθείτε στο Mama Mia, για ουζοµεζέ-
δες στου ∆ρακάκη, για πιο ιδιαίτερο φαγητό στο Cayenne, για κοκτέιλ στο Αργώ 
και στο Μπότζι (δυστυχώς, το αγαπηµένο µας GAD έκλεισε για τη σεζόν) και για 
γλυκό στον Γεροντόπουλο που λειτουργεί από το 1950.

Η αγορά της Απολλωνίας, πολυπρόσωπη, θα δελεάσει το budget σας, αλλά 
µην περιοριστείτε στο window shopping. Καθώς κλείνει η σεζόν, όλα έχουν εκ-
πτώσεις µέχρι και 70%, όπως το µπουρζουάδικο Oasis Contemporary Fashion 
Store. Σε κάθε περίπτωση, µια επίσκεψη στο ιδιαίτερο You Are Here κρίνεται α-
παραίτητη. Μπορεί να µην έχει εκπτώσεις παρά µόνο το Πάσχα, όµως α) θα προ-
µηθευτείτε το εξαιρετικό οµώνυµο free-press περιοδικό (www.youarehere.gr) και 
β) θα βρείτε δηµιουργίες Ελλήνων designers από ελληνικά υλικά (από βραχιόλια 
µέχρι σανδάλια και τσάντες φτιαγµένες στον αργαλειό, φουλάρια από µετάξι Σου-
φλίου µε απεικονίσεις σηµείων της Σίφνου, κ.ά.) που µας θυµίζουν πως η Ελ-
λάδα και ταλέντο διαθέτει αλλά και τις πρώτες ύλες για να διαµορφώσει fashion 
statement. Μην παραλείψετε µια επίσκεψη στον παραδοσιακό οικισµό του Ρα-
µπαγά –από το ψευδώνυµο του Σιφναίου συγγραφέα και δηµοσιογράφου Κλε-
άνθη Τριανταφύλλου που εξέδιδε το πολιτικο-σατιρικό περιοδικό «Ραµπαγάς» 
από το 1878. Μπορεί το οµώνυµο εστιατόριο υψηλής κουζίνας να έκλεισε, όµως ο 
υπέροχος κήπος του και η αυλή µε τα παλιά ποδήλατα είναι ανοιχτή σε όλους. Στο 
τέλος του οικισµού το κατάστηµα «Ένα µικρό ταξίδι» είναι αυτό ακριβώς που υπό-
σχεται: αντικείµενα, κυρίως ψάθινα, από τα ταξίδια των ιδιοκτητών του σε όλο τον 
κόσµο. Και αφού τελειώσετε την περατζάδα σας στα στενά της Απολλωνίας, επι-
στρέψτε στην αρχή και στην πλατεία Ηρώων, όπου φιλοξενείται το Λαογραφικό 
Μουσείο, καθώς η δηµοτική αρχή είχε την ευφυΐα να µεταθέσει τις ώρες λειτουρ-
γίας του απογευµατινές ώρες, µέχρι τις 23:00 – η Αθήνα ακούει; Εδώ θα δείτε τυ-
ροβούλια, χειροποίητα εργόχειρα, µαξιλαροντύµατα, ξυλόγλυπτα µπαούλα, εργα-
λεία, κιούπια, λαΐνια και άλλα είδη λαϊκής χρήσης του περασµένου αιώνα.

Ο Αρτεµώνας είναι το δεύτερο σε µέγεθος χωριό του νησιού και βρίσκεται σε 
απόσταση 1,5 χλµ. από την Απολλωνία. Λευκά σπίτια µε µαρµάρινες εισόδους, ε-
σωτερικές αυλές, παλιά αλλά ανακαινισµένα αρχοντικά (όπως της οικογένειας Ι. 
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Δραγάτση) και στην κορυφή του λόφου μερικά αλώνια και ανεμόμυλοι (παλιά 
λειτουργούσαν πάνω από δέκα). Εδώ θα κάνετε οπωσδήποτε στάση για να δοκι-
μάσετε τα μοναδικά γλυκά στο Κίτρινο Ποδήλατο με τη γραφική αυλή, ενώ λίγο 
πιο κάτω και πριν από το μεζεδοπωλείο Μωσαϊκό μια μεγάλη αυστηρή σιδερένια 
πόρτα οδηγεί σε έναν μαγικό κήπο και ντο θερινό σινεμά Dragatsi. Οι διαχειρι-
στές του προσφέρουν κρασί, νερό και σπιτικό γλυκό, ενώ προβάλλουν ψαγμένες 
ταινίες – εμείς προλάβαμε το «Μάκμπεθ» και το ντοκιμαντέρ «Μάρλεϊ». Μην πα-
ραλείψετε να αφήσετε την οικονομική σας ενίσχυση στο πήλινο δοχείο στην εί-
σοδο του σινεμά. Σε κάθε περίπτωση, το περπάτημα στα στενά του γραφικού Αρ-
τεμώνα με τις χτιστές πεζούλες που δεν ξέρεις αν ανήκουν στον δημόσιο ή στον 
ιδιωτικό χώρο του οικισμού –και δεν χρειάζεται να μάθεις, γιατί τα σπίτια του Αρ-
τεμώνα είναι έτσι χτισμένα ώστε ο δημόσιος χώρος να λειτουργεί ως σημείο συνά-
ντησης και επαφής– είναι μια βόλτα που απλώς πρέπει να κάνετε.

Η σιφνέικη γη, φαινομενικά άγονη, διακόπτεται επαναλαμβανόμενα από τις 
ξερολιθιές και τις αναβαθμίδες (ή λουριά) για να σου υπενθυμίσει πως βρίσκεσαι 
σε έναν τόπο με προαιώνια ιστορία. Και για όσους αμφιβάλλουν έχοντας συνηθί-
σει σε απτές αποδείξεις ιστορικού βάθους, το Κάστρο, 3,5 χλμ. από την Απολλω-
νία, θα τους πείσει. Χωριό και Κάστρο είναι ένα και εδώ οχυρώνονταν οι κάτοι-
κοι της Σίφνου όταν δέχονταν επιδρομές από τους κουρσάρους. Η ενετική περίο-
δος δημιούργησε πάνω στα αρχαιοελληνικά και ρωμαϊκά κτίσματα οχυρωματικές 
προσθήκες και από εκείνη την περίοδο χρονολογούνται οι λόντζιες του οικισμού 
(οι πέντε θολωτές στοές του, που στην ουσία ήταν οι έξοδοι/είσοδοι στο Κάστρο). 
Και ενώ η οικιστική δομή του είναι αστική, με κονάκια για την κατώτερη τάξη και 
δεσποτικά για τους άρχοντες, το Κάστρο είναι ομοιόμορφο, με δίφατσα μακρό-
στενα μονόσπιτα που το ένα σφηνώνει στο άλλο δημιουργώντας ένα αδιαπέραστο 
τείχος. Οι Φράγκοι πρόσθεσαν σε κάθε του γωνιά εκκλησίες, 12 τον αριθμό – η 
Παναγία η Ελεούσα από τον 6ο αιώνα μ.Χ. (ανακαινίστηκε το 1859) μέχρι σήμερα 
λειτουργεί κάθε Κυριακή. Στο Κάστρο βρίσκεται και Αρχαιολογικό Μουσείο. Ω-
στόσο, την παράσταση κλέβει το εκκλησάκι Επτά Μάρτυρες (Εφταμάρτυρες έχει 
επικρατήσει να λέγεται) πάνω σε γυμνό πελαγίσιο βράχο, που είναι το πιο φωτο-
γραφημένο μέρος του νησιού (μην παραλείψετε να έρθετε βραδάκι να δείτε το 
φεγγάρι να βγαίνει μέσα από το Αιγαίο).

Οι παραλίες της Σίφνου δεν είναι εξωτικές, δεν είναι δαντελένιες, ούτε χιλι-
ομετρικά ατελείωτες. Είναι, όμως, όλες γραφικές και ικανοποιούν όλα τα γούστα. 
Βραχώδης αγριάδα στα Βρουλίδια και στα Σεράλια, βουτιές από τους ογκώδεις 
βράχους στους Εφταμάρτυρες. Ωστόσο, στο νησί κυριαρχεί η χρυσή –κυριολε-
κτικά– άμμος, από το λιμάνι κιόλας μέχρι τον παρασημοφορημένο με γαλάζια 
σημαία Πλατύ Γιαλό (για φαγητό στο παραδοσιακό Στέκι αλλά και στο γκουρμέ 
Ω3 που προτιμά ο Τομ Χανκς όταν έρχεται από τη γειτόνισσα Αντίπαρο), το Βαθύ 
με την παχιά άμμο (και την ταβέρνα στο κέντρο της παραλίας με τον ξυλόφουρνο 
στην αυλή), το παντός καιρού Αποκοφτό αριστερά από το γραφικό εκκλησάκι 
της Χρυσοπηγής (1650 μ.Χ., πολιούχος και προστάτιδα της Σίφνου) με τη θαυ-
ματουργή εικόνα, τις Σαούρες στα δεξιά του βράχου, το ψαρολίμανο στο απομα-
κρυσμένο φιόρδ της Χερρονήσου με τις δυο ταβέρνες της να σερβίρουν φρέσκο 
και φτηνό ψάρι και τη Φασολού με τα γιγάντια αρμυρίκια.

Η αγγειοπλαστική στη Σίφνο είναι τέχνη προαιώνια που ανθεί και σήμερα. 
Θα βρείτε πολλά εργαστήρια (κάποια ακόμα με παραδοσιακό ποδοκίνητο τροχό) 
και καταστήματα όχι για σουβενίρ και αναμνηστικά αλλά για καθημερινής χρή-
σης αντικείμενα, από σερβίτσια μέχρι γάστρες. Ξεχωρίσαμε την τέχνη του Α-
ντώνη Καλογήρου, κεραμίστα πέμπτης γενιάς, και το Sifnos Stoneware. Και αν ο 
εξερευνητής ζει μέσα σας, ακολουθήστε ένα από τα δεκάδες μονοπάτια του νη-
σιού (μήκους 150 χλμ.) για να ανακαλύψετε μόνοι σας τις πρώτες ύλες (τα τσι-
καλαριά, κρυμμένα στους όρμους του νησιού, και τον άργιλο) που χρησιμοποι-
ούν οι τοπικοί μάστορες στην πλούσια (και σε μεταλλεύματα) γη της Σίφνου. 
Τα μονοπάτια –πλακόστρωτα ή με πατημένο χώμα– ενώνουν τους οικισμούς με 
περάσματα μέσα από ελιές, κέδρους και αγριοκάτσικα και φέρνουν εδώ κάθε 
χρόνο εκατοντάδες Γάλλους πεζοπόρους (συνηθέστερη διαδρομή: Απολλωνία-
Εξάμπελα).

Ωστόσο, όπως είπαμε, βρίσκεστε στο νησί του Νικόλαου Τσελεμεντέ – οι πα-
λιοί ακόμη τον θυμούνται να βάζει τσουκάλι πήλινο στις πέτρες των βράχων στο 
νησάκι Κιτριανή (απέναντι από τον Πλατύ Γιαλό) και να φτιάχνει μακαρόνια, σάλ-
τσα από φρέσκια ντομάτα και μανούρα λιγωμένη. Ο ουρανίσκος σας, λοιπόν, στη 
Σίφνο θα γνωρίσει γεύσεις που δεν θα ξεχάσει. Δοκιμάστε σιφνέικη καππαρο-
σαλάτα –η κάππαρη στο νησί φυτρώνει ακόμη και ανάμεσα στα σκαλοπάτια των 
οικισμών–, ρεβιθοκεφτέδες –ζεστοί και τραγανοί–, ρεβιθάδα –από ξυλόφουρνο 
σε πήλινο σκεύος–, μαστέλο –κατσικάκι με κόκκινο κρασί και άνηθο που ψήνε-
ται για πολλές ώρες στο ομώνυμο πήλινο σκεύος μαστέλο– και φυσικά γλυκά: α-
μυγδαλωτά, μελόπιτα, παστέλι, μπισκότα βουτύρου και κουλούρια με γλυκάνισο.

Ακούγονται ειδυλλιακά όσα σας περιγράφουμε; Πιστέψτε μας, είναι μόνο 
λίγα.



www.freesunday.gr
24.09.201736 FREETIME

FE
ST

IVA
L Νύχτες Πρεμιέρας 

2017
Το αγαπημένο κινηματογραφικό 

φθινοπωρινό ραντεβού της Αθήνας 
ξεκίνησε στις 20 Σεπτεμβρίου και θα μας 
συνοδεύσει μέχρι και την 1η Οκτωβρίου, 

πλούσιο, ενδιαφέρον και με πολλές 
προσθήκες.

  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 108 μεγάλου μήκους ταινίες, 57 μικρού μήκους και 
3 διαγωνιστικά τμήματα.

Στο Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα συμμετέχουν φέτος 10 ταινίες οι ο-
ποίες αποτελούν την πρώτη ή δεύτερη σκηνοθετική απόπειρα των δημιουργών 
τους και θα διεκδικήσουν τη Χρυσή Αθήνα, καθώς και τα υπόλοιπα βραβεία του 

τμήματος, όπως το Βραβείο Κοινού.
Η διεθνής επιτροπή που θα απονείμει τα βραβεία αποτελείται από έμπειρους και αναγνω-

ρισμένους επαγγελματίες του χώρου. Πρόεδρός της είναι ο διευθυντής του Φεστιβάλ Κινημα-
τογράφου της Κωνσταντινούπολης Κερέμ Αγιάν και μέλη της η Ντόρις Κουν, κριτικός κινημα-
τογράφου στην εφημερίδα «Sueddeutsche Zeitung», η Τζάσμιν Μπέιζικ, ιστορικός κινηματο-
γράφου και προγραμματίστρια, ο Τζιόνα Νατζάρο από την Εβδομάδα Κριτικής του Φεστιβάλ 
Βενετίας και ο Άλεξ Ρίτμαν, απεσταλμένος του «Hollywood Reporter» στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το διαγωνιστικό τμήμα «Μουσική και Φιλμ» αποτελείται από 8 μουσικά ντοκιμαντέρ τα 
οποία ρίχνουν φως στις ζωές και τις καριέρες σημαντικών καλλιτεχνών και εξερευνούν διαφο-
ρετικά μουσικά ρεύματα και τάσεις που όρισαν την παγκόσμια κουλτούρα. Η Χρυσή Αθηνά για 
το Καλύτερο Μουσικό Ντοκιμαντέρ θα απονεμηθεί από μία ακόμη διεθνή επιτροπή, με πρόε-
δρο τον επικεφαλής του Τμήματος Παραγωγής του British Film Institute, Τιμ Στίβενς.

Να σημειώσουμε εδώ ότι με αφορμή το φιλμ «Χαμένοι στη Γαλλία», το οποίο συμμετέ-
χει στο Μουσικό Τμήμα, ο frontman των Σκοτσέζων post rockers MOGWAI, Στιούαρτ Μπρέ-
ιθγουεϊτ θα παρευρεθεί στην προβολή και θα παίξει μουσική στο πάρτι που θα ακολουθήσει 
στο Barret.

Ελληνικό σινεμά στις Νύχτες Πρεμιέρας
Τρίτο και τελευταίο διαγωνιστικό τμήμα είναι αυτό των ελληνικών ταινιών μικρού μήκους. 
Μέσα από έναν αριθμό συμμετοχών που ακούμπησε τις 200 επιλέχθηκαν 44 ταινίες οι οποίες 
θα διεκδικήσουν τα 6 βραβεία του τμήματος, με το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας να συνοδεύε-
ται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ με την ευγενική υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου 
Κινηματογράφου.

Επίσης, συνεχίζοντας την παράδοση των τελευταίων ετών, οι Νύχτες Πρεμιέρας τη Δευ-
τέρα 25 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα ΔΑΝΑΟΣ 1 διοργανώνουν την απονομή των Βραβείων 
Πρωτοεμφανιζόμενων Δημιουργών και Ηθοποιών Ελληνικών Ταινιών.

Μετά το τέλος της απονομής θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ του Δημήτρη Κουτσιαμπασά-
κου «Κωνσταντίνος Τζούμας: Ηθοποιός εξ ιδιοσυγκρασίας» παρουσία των συντελεστών, ενώ θα 
ακολουθήσει παρουσίαση των τρέιλερ των ελληνικών ταινιών που θα προβληθούν στις αίθου-
σες τη σεζόν 2017-2018.

Συνέργειες
Το φεστιβάλ προχωράει σε νέες συνέργειες, με δύο αγαπημένα εγχώρια φεστιβάλ, το Διεθνές 
Φεστιβάλ + Αγορά Κινουμένων Σχεδίων της Σύρου – Animasyros και το Φεστιβάλ Εθνογραφι-
κού Κινηματογράφου της Αθήνας – Ethnofest.

Animasyros: Το φεστιβάλ έχει οργανώσει την ειδική προβολή της ταινίας κινουμένων σχε-
δίων «Το σχολείο μου βουλιάζει στη θάλασσα», στην οποία έχουν δανείσει τις φωνές του, με-
ταξύ άλλων, η Σούζαν Σαράντον και ο Τζέισον Σουόρτσμαν, καθώς και μία ακόμη ειδική προ-
βολή, ενός πολυδιάστατου καλλιτεχνικού εγχειρήματος με τίτλο BLU, η οποία θα φιλοξενηθεί 
στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Το εγχείρημα BLU επιμελούνται οι six impossible wishes 
(δηλαδή οι νεαρές και ταλαντούχες Αναστασία Τερζίδου και Ραφαέλλα Καραγιάννη) και περι-
λαμβάνει έντεκα μικρού μήκους ταινίες από την Ελλάδα και την Ιταλία.

Ethnofest: Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του καταξιωμένου 
ανθρωπολόγου και σημαντικού εκπροσώπου του εθνογραφικού κινηματογράφου Ζαν Ρους, οι 
Νύχτες Πρεμιέρας και το Ethnofest επέλεξαν να προβάλουν την ταινία του «Κυνηγοί του λιο-
νταριού με το τόξο», πενήντα χρόνια μετά την πρώτη της προβολή και σε ψηφιακά αποκατεστη-
μένη κόπια. Θα προλογίσει ο ανθρωπολόγος Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης.

Αφιέρωμα «Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς – Σινεμά και Αναπηρία»
Φέτος, για δεύτερη φορά στην ιστορία του, το 23ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθή-
νας Νύχτες Πρεμιέρας φιλοξενεί μια ιδιαίτερη ενότητα με θέμα «Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς – 
Σινεμά και Αναπηρία», σε συνεργασία με την Κίνηση Καλλιτεχνών με Αναπηρία, στη Στέγη του 
Ιδρύματος Ωνάση έως και τις 24 Σεπτεμβρίου. Τις προβολές θα πλαισιώνουν ανοιχτές συζητή-
σεις με ταυτόχρονη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα και χειλανάγνωση.

Αφιέρωμα στην Κλερ Ντενί «Η γεωγραφία του πόθου»
Το αφιέρωμα στην αγαπημένη δημιουργό Κλερ Ντενί περιλαμβάνει την προβολή 12 ται-
νιών της, καθώς και την πιο πρόσφατη δημιουργία της «Η λιακάδα μέσα μου» (Un beau soleil 
intérieur), με τη Ζιλιέτ Μπινός, η οποία θα προβληθεί την Ημέρα Γαλλοφωνίας TV5 Monde, 
στις 29 Σεπτεμβρίου, παρουσία της ηθοποιού Σαντρίν Ντιμά. Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις 
αίθουσες από την εταιρεία Filmtrade.

Περισσότερες πληροφορίες για τις προβολές, τα εισιτήρια και τις παράλληλες εκδηλώσεις, 
που είναι πολλές και αξιόλογες, στο http://www.aiff.gr/.



+

ΣΥΡΟΣ  SΥROS 
ΕΡΜΟΥΠΟΛH - ΑΝΩ ΣΥΡΟΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ  HERMOUPOLIS - ANO SYROS - POSEIDONIA
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ΤΙ, ΠΟΙΟΣ, ΠΟΥ, ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ...

Γιατί η Νικόλ δεν ευχαρίστησε 
τα υιοθετημένα παιδιά της;
Οι ευχαριστήριοι λόγοι των σταρ στα glam βραβεία πάντα είναι θέμα. Ποιον θα 
ευχαριστήσουν πρώτο (τη μαμά ή τον σύντροφό τους), ποιον θα ξεχάσουν (βλ. Χί-
λαρι Σουάνγκ που ξέχασε τον σύζυγό της, Κέισι Άφλεκ που ξέχασε τον αδερφό 
του, Μπεν). Στα Emmy η Νικόλ Κίντμαν (βραβείο ερμηνείας για το «Big Little 
Lies») δεν ευχαρίστησε τα υιοθετημένα με τον Τομ Κρουζ παιδιά της Ιζαμπέλα (24 
ετών) και Κόνορ (22 ετών), για να πυροδοτήσει μια σειρά σεναρίων. Οι περισσό-
τεροι έκαναν λόγο για την αυστηρή προσήλωση των παιδιών στη σαϊεντολογία, 
θρησκεία και του Τομ Κρουζ. Όταν η Νικόλ χώρισε με τον Τομ, τα παιδιά απο-
φάσισαν να μείνουν με τον πατέρα τους, κάτι που ομολόγησε η ίδια η Αυστραλι-
ανή σταρ σε παλιότερη συνέντευξή της. Το γεγονός, δε, πως αποφάσισε να μείνει 
στην Αυστραλία μεγάλωσε κι άλλο την απόσταση μεταξύ τους. Ωστόσο, πριν από 
έναν χρόνο με αφορμή το «Lion», που έχει υπόθεση την υιοθέτηση ενός νεαρού 
Ινδού από ένα ζευγάρι Αυστραλών, η Νικόλ είπε πως δέχτηκε να κάνει αυτή την 
ταινία γιατί της θυμίζει τη δική της αγάπη για τα υιοθετημένα της παιδιά.

Η σοφία της Σοφία Λόρεν
Ετών 82 και πάντα μία από τις ωραιότερες γυναίκες που πέρασαν ποτέ από το 
σινεμά. Χήρα πλέον, μόνιμη κάτοικος Γενεύης, με τέσσερα εγγόνια, η Σοφία 
Λόρεν αποκαλύπτει πώς είναι να ζεις μια τόσο όμορφη ζωή. «Δεν το συνειδη-
τοποιείς. Όταν πετάς τόσο ψηλά, όταν φτάνεις σε ύψη που δεν τόλμησες ποτέ 
να ονειρευτείς, τότε δύσκολα αντιλαμβάνεσαι ποιος είσαι και τι είναι αυτό που 
ζεις. Σήμερα πια μπορώ να πω πως έζησα ωραία, γεμάτα, έντονα, με όλο μου 
το είναι. Χωρίς αμφιβολίες. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να έχω ζήσει τη ζωή 
με περισσότερο πάθος». Και ποιο είναι το μυστικό για την ευτυχία; «Όχι. Σημα-
σία έχει να μπορείς να είσαι θετικός απέναντι σε όλα. Στα καλά και στα κακά. 
Την ώρα που τα ζεις. Η ζωή ξέρει να γίνεται συναρπαστική με ευχάριστες και 
με δυσάρεστες εκπλήξεις. Το να τη ζεις στο έπακρο δεν σημαίνει ότι την κατα-
λαβαίνεις κιόλας». Πώς είναι να ζεις θετικά; «Κάθε μέρα προσπαθώ να κάνω 
κάτι θετικό, όχι μόνο για μένα αλλά και για τους ανθρώπους που με περιβάλ-
λουν. Επίσης, σήμερα ζω απλά: μου δίνει μεγάλη χαρά να μιλάω με τα παιδιά 
μου, να βλέπω τα εγγόνια μου. Όλα έχουν ξανθά μαλλάκια και γαλάζια μάτια. 
Αυτό είναι ανεξήγητο… Αλλά τι πειράζει; Αν η ζωή σού επιφυλάσσει ωραία 
πράγματα, θα σου επιφυλάσσει και ευχάριστες εκπλήξεις. Κοίτα να τις χαρείς. 
Δεν χρειάζεται να ψάχνεις να βρεις μια εξήγηση για όλα».

Ο αντικαταστάτης του Κλούνεϊ είναι αγρότης
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ δεν θα χαρίζει πια το πρόσωπό του στις διαφημίσεις της 
εταιρείας με την οποία κατά κάποιον τρόπο συνέδεσε το όνομά του τα τε-
λευταία χρόνια. «Nespresso, what else;» ήταν επί χρόνια η ατάκα του δι-
άσημου ηθοποιού. Τώρα τη θέση του θα πάρουν τρεις Κολομβιανοί γεωρ-
γοί, ο Ουμπέρτο, ο Εστέμπαν και ο Λουίς. Ωστόσο, ο Κλούνεϊ δεν πρόκειται 
να εγκαταλείψει τη Nespresso, καθώς θα συνεχίσει να «χαρίζει» τη φωνή 
του στις διαφημίσεις της πολυεθνικής. Οι τρεις Κολομβιανοί, σύμβολα της 
βιώσιμης γεωργίας που σέβεται το περιβάλλον, εκπροσωπούν την «πο-
λιτική» επιλογή της εταιρείας που εντάσσεται στο «ηθικό πρόγραμμα» της 
Nespresso, η οποία εδώ και δέκα χρόνια υποστηρίζει ότι στηρίζεται σε οι-
κολογικά συστήματα παραγωγής και η οποία υποσχέθηκε να χρησιμοποιεί 
από το 2020 κάψουλες καφέ πλήρως ανακυκλώσιμες.

Η Εμίλια συναντάει την Ντενέρις
Όλος ο κόσμος τη γνωρίζει ως Ντενέρις Ταργκάριεν ή Καλίσι, τη μητέρα 
των δράκων στην εθιστική τηλεοπτική σειρά «Game of Thrones». Η Ντε-
νέρις ξεχωρίζει για την πλατινέ της κόμη, όπως όλοι οι Ταργκάριεν. Στην 
πραγματικότητα, όμως, η Εμίλια Κλαρκ είναι καστανή και έτσι κάνει κα-
ριέρα στον κινηματογράφο. Πρόσφατα, όμως, από τον προσωπικό της λο-
γαριασμό στο Instagram μας ανακοίνωσε πως «η Εμίλια συναντά τη μη-
τέρα των δράκων», καθώς αποφάσισε να μιμηθεί την τηλεοπτική ηρωίδα 
που ενσαρκώνει, και μάλιστα διέθεσε και την απαραίτητη φωτογραφία που 
το αποδείκνυε. Είναι άραγε για τις ανάγκες κάποιου ρόλου ή υπέκυψε στις 
επιθυμίες μας;

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

Το καλοκαίρι μπορεί επίσημα να τελείωσε, αλλά ο καιρός ευ-
νοεί ακόμη τα μπάνια στις θάλασσες. Μήπως όμως πήρες κά-
ποια κιλάκια το καλοκαίρι και ντρέπεσαι να βγεις στην παρα-

λία; Μήπως τα παγωτά και το αλκοόλ «έκατσαν» πάνω σου και κυρίως 
στην κοιλιά; Σου έχω τη λύση. Ακολούθησε τα παρακάτω tips και το 
μόνο που θα χάσεις είναι τα κιλά!

1) Κάνε μερικές επαναλήψεις: Όταν χαλαρώνεις τη ρουτίνα της δια-
τροφής και της άσκησης, οι κοιλιακοί σου είναι το πρώτο σημείο στο 
σώμα σου που επηρεάζεται. Μπορείς όμως να διατηρήσεις την κοιλιά 
σου σφιχτή και δυνατή ενσωματώνοντας λίγες μόνο ασκήσεις κοιλια-
κών σε κάθε προπόνηση. Κάνε 2 ή 3 σετ των 15-20 επαναλήψεων από 
ασκήσεις όπως θέση V, κοιλιακούς με τα πόδια στηριγμένα στην μπάλα 
(στηρίζεις τις παλάμες στο πάτωμα και έχεις τα πέλματα ή τα γόνατα 
επάνω στην μπάλα και την τραβάς προς το στήθος σου ανασηκώνοντας 
τα ισχία) και mountain climbers.

2) Φάε νωρίς: Το καλοκαίρι αργεί να νυχτώσει και είναι πιο εύκολο να 
φας το βραδινό σου πιο αργά απ’ ό,τι συνήθως. Σύμφωνα με μελέτη στο 
«International Journal of Obesity», που παρακολούθησε 420 παχύ-
σαρκους ανθρώπους κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος μείωσης βά-
ρους διάρκειας 20 εβδομάδων στο οποίο ακολούθησαν μεσογειακή δι-
ατροφή με βασικό γεύμα το μεσημεριανό, όσοι έτρωγαν νωρίτερα (πριν 
από τις 3 το μεσημέρι) έχασαν σχεδόν 3 κιλά περισσότερα από εκεί-
νους που γευμάτιζαν πιο αργά (μετά τις 3). Μια θεωρία, όμως, είναι πως, 
όταν τρώμε πιο αργά, επηρεάζονται οι κιρκαδικοί ρυθμοί που επιδρούν 

στον μεταβολισμό. Δοκίμασε να φας το μεσημεριανό σου μεταξύ 12 και 
1 το μεσημέρι, ένα σνακ το απόγευμα και το βραδινό σου πριν από τις 7.

3) Μην το παρακάνεις με το αλκοόλ: Είναι πιο εύκολο να χάσεις το μέ-
τρημα των κοκτέιλ ή άλλων ποτών που πίνεις στα πάρτι, στους γάμους 
και στις κοινωνικές συγκεντρώσεις (επειδή ξαναγεμίζεις συνέχεια το 
ίδιο ποτήρι) απ’ ό,τι στα μπαρ ή ακόμα και στο σπίτι σου. Ένα κόλπο 
είναι να παραγγείλεις ένα ποτό που σου αρέσει, αλλά που δεν είναι το 
αγαπημένο σου, ώστε να πιεις λιγότερο.

4) Ένα παγωτό χωνάκι την εβδομάδα: Επειδή πέρασες τους καλοκαι-
ρινούς μήνες σε διάθεση διακοπών και η στάση σου απέναντι στους 
πειρασμούς ήταν «ε, καλοκαίρι είναι, να μη φάω ένα παγωτό/σουβλάκι/
κρέπα;», επίτρεψε στον εαυτό σου ένα παγωτό χωνάκι, ώστε να μη νιώ-
θεις στέρηση, αλλά περιορίσου στη μία φορά την εβδομάδα.

5) Κάνε μια γρήγορη προπόνηση το Σαββατοκύριακο: Αναθεώρηση 
μελετών στην επιθεώρηση «Progress in Cardiovascular Diseases» δεί-
χνει πως χρειάζεσαι τουλάχιστον 200-250 λεπτά μέτριας έντασης φυ-
σική δραστηριότητα την εβδομάδα για να διατηρήσεις το βάρος σου 
μετά την απώλεια κιλών. «Η έρευνα υποδεικνύει πως, όταν θέλεις να 
διατηρήσεις σταθερό το βάρος σου, όσο περισσότερη φυσική δραστη-
ριότητα έχεις, τόσο το καλύτερο» σημειώνει ο συγγραφέας της αναθε-
ώρησης Damon Swift, PhD. Το αντίθετο ισχύει για τη δίαιτά σου. Κατά 
τη διάρκεια της εβδομάδας προσπάθησε να μην τρως έξω και να είσαι η 
πιο υγιής εκδοχή του εαυτού σου.

Πέντε tips 
για τέλειους κοιλιακούς

  ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΜΑΥΡΙΔΟΥ




	FSU_2409_001_CMYK
	FSU_2409_002_CMYK
	FSU_2409_003_CMYK
	FSU_2409_004_CMYK
	FSU_2409_005_CMYK
	FSU_2409_006_CMYK
	FSU_2409_007_CMYK
	FSU_2409_008_CMYK
	FSU_2409_009_CMYK
	FSU_2409_010_CMYK
	FSU_2409_011_CMYK
	FSU_2409_012_CMYK
	FSU_2409_013_CMYK
	FSU_2409_014_CMYK
	FSU_2409_015_CMYK
	FSU_2409_016_CMYK
	FSU_2409_017_CMYK
	FSU_2409_018_CMYK
	FSU_2409_019_CMYK
	FSU_2409_020_CMYK
	FSU_2409_021_CMYK
	FSU_2409_022_CMYK
	FSU_2409_023_CMYK
	FSU_2409_024_CMYK
	FSU_2409_025_CMYK
	FSU_2409_026_CMYK
	FSU_2409_027_CMYK
	FSU_2409_028_CMYK
	FSU_2409_029_CMYK
	FSU_2409_030_CMYK
	FSU_2409_031_CMYK
	FSU_2409_032_CMYK
	FSU_2409_033_CMYK
	FSU_2409_034_CMYK
	FSU_2409_035_CMYK
	FSU_2409_036_CMYK
	FSU_2409_037_CMYK
	FSU_2409_038_CMYK
	FSU_2409_039_CMYK
	FSU_2409_040_CMYK

