
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

Η κρίση στην Καταλονία 
απειλή για την Ευρωζώνη 
και την έξοδο από το µνηµόνιο
Σχολιάζουν: 
Γ. Καπόπουλος, Γ. Κύρτσος

σελ. 4, 14

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #427   �   08/10/17   �  www.freesunday.gr                                    freesundaygr          freesundaygr          @freesundaygr          tf i

N. Ανδρουλάκης
Πάµε να διαµορφώσουµε 
το νέο ήθος και τη νέα 
νοοτροπία της δηµοκρατικής 
παράταξης
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Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 
ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ 

ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ 4%

ΣΤΟΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟ 
ΞΕΧΑΣΑΝ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ 
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ΑΓΡΙΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ 
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Θεσσαλονίκη - Αθήνα
Ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση 
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και του νέου του βιβλίου 
από τον Γ. Κύρτσο 
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Μαρία Πρωτόπαππα 
«Η ελαφρότητα 
είναι σπουδαίο 
όπλο»όπλο»
σελ. 37

Taxibeat vs Uber
Πού µοιάζουν, 
πού διαφέρουν

σελ. 16

Γιατί ο Βασίλης 
Τσιάρτας 
δεν έχει δίκιο

σελ. 33
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*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, η 
αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιλη-
πτική, ή κατά παράφραση, ή διασκευή 
απόδοσης του περιεχοµένου της εφηµε-
ρίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανι-
κό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογρα-
φήσεως ή άλλον, χωρίς προηγούµενη 
γραπτή άδεια του εκδότη. Νόµοι 238/ 
1970, 4301/1979, Ν. 100/1975, Ν∆ 
3565/1956 και 4254, 1962 και κανόνες 
του ∆ιεθνούς ∆ικαίου.
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Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!
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Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!

AUTO

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

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 
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AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...
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ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

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

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

 Seat Ateca  Seat Ateca  Seat Ateca ››››››  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
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Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

ΝΕΟ MITSUBISHI 
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• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

SUZUKI 
IGNIS

AUTO
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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

Ήταν 26 Οκτωβρίου του 1997 όταν κυκλοφό-
ρησε το τελευταίο φύλλο της τελευταίας µη 
κοµµουνιστικής κοµµατικής εφηµερίδας. Η 
«Εξόρµηση», επίσηµο όργανο του ΠΑΣΟΚ, 
είχε κυκλοφορήσει µε µια επιστολή η οποία κα-

τήγγελλε τον τότε πρωθυπουργό και πρόεδρο του κόµµατος Κώστα 
Σηµίτη, καταλογίζοντάς του «ιδεολογική µετάλλαξη του κόµµατος».

Είκοσι χρόνια αργότερα ο αντιπρόεδρος του ∆.Σ. της εφηµε-
ρίδας «Αυγή» Νίκος Τσαγκρής καταλογίζει στην «εκδοτική αρχή» 
της, δηλαδή στον ΣΥΡΙΖΑ, απροθυµία για «τον ανταγωνιστικό εµ-
βολισµό του target group που µονοπωλεί ο λεγόµενος… αστικός 
Τύπος». Ουσιαστικά, δηλαδή, ο κ. Τσαγκρής περιγράφει ένα πρό-
βληµα το οποίο πολύ απέχει από το να είναι οικονοµικό, όπως το 
είχε περιγράψει τον προηγούµενο Ιούνιο ο Θανάσης Καρτερός 
στη στήλη του στην «Κυριακάτικη Αυγή». «Ο ΣΥΡΙΖΑ αιµορρα-
γεί οικονοµικά για να αιµοδοτεί τα κοµµατικά ΜΜΕ, µε πρώτο το 
“Κόκκινο”» είχε γράψει ο κ. Καρτερός πριν από τέσσερις µήνες, 
όταν και πάλι θεωρούνταν προσωπικός φίλος του πρωθυπουρ-
γού, αλλά δεν ήταν διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Μαξίµου.

Το πιο ενδιαφέρον τµήµα του άρθρου του κ. Καρτερού ήταν η 
οπτική του για τον τρόπο λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθµού 
του κόµµατος, που ευλόγως αντιστοιχεί και στη λογική λειτουρ-
γίας της «Αυγής»: «∆ιότι, τελικά, αν στις συνδικαλιστικές ανακοι-
νώσεις το “Κόκκινο” χαρακτηρίζεται “επιχείρηση”, για χιλιάδες 
ακροατές είναι συντροφιά, έµπνευση και σηµαία. Και οι σηµαιο-
φόροι, όπως κι αν το δεις, έχουν τη δική τους ευθύνη. Ίση µε τους 
διοικητές, αν όχι µεγαλύτερη».

Χάνοντας ακροατές και αναγνώστες
Ο ραδιοφωνικός σταθµός «Στο Κόκκινο», η εφηµερίδα «Αυγή» 
και η ιστοσελίδα Left.gr, το σύνολο δηλαδή των µέσων που χρη-
µατοδοτούνται από τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι επιχειρήσεις. Τι είναι 
λοιπόν; Αυτό είναι το βασικό ερώτηµα στο οποίο καλείται να απα-
ντήσει η ηγετική οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι σήµερα δεν απαντά 
ικανοποιητικά. Οι εργαζόµενοι παραµένουν απλήρωτοι, η εφηµε-
ρίδα παραµένει χωρίς διοικητικό συµβούλιο, αλλά, κυρίως, είναι 
χωρίς αντανάκλαση στην κοινωνία.

Η «Αυγή» κινείται περίπου στα 1.000 φύλλα την ηµέρα, ενώ 
το «Κόκκινο» είναι 28ο σε ακροαµατικότητα µε 1,8% στην έρευνα 
της Focus Bari από 17 Ιουλίου έως 10 Σεπτεµβρίου 2017. Συγκρι-
τικά η «Αυγή» έχασε τρεις στους πέντε αναγνώστες της από την 

εποχή που ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε κυβέρνηση, ενώ αντίστοιχα το «Κόκ-
κινο» έχασε έναν στους δύο ακροατές του.

Οι εργαζόµενοι αποδίδουν την υποχώρηση στην έλλειψη βο-
ήθειας από τον ιδιοκτήτη, δηλαδή το κόµµα. «Όταν σου ζητάνε να 
τραβήξεις κουπί, περιµένεις να σου δώσουν και τα κουπιά» ανέ-
φερε ο Μάκης Μηλάτος στην ανάρτησή του στο Facebook, µε την 
οποία γνωστοποιούσε την παραίτησή του από τη διεύθυνση του 
ραδιοφωνικού σταθµού.

Το ίδιο περίπου ανέφερε στην επιστολή παραίτησής του ο 
κ. Τσαγκρής: «Στην περιοχή της ιστορικής εφηµερίδας της Αρι-
στεράς δεν διακρίνεται ούτε ίχνος πολιτικής ή δηµοσιογραφικής 
βούλησης, ούτε καν για τη συζήτηση –πόσο µάλλον για την επί-
λυση– των συγκεκριµένων δοµικών, διοικητικών και λειτουργι-
κών προβληµάτων».

Στην εισήγησή του για την αναδιάρθρωση της εφηµερίδας ο κ. 
Τσαγκρής είχε προτείνει «υπέρβαση του σηµερινού (συρρικνωµέ-
νου στον στενό κοµµατικό πυρήνα) target group αναγνωστών της 
εφηµερίδας και τη διείσδυσή της στο πλατύ κοινό των προοδευ-
τικών αναγνωστών του καθηµερινού και κυριακάτικου Τύπου», η 
οποία, όπως επισηµαίνει στην επιστολή της παραίτησής του, έγινε 
δεκτή µε «συγκρατηµένο ενθουσιασµό».

Η εύλογη ερµηνεία για τον «συγκρατηµένο ενθουσιασµό» προ-

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ

Η ηγετική οµάδα της κυβέρνησης και 
του ΣΥΡΙΖΑ απέρριψε την πρόταση του 
παραιτηθέντος αντιπροέδρου του ∆.Σ. της 
«Αυγής» να αναδιαρθρωθεί η εφηµερίδα 
και «να προσπαθήσει να διεισδύσει 
στο πλατύ κοινό των προοδευτικών 
αναγνωστών του καθηµερινού και 
κυριακάτικου Τύπου».

Η ΘΥΣΙΑ ΤΗΣ «ΑΥΓΗΣ» ΣΤΟΝ «ΚΟΚΚΙΝΟ» 
ΒΩΜΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ∆ΙΑΠΛΟΚΗΣ

κύπτει από την ανακοίνωση των εργαζοµένων στο 
«Κόκκινο» στις 22 Σεπτεµβρίου: «Η παραχώρηση 
στην 24 Media (συµφερόντων Μάρη) της συχνότητας 
“Μωβ” στη Θεσσαλονίκη, που ήταν ιδιοκτησία του 
ΣΥΡΙΖΑ και έως τότε παρέµενε αναξιοποίητη. Έτσι, 
απέναντι από το “Κόκκινο Θεσσαλονίκης” βρέθηκε ο 
σταθµός “News 24/7”. Την ίδια ώρα το “Κόκκινο Θεσ-
σαλονίκης”, που υποφέρει οικονοµικά, ενοικιάζει τη 
συχνότητα από την οποία εκπέµπει».

Κάπως έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε να διευκολύνει τη 
λειτουργία ενός ραδιοφώνου ανταγωνιστικού προς το 
δικό του, αν και µένει να απαντηθεί και το ερώτηµα πώς 
ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε ιδιοκτήτης της συχνότητας 91,4 στην 
µπάντα της Θεσσαλονίκης.

Ο ανταγωνισµός µε συναγωνιστές
Η παραχώρηση του «Μωβ» στην 24 Media ανακοινώθηκε 

στις 29 Μαΐου 2017 µαζί µε την ένταξή του στο δίκτυο του ενηµερω-
τικού ραδιοφωνικού σταθµού «Ραδιόφωνο 24/7». Η δε στελέχωσή 
του ήταν περίπου αποκλειστικά από το «Κόκκινο».

Περίπου δύο µήνες αργότερα η 24 Media ανακοίνωνε την α-
νάληψη της επανέκδοσης του «Έθνους». Ουσιαστικά, δηλαδή, ο 
ΣΥΡΙΖΑ δείχνει να έκανε µια παραχώρηση σε ένα ανταγωνιστικό 
ραδιόφωνο, ο ιδιοκτήτης του οποίου λίγο αργότερα αναλάµβανε 
να εκδώσει µια «συναγωνιστική» εφηµερίδα. Το «Έθνος» µετά 
την επανέκδοση εξακολουθεί να είναι στην ίδια γραµµή στήριξης 
του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν και πριν κλείσει, στα χέρια της οικογένειας 
Μπόµπολα. Και οι «συναγωνιστές» θέλουν λιγότερο ανταγωνισµό.

Τώρα, πλέον, όποιος µπει στον κόπο να παρακολουθήσει τα 
πρωτοσέλιδα των εφηµερίδων, είτε στις πρωινές τηλεοπτικές εκ-
ποµπές είτε στα ηλεκτρονικά µέσα, διαπιστώνει ότι τα φιλικά προς 
τον ΣΥΡΙΖΑ φύλλα είναι περίπου όσα και τα αντιπολιτευόµενα. 
Σε αυτή τη λογική, το θεωρητικά ανεξάρτητο πρωτοσέλιδο του 
«Έθνους» ή της «Εφηµερίδας των Συντακτών» έχει περισσότερη 
αξία από την κοµµατικά βαµµένη «Αυγή». Και, το σηµαντικότερο 
όλων, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χρειάζεται να πληρώνει όλο το προσωπικό το 
οποίο απασχολούν τα µέσα και το οποίο είναι απλήρωτο επί αρκε-
τούς µήνες τόσο στην «Αυγή» όσο και στο «Κόκκινο».

Το χειρότερο είναι ότι αυτά τα νέα ανταγωνιστικά µέσα στελε-
χώθηκαν κυρίως από εργαζόµενους από το «Κόκκινο» οι οποίοι 
αποφάσισαν να αναζητήσουν καλύτερη τύχη στην αγορά εργα-
σίας, γεγονός που εντείνει την καχυποψία ότι η κοµµατική ηγε-
σία επέλεξε όσους επιβίβασε στη «ραδιοφωνική κιβωτό του Νώε».

Ποιος θυµάται τον «902»;
«Σε κάθε περίπτωση, οι εργαζόµενοι που έχουν δώσει αρκετά δείγ-
µατα εργασιακής αντοχής είναι διατεθειµένοι να χρησιµοποιήσουν 
όλα τα όπλα που έχουν στη διάθεσή τους για να προασπίσουν τα δι-
καιώµατά τους και να κρατήσουν ζωντανό το “Κόκκινο”» λένε οι ίδιοι.

«Και φαντάζοµαι ότι αναρωτιόµαστε πώς –και αν– µπορεί αυτή 
η πονεµένη ιστορία να µην έχει πονεµένο τέλος» είχε προειδοποι-
ήσει πριν από τέσσερις µήνες ο Θανάσης Καρτερός, δείχνοντας 
τον δρόµο της εξόδου.

Η εντύπωση, την οποία καλλιεργούν πολιτικά στελέχη του 
ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης, ότι είναι οικονοµικό το βασικό πρό-
βληµα που καλείται να λύσει το κόµµα σε ό,τι αφορά τα µέσα ενη-
µέρωσης που συνδέονται µαζί του µε χρηµατοδότηση προσπαθεί 
απλώς να απαλύνει τον πόνο της ανεργίας.

Η ηγετική οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη συναντηθεί µε την 
αγορά των µέσων ενηµέρωσης. Μένει να µάθει ότι στις αγορές οι 
πολιτικές εξουσίες δύσκολα επιβάλλουν τους όρους τους. Αλλά 
τότε η «Αυγή», το «Κόκκινο» και το Left.gr µπορεί να αποτελούν 
ανάµνηση, όσο κι αν ο γραµµατέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος 
Ρήγας διαβεβαιώνει ότι το κόµµα δεν θέλει να κλείσει την εφηµε-
ρίδα. Αν βέβαια βρει κάποιους γενναίους να αναλάβουν ως µέλη 
του ∆.Σ. στη γενική συνέλευση της 25ης Οκτωβρίου.

Άλλωστε, ποιος θυµάται; «Υφιστάµεθα τις συνέπειες µιας κρί-
σης που δεν δηµιουργήσαµε εµείς» είχε πει η Αλέκα Παπαρήγα 
εξηγώντας το κλείσιµο του ιδιοκτησίας ΚΚΕ ραδιοφώνου και τη-
λεόρασης, ενώ παράλληλα διαβεβαίωνε ότι «οι απολυµένοι του 
“902” θα έχουν στο πλάι τους το ΚΚΕ».

“Μωβ” στη Θεσσαλονίκη, που ήταν ιδιοκτησία του 
ΣΥΡΙΖΑ και έως τότε παρέµενε αναξιοποίητη. Έτσι, 
απέναντι από το “Κόκκινο Θεσσαλονίκης” βρέθηκε ο 
σταθµός “News 24/7”. Την ίδια ώρα το “Κόκκινο Θεσ-
σαλονίκης”, που υποφέρει οικονοµικά, ενοικιάζει τη 
συχνότητα από την οποία εκπέµπει».

λειτουργία ενός ραδιοφώνου ανταγωνιστικού προς το 
δικό του, αν και µένει να απαντηθεί και το ερώτηµα πώς 
ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε ιδιοκτήτης της συχνότητας 91,4 στην 
µπάντα της Θεσσαλονίκης.

Ο ανταγωνισµός µε συναγωνιστές
Η παραχώρηση του «Μωβ» στην 24 Media ανακοινώθηκε 
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ευρώπη

Είναι βέβαιο ότι αυτό που θα απασχολήσει 
κατά προτεραιότητα το Βερολίνο, το 
Παρίσι και τις Βρυξέλλες είναι η αποτροπή 
παρενεργειών της σύγκρουσης Μαδρίτης-
Βαρκελώνης στην Ευρωζώνη.

Μια παρατεταµένη σύγκρουση στην Ισπανία 
θα µπορούσε να σηµάνει επιστροφή στις 
επιθέσεις και στις πιέσεις των αγορών που 
γνωρίσαµε την περίοδο 2010-2012 και οι 
οποίες σταµάτησαν µόνο όταν ο επικεφαλής 
της ΕΚΤ κ. Ντράγκι δεσµεύτηκε να κάνει 
ό,τι χρειαστεί για την προάσπιση του ευρώ.

Τ
ο µεγάλο ερώτηµα µετά την απόφαση 
του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου της Ισπα-
νίας την Πέµπτη 5 Οκτωβρίου να απα-
γορεύσει την προγραµµατισµένη για τη 
∆ευτέρα 9 Οκτωβρίου συνεδρίαση της 
καταλανικής Βουλής, όπου θα εγκρινό-
ταν η διακήρυξη ανεξαρτησίας της ε-

παρχίας, είναι αν θα επαναληφθεί, και µάλιστα σε πιο βίαιη 
µορφή, ο φαύλος κύκλος ανυπακοής και καταστολής που 
σφράγισε το δηµοψήφισµα της 1ης Οκτωβρίου.

Το τι µπορεί να συµβεί µπορούµε εύκολα να το φαντα-
στούµε: η ισπανική αστυνοµία να περικυκλώνει την έδρα της 
καταλανικής Βουλής στη Βαρκελώνη και να συγκρούεται µε 
διαδηλωτές, ενώ την ίδια στιγµή η πλειοψηφία των µελών 
της τοπικής Βουλής σε κάποιο άλλο σηµείο της πόλης να ε-
πιχειρεί να ακυρώσει στην πράξη την απαγόρευση της συ-
νεδρίασης.

Το επόµενο βήµα είναι, δίχως αµφιβολία, η υλοποίηση 
της απειλής της κυβέρνησης Ραχόι να πάψει από τα καθή-
κοντά της την κυβέρνηση της Καταλονίας και να αναλάβει α-
πευθείας τη διοίκηση της επαρχίας, επικαλούµενη τη δυνα-
τότητα που της δίνει σχετικό άρθρο του Συντάγµατος.

Αποσταθεροποίηση αντί για επανεκκίνηση
Είναι χαρακτηριστικό ότι η απαγόρευση από το Ανώτατο ∆ι-
καστήριο της συνεδρίασης της τοπικής Βουλής της Καταλο-
νίας τη ∆ευτέρα εκδόθηκε όχι έπειτα από προσφυγή της κυ-
βέρνησης Ραχόι αλλά έπειτα από αίτηµα του Σοσιαλιστικού 
Κόµµατος της Ισπανίας, που αντιτίθεται στην απόσχιση, µια 
πρωτοβουλία που δείχνει και τη βαθιά διαίρεση της κατα-
λανικής κοινωνίας. Εξυπακούεται ότι τα µέτρα δεν θα πε-
ριοριστούν στην απαγόρευση της συνεδρίασης της τοπικής 
Βουλής και στην απευθείας ανάληψη της διοίκησης της Κα-
ταλονίας από τη Μαδρίτη, καθώς νοµοτελειακά θα ακολου-
θήσει κύµα ποινικών διώξεων και συλλήψεων των στελεχών 
της τοπικής κυβέρνησης.

Υπάρχουν δηλαδή όλες οι προϋποθέσεις όχι µόνο για 
ένα παρατεταµένο αδιέξοδο αλλά για µια επικίνδυνη κλιµά-
κωση της κρίσης, καθώς τόσο η Μαδρίτη όσο και η Βαρκε-
λώνη έχουν παγιδευτεί σε αδιάλλακτη ρητορική και αδια-
πραγµάτευτες θέσεις.

Όλα τα παραπάνω αθροιστικά είναι µια σοβαρή απειλή α-
ποσταθεροποίησης όχι µόνο της Ισπανίας αλλά και της Ε.Ε.-
Ευρωζώνης, σε µια στιγµή που καταβάλλονται προσπάθειες, 
µε πρωταγωνιστές το Παρίσι και το Βερολίνο, για µια συνο-

λική επανεκκίνηση της πορείας εµβάθυνσης της ευρωπαϊ-
κής ολοκλήρωσης, µια διαβούλευση που, σύµφωνα µε αυ-
τούς που τη σχεδιάζουν, θα πρέπει να ξεκινήσει στις αρχές 
του 2018 και να έχει καταληκτικό ορίζοντα τις ευρωεκλογές 
της άνοιξης του 2019.

Στήριξη µε όρια
Η αρχική στήριξη της Κοµισιόν στην κυβέρνηση Ραχόι δεν 
πρέπει να µας ξεγελά. Όσο η Μαδρίτη θα κλιµακώνει τη 
βίαια κατασταλτική πολιτική, τόσο θα πληθαίνουν στην Ευ-
ρώπη οι φωνές και οι πολιτικές πιέσεις για παρέµβαση της 
Ε.Ε. σε µια σύγκρουση που νοµικά και θεσµικά έχει εσωτε-
ρικό χαρακτήρα. Με άλλα λόγια, δεν µπορούµε να θεωρή-
σουµε ως δεδοµένη µια οµόφωνη στήριξη των ευρωπαϊκών 
κυβερνήσεων στη Μαδρίτη, στην περίπτωση µιας παρατετα-
µένης σύγκρουσης στην Ισπανία.

Ήδη προχθές, Πέµπτη, ένας ισπανικός τραπεζικός όµιλος 
που έχει την έδρα του στη Βαρκελώνη ανακοίνωσε ότι µελετά 
το ενδεχόµενο να τη µεταφέρει στη Μαδρίτη, µια είδηση που 
µας προειδοποιεί για τις σοβαρές παρενέργειες που θα έχει η 

κρίση της Καταλονίας στην οικονοµία, στις δηµοσιονοµικές ι-
σορροπίες, στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, αλλά και στο κό-
στος δανεισµού της Ισπανίας. Μια παρατεταµένη σύγκρουση 
στην Ισπανία, µε άλλα λόγια, θα µπορούσε να σηµάνει επι-
στροφή στις επιθέσεις και στις πιέσεις των αγορών που γνωρί-
σαµε την περίοδο 2010-2012 και οι οποίες σταµάτησαν µόνο 
όταν ο επικεφαλής της ΕΚΤ κ. Ντράγκι δεσµεύτηκε να κάνει 
ό,τι χρειαστεί για την προάσπιση του ευρώ.

Ατύχηµα σε αν αµονή
Αν η Ισπανία πιεστεί από τις αγορές, είναι δύσκολο να φα-
νταστούµε τον επόµενο αδύνατο κρίκο, την Ιταλία, η οποία 
από άποψη πολιτικής σταθερότητας και προβληµάτων του 
χρηµατοπιστωτικού της συστήµατος είναι ένα ατύχηµα σε α-
ναµονή, να µην κλονίζεται από τις παρενέργειες της ισπανι-
κής κρίσης.

Είναι βέβαιο, λοιπόν, ότι αυτό που θα απασχολήσει κατά 
προτεραιότητα το Βερολίνο, το Παρίσι και τις Βρυξέλλες 
είναι η αποτροπή παρενεργειών της σύγκρουσης Μαδρίτης-
Βαρκελώνης στην Ευρωζώνη. Κατά συνέπεια, η πλήρης στή-
ριξη στον Ραχόι και η άρνηση ευρωπαϊκής διαµεσολάβησης, 
την οποία ζητούν επίµονα στην Καταλονία, είναι µια στάση 
που πολύ σύντοµα θα αλλάξει, µε τον ευρωπαϊκό παράγοντα 
να πιέζει και τις δύο πλευρές για συµβιβαστική λύση. Από 
µόνη της µια παρόµοια εξέλιξη θα είναι µια επιτυχία για την 
κυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία της Καταλονίας.

Σε µια παρόµοια προοπτική µετάλλαξης της στάσης της 
Ε.Ε., η κυβέρνηση Ραχόι, που θα έχει εγκλωβιστεί στον 
φαύλο κύκλο της συνεχούς αύξησης της καταστολής, θα βρε-
θεί σε αδιέξοδο, µε την προοπτική πρόωρων εκλογών και 
κυβερνητικής αλλαγής να προβάλλει ως η µόνη δυνατότητα 
για µια πολιτική διαβούλευση.

Πιεστικό δίληµµα
Το δίληµµα της Ευρώπης, και κυρίως του Βερολίνου και 
του Παρισιού, που θα θελήσουν να θέσουν υπό έλεγχο την 
κρίση στην Ισπανία, για να µη ναυαγήσει πρόωρα, πριν καν 
αρχίσει, η διαβούλευση για το µέλλον της Ε.Ε.-Ευρωζώ-
νης, είναι πιεστικό: είτε να εξακολουθήσει να καλύπτει τον 
Ραχόι, µε κίνδυνο τις παρενέργειες που προαναφέραµε, είτε 
να τον πιέσει και να προκαλέσει µετά από πρόωρες εκλογές 
τον σχηµατισµό µιας εναλλακτικής πλειοψηφίας µε κύριους 
πόλους τους Σοσιαλιστές και τους Podemos που θα αµφι-
σβητούν µετωπικά τη µόνιµη δηµοσιονοµική λιτότητα στην 
Ευρωζώνη.

  ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
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συνέντευξη

Τ
ο όραμά του για τον νέο φορέα 
της κεντροαριστεράς στην Ελ-
λάδα περιγράφει ο υποψήφιος 
πρόεδρος του φορέα και ευρω-
βουλευτής Νίκος Ανδρουλάκης. 
Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι το 

νέο εγχείρημα θα πρέπει να έχει τη δική του 
πολιτική και ήθος, ανεξάρτητα από τα άλλα 
κόμματα του δημοκρατικού τόξου.

Κατ’ αρχάς, πού βρισκόμαστε σχετικά με 
τη διαδικασία για την εκλογή του προέ-
δρου του νέου φορέα της κεντροαριστε-
ράς;
Αναμένουμε να οριστικοποιηθούν οι τελικές 
λεπτομέρειες για την εκλογική διαδικασία από 
την Επιτροπή Αλιβιζάτου, ώστε να προχωρή-
σουμε στην πολιτική συζήτηση. Είναι θετικό 
ότι θα έχουμε τελικά δυο τηλεοπτικά debates, 
ώστε να διευκολυνθεί η κατάθεση προτάσεων 
και απόψεων μεταξύ των υποψηφίων. Σε ό,τι 
με αφόρα, στόχος μου είναι να μιλήσω αλλά 
κυρίως να ακούσω όσο περισσότερους πο-
λίτες μπορώ. Άλλωστε δεν υπάρχει πολιτική 
χωρίς τη συμμετοχή της κοινωνίας και την αλ-
ληλεπίδραση μεταξύ πολιτών και πολιτικών.

Ποια είναι η θέση σας σχετικά με την εξ 
αποστάσεως ψηφοφορία, αλλά και συνο-
λικά για την όλη διαδικασία;
Από την πρώτη στιγμή τάχθηκα υπέρ της εξ 
αποστάσεως ψηφοφορίας. Ως ευρωβουλευ-
τής, περνάω τις περισσότερες μέρες του μήνα 
στις Βρυξέλλες και γνωρίζω πολύ καλά ότι 
πλέον εκτός συνόρων υπάρχει και μια δεύ-
τερη Ελλάδα. Δεν έπρεπε να αποκλειστούν από 
την πολιτική διαδικασία εκείνοι που αναγκά-
στηκαν να φύγουν από τον τόπο για να επιβι-
ώσουν και να προοδεύσουν. Σε κάθε περί-
πτωση, υπάρχουν κι άλλα ζητήματα που απα-
σχολούν άμεσα αυτούς τους ανθρώπους. Στη 
Βρετανία, του Brexit, δεκάδες χιλιάδες Έλλη-
νες, και εκατοντάδες χιλιάδες συγγενείς τους 
στην Ελλάδα, αγωνιούν για το μέλλον τους. Γι’ 
αυτόν τον λόγο έθεσα το πρόβλημα που αντι-
μετωπίζουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την 
προηγούμενη εβδομάδα, είναι απαράδεκτο ε-
κατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες να εκβιάζο-
νται από την κ. Τερέζα Μέι για πολιτικά παι-
χνίδια. Οι Ευρωπαίοι πολίτες που κατοικούν 
στην Αγγλία θα πρέπει να συνεχίσουν να α-
πολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα που τους ε-
ξασφαλίζει σήμερα η ευρωπαϊκή νομοθεσία. 
Τίποτα λιγότερο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό.

Όσον αφορά αυτόν καθαυτόν τον νέο 
φορέα, ποιο είναι το όραμά σας για την κε-
ντροαριστερά στην Ελλάδα;
Στόχος μου είναι η δημιουργία ενός νέου, α-
νοιχτού κόμματος που θα προκαλέσει ένα 
δημιουργικό σοκ στο πολιτικό σκηνικό. Ένα 
κόμμα από εκείνους που θέλουν να κάνουν 
και όχι από εκείνους που θέλουν να γίνουν. 
Ένα αληθινά δημοκρατικό κόμμα που θα προ-
σφέρει στη χώρα μια προοπτική προοδευτι-
κής κυβέρνησης, όχι ένα αρχηγικό κόμμα 
βολέματος των φίλων του εκάστοτε αρχηγού. 
Ένα κόμμα με ήθος και αρχές που θα θυμί-
σει στους πολίτες ότι ποτέ η ενασχόληση με 
τα κοινά δεν είναι μάταιη.

Η ανίερη συμμαχία της 
πρώην αντιμνημονιακής 
αριστεράς με την 
ακροδεξιά αποτελεί 
μια απόλυτα συνειδητή 
επιλογή του Αλέξη 
Τσίπρα. Γι’ αυτό και είναι 
κρίσιμη η επιτυχία του 
δικού μας εγχειρήματος.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Νίκος Ανδρουλάκης, ευρωβουλευτής, υποψήφιος πρόεδρος 
του νέου φορέα της κεντροαριστεράς

Δεν είναι πρωθύστερο να εκλέγεται αρχη-
γός και μετά να διαμορφώνεται ο φορέας;
Ακριβώς για να μην εγείρονται τέτοια ζητήματα 
είχα προτείνει ήδη από την προηγούμενη άνοιξη 
πρώτα να ιδρυθεί ο νέος φορέας και στη συ-
νέχεια να προχωρήσουμε στην εκλογή αρχη-
γού. Η πρότασή μου δεν έγινε τότε δεκτή από 
τα κόμματα που συμμετέχουν στη Δημοκρατική 
Συμπαράταξη με την εξαίρεση της ΔΗΜΑΡ. Αν 
και εκτιμώ ότι με τον τρόπο αυτόν θα είχαν ε-
πιλυθεί πολλά από τα προβλήματα που αντι-
μετωπίζουμε σήμερα, ας μη στεκόμαστε άλλο 
στα διαδικαστικά.

Όσον αφορά επίσης τη μορφή του φορέα, 
τάσσεστε υπέρ της άποψης των διακριτών 
μελών του ή της ενοποίησής τους «εις σάρ-
καν μίαν»;

υιοθετεί μετριοπαθείς θέσεις. Για ποιο φλερτ 
μιλάμε λοιπόν;

Η ανίερη συμμαχία της πρώην αντιμνη-
μονιακής αριστεράς με την ακροδεξιά αποτε-
λεί μια απόλυτα συνειδητή επιλογή του Αλέξη 
Τσίπρα. Γι’αυτό και είναι κρίσιμη η επιτυχία 
του δικού μας εγχειρήματος, δηλαδή η διατύ-
πωση μιας πειστικής εναλλακτικής πρότασης 
στους προοδευτικούς πολίτες της χώρας που 
νιώθουν σήμερα προδομένοι.

Από την άλλη, ποια θεωρείτε ότι θα πρέπει 
να είναι η στάση του φορέα της κεντροαρι-
στεράς έναντι της ΝΔ;
Δεν πιστεύω ότι υπάρχει ανάγκη να έχουμε 
μια συγκεκριμένη στάση απέναντι στη ΝΔ ή 
σε οποιοδήποτε άλλο κόμμα του δημοκρατικού 
τόξου. Πάμε να φτιάξουμε κάτι καινούργιο, να 
διαμορφώσουμε το νέο ήθος και τη νέα νοο-
τροπία της δημοκρατικής παράταξης. Πρέπει 
να κοιτάξουμε το δικό μας σπίτι, τους δικούς 
μας κανόνες λειτουργίας και λήψης αποφά-
σεων. Όταν πορεύεσαι με αρχές και αξίες, δεν 
φοβάσαι την αλληλεπίδραση με κανένα κόμμα. 
Με τη ΝΔ, όπως και με τον ΣΥΡΙΖΑ, μας χωρί-
ζουν πολλά, θεωρώ όμως ότι πρέπει να υπάρ-
ξει μια γενική συναίνεση για τον γεωπολιτικό 
προσανατολισμό του τόπου.

Κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα μπο-
ρούσε η Τουρκία να γίνει μέλος της Ε.Ε.;
Η Τουρκία έχει επιλέξει εδώ και χρόνια να μην 
τηρεί τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει. Αυτό 
γίνεται πλέον ευρύτερα αντιληπτό, ενώ τα προ-
ηγούμενα χρόνια ήμασταν λίγες οι φωνές στο 
Ευρωκοινοβούλιο που το επισημαίναμε. Υπό 
αυτές τις συνθήκες η Τουρκία δεν μπορεί να 
γίνει μέλος της Ε.Ε. και μάλιστα θεωρώ ότι πρέ-
πει να διακοπούν και οι ενταξιακές διαπραγμα-
τεύσεις. Πρέπει να σημειώσω όμως ότι αυτό 
δεν αποτελεί λόγο για εφησυχασμό. Η Ιστορία 
διδάσκει ότι σε περιόδους αστάθειας η Τουρ-
κία έχει την τάση να επιδεικνύει αυξημένη ε-
πιθετικότητα στον γεωπολιτικό περίγυρό της. 
Απαιτείται, λοιπόν, εγρήγορση, ώστε να μην έ-
χουμε δυσάρεστες εκπλήξεις.

«Πάμε να διαμορφώσουμε 
το νέο ήθος και τη νέα νοοτροπία 

της δημοκρατικής παράταξης»

Νομίζω ότι ο κόσμος της παράταξης θέλει από 
εμάς προτάσεις, ιδέες και αγώνες, ενώ έχει 
κουραστεί πλέον από τις ατέρμονες συζητή-
σεις και την εσωστρέφεια. Εκτιμώ ότι η αυξη-
μένη συμμετοχή των πολιτών, η μαζικότητα 
της διαδικασίας, θα προσδώσει νέα δυναμική 
στο εγχείρημα και την αναγκαία νομιμοποίηση 
στον επόμενο πρόεδρο της παράταξης ώστε να 
προχωρήσει σε ιδρυτικό συνέδριο.

Πώς βλέπετε το φλερτ του ΣΥΡΙΖΑ προς την 
κεντροαριστερά;
Είναι υποκριτικό και ψεύτικο. Μόλις πριν από 
μερικές μέρες ένα ιστορικό στέλεχος του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, όπως ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βού-
τσης, δήλωσε ότι σκοπεύουν να πάνε μέχρι τέ-
λους με τους ΑΝΕΛ, δηλώνοντας μάλιστα ότι 
το κόμμα του Πάνου Καμμένου προοδεύει και 
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Η ελληνική οικονομία έχει μπει, με μεγάλη κα-
θυστέρηση, σε φάση αβέβαιης ανάπτυξης. Ε-
ξαιτίας του αποτυχημένου πειράματος Τσί-
πρα-Βαρουφάκη χάσαμε τη διετία 2015-2016, 
στη διάρκεια της οποίας θα είχαμε, με βάση 

τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αύξηση 5%-6% του 
ΑΕΠ, αλλά τώρα επανερχόμαστε σε περίοδο αύξησης του ΑΕΠ.

Υπάρχουν όμως σοβαρά προβλήματα τα οποία εμποδίζουν 
το πέρασμα από την επιστροφή στην αύξηση του ΑΕΠ σε μια πε-
ρίοδο σταθερής και εξαιρετικά δυναμικής ανάπτυξης, η οποία θα 
δημιουργήσει εκατοντάδες χιλιάδες καλά αμειβόμενες θέσεις 
πλήρους απασχόλησης και θα κάνει λιγότερο δύσκολη τη δια-
χείριση του δημόσιου χρέους.

Ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι η 
εξασθένηση του τραπεζικού συστήματος εξαιτίας όσων συνέβη-
σαν το 2015, που κάνει πιο σύνθετη έως αδύνατη τη χρηματοδό-
τηση της αναπτυξιακής προσπάθειας. Επίσης αρνητικό ρόλο παί-
ζει το γεγονός ότι έχουμε μείνει πολύ πίσω σε σχέση με τους Ευ-
ρωπαίους εταίρους, που είναι ταυτόχρονα και ανταγωνιστές μας. 
Η Ευρωζώνη και η Ε.Ε. στο σύνολό της βρίσκονται στον πέμπτο 
χρόνο σταθερής οικονομικής ανάπτυξης, ενώ θα πρέπει να υπερ-
διπλασιάσουμε τις επενδύσεις, ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, για να 
τις φτάσουμε στο επίπεδο της Ευρωζώνης, πάνω από το 20% του 
ΑΕΠ, και να αρχίσουμε να καλύπτουμε το χαμένο έδαφος.

Φορολογική μεταρρύθμιση
Πρέπει να πιστέψουμε στην αναγκαιότητα της φορολογικής 
μεταρρύθμισης, να βρούμε τα αναγκαία ισοδύναμα μέτρα 
και να συνεννοηθούμε με τους Ευρωπαίους εταίρους και 
πιστωτές για να την προωθήσουμε.

Ο πρόεδρος της ΝΔ κ. Μητσοτάκης συνόψισε από το 
βήμα της ΔΕΘ τις αναγκαίες αλλαγές στη φορολογία ως 
εξής: Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30% μέσα σε δύο χρόνια, 
μείωση της φορολογίας των κερδών των επιχειρήσεων από 
το 29% στο 20%, μείωση του φόρου στα μερίσματα στο 5%, 
υπεραποσβέσεις για επενδύσεις κεφαλαίου, μεταφορά φο-
ρολογικών ζημιών για περίοδο 10 ετών, φορολογικά κίνητρα 
για επενδύσεις σε έρευνα και καινοτομία και επιπλέον μείωση 
της φορολογίας ανάλογα με τις θέσεις που δημιουργούνται.

Η μείωση της φορολογίας είναι αναγκαία προϋπόθεση για 
την αυτοχρηματοδότηση της αναπτυξιακής διαδικασίας. Μια 
ματιά στην τελευταία έρευνα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φό-
ρουμ για τη διεθνή ανταγωνιστικότητα δείχνει ότι αν δεν κινη-
θούμε προς την κατεύθυνση που περιγράφει ο κ. Μητσοτάκης 
είμαστε οικονομικά καταδικασμένοι. Το Παγκόσμιο Οικονομικό 
Φόρουμ, το οποίο οργανώνει το συνέδριο στο Νταβός και επηρε-
άζει την κρίση των επενδυτών, κατατάσσει την Ελλάδα στην 136η 
θέση επί συνόλου 137 χωρών σε ό,τι αφορά την επίδραση της φο-
ρολογίας ως κινήτρου για τη δημιουργία απασχόλησης και στην 
τελευταία θέση μεταξύ 137 χωρών ως προς το εάν η φορολογία 
αποτελεί κίνητρο για επενδύσεις. Η Ιρλανδία βγήκε με άριστα 
από το πρόγραμμα-μνημόνιο και σπάει ρεκόρ οικονομικής ανά-
πτυξης επειδή κράτησε, παρά τις πιέσεις, τον συντελεστή φορο-
λογίας των κερδών των επιχειρήσεων στο 12,5%, ενώ προχώρησε 
και σε ειδικές συμφωνίες με πολυεθνικές, ιδιαίτερα στον χώρο 
της ψηφιακής οικονομίας, με τις οποίες τους έδωσε πρόσθετα 
φορολογικά προνόμια, τα οποία ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή –χαρακτηριστική η περίπτωση της Apple– γιατί μπο-
ρεί να έχουν χαρακτήρα κρατικών επιδοτήσεων.

Η Ε.Ε. είναι ένας χώρος αδυσώπητου φορολογικού ανταγω-
νισμού και όσο διατηρούμε τη φορολογία των επιχειρήσεων σε 
απαράδεκτα υψηλά επίπεδα, οργανώνουμε τη συλλογική οικο-
νομική αυτοκτονία μας.

Μεγάλες ανατροπές
Η δραστική μείωση της φορολογίας είναι αναγκαία προϋπόθεση 
για να μπούμε σε περίοδο σταθερής και δυναμικής ανάπτυξης, 
δεν αρκεί όμως για τη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής διαδι-
κασίας. Επιβάλλεται να επιχειρήσουμε πέντε μεγάλες ανατρο-
πές, χωρίς φυσικά να είναι εξασφαλισμένο ότι θα επιτύχουμε 

ΜΑΣ ΠΝΊΓΕΊ 
Η ΕΛΛΕΊΨΗ ΡΕΥΣΤΟΥ

ΕΝΏ Η ΕΥΡΏΠΑΪΚΗ ΟΊΚΟΝΟΜΊΑ 
ΚΟΛΥΜΠΑΕΊ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑ

  ΤΟΥ ΕΥΡΏΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΝΔ 
ΓΊΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Χρηματοδότηση της δυναμικής 
ανάπτυξης με εφαρμογή των 
φορολογικών προτάσεων 
Μητσοτάκη, πέντε ανατροπές  
και πέντε διορθωτικές κινήσεις.

όλους τους στόχους και μάλιστα γρήγορα.
Πρώτη ανατροπή είναι η κινητοποίηση του προέδρου της 

ΕΚΤ κ. Ντράγκι στην κατεύθυνση της επιπλέον στήριξης/διευ-
κόλυνσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με δημιουργι-
κούς τρόπους, ανάλογους με εκείνους που εφαρμόστηκαν για τις 
ιταλικές τράπεζες.

Οι ελληνικές τράπεζες δεν μπορούν να διαχειριστούν μόνες 
τους, και μάλιστα γρήγορα, την κρίση των κόκκινων δανείων 
χωρίς να υπάρξουν δυναμικές πολιτικές και κοινωνικές αντιδρά-
σεις. Χρειαζόμαστε, λοιπόν, εδώ και τώρα μια τραπεζική διπλω-
ματία κορυφής, την οποία κατά την άποψή μου η κυβέρνηση 
πρέπει να αναθέσει στον πρώην πρωθυπουργό και πρώην αντι-
πρόεδρο της ΕΚΤ κ. Παπαδήμο, για να παίξει ο Ντράγκι και το 

ελληνικό χαρτί.
Η δεύτερη ανατροπή έχει σχέση με την πρώτη και αφορά τη 

γρήγορη ένταξη των ελληνικών ομολόγων του Δημοσίου αλλά 
και του ιδιωτικού τομέα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης 
της ΕΚΤ. Με τον ρυθμό που κινούνται τα πράγματα, θα μπούμε 
στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης προς τη λήξη του ή μετά 
τη λήξη του, κατά συνέπεια δεν θα μπορέσουμε να το αξιοποιή-
σουμε για τη χρηματοδότηση του χρέους και της ελληνικής οι-
κονομίας με ανταγωνιστικά επιτόκια.

Η τρίτη ανατροπή είναι η αντικατάσταση της πολιτικής ηγε-
σίας του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας από κορυφαίους εκ-
προσώπους της εμπορικής ναυτιλίας οι οποίοι έχουν αποδείξει 
την εθνική και κοινωνική τους ευαισθησία και δεν έχουν σκο-
τεινό επαγγελματικό παρελθόν, με στόχο να αξιοποιήσουμε τις 
ευκαιρίες που μας δίνει το Brexit και να μετατρέψουμε τον Πει-
ραιά σε πανίσχυρο ναυτιλιακό κέντρο, στο πλαίσιο της μετα-
Brexit ναυτιλιακής πολιτικής της Ε.Ε. Πρέπει να κινηθούμε 
προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί αν δεν το κάνουμε οι Βρετα-
νοί θα προχωρήσουν μετά το Brexit σε φορολογικό dumping και 
στην προσφορά προνομίων προκειμένου να παραμείνει το City 
ισχυρό χρηματοπιστωτικό αλλά και ναυτιλιακό κέντρο.

Η τέταρτη ανατροπή που χρειαζόμαστε είναι η αύξηση των 
ιδίων πόρων της Ε.Ε. τουλάχιστον κατά 50%, στο 1,5% του συνο-
λικού ΑΕΠ, για να υπάρξουν πρόσθετα αναπτυξιακά κονδύλια 
για την Ελλάδα και τα λιγότερο αναπτυγμένα κράτη-μέλη της 

Ε.Ε., όχι με την παραδοσιακή λογική αλλά για την ενίσχυση 
της βιομηχανίας, ιδιαίτερα των εξωστρεφών κλάδων της, και 
της ψηφιοποίησης.

Η πέμπτη ανατροπή που έχω κατά νου, η οποία είναι ε-
ξαιρετικά δύσκολη αλλά αναγκαία, είναι η συνεννόηση με-
ταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων για να υπάρξει φορολο-
γική αμνηστία, που θα ανοίξει τον δρόμο στη σταδιακή επι-
στροφή δεκάδων δισεκατομμυρίων καταθέσεων, που έχουν 
καταλήξει στο εξωτερικό, στην Ελλάδα για τη χρηματοδό-
τηση της πραγματικής οικονομίας.

Σέβομαι τις πολιτικές και κοινωνικές αντιρρήσεις στα 
μέτρα αυτού του είδους, όσο άδικα όμως και να φαίνονται, 

είναι λιγότερο άδικα από τη συνέχιση της ενίσχυσης των διε-
θνών χρηματοπιστωτικών κέντρων, όπως είναι το Λουξεμβούργο 
και η Ελβετία, με ελληνικά κεφάλαια.

Διορθωτικές κινήσεις
Την επιδίωξη των μεγάλων ανατροπών που ανέφερα πρέπει να 
τη συνδυάσουμε με διορθωτικές κινήσεις που θα διευκολύνουν 
τη χρηματοδότηση της δυναμικής ανάπτυξης της ελληνικής οι-
κονομίας.

Πρώτον, πρέπει να αλλάξουμε τη σύνθεση των κονδυλίων 
του ΕΣΠΑ υπέρ της βιομηχανίας, των εξαγωγών, της ψηφιοποίη-
σης και σε βάρος των εργολάβων και των κομματικών διορισμών 
χωρίς επαγγελματική προοπτική.

Δεύτερον, πρέπει να αυξήσουμε τις δαπάνες του προγράμ-
ματος δημοσίων επενδύσεων, γιατί είναι τουλάχιστον τρελό να 
υποστηρίζει η κυβέρνηση ότι πέτυχε το 2016 στο οκταπλάσιο 
τον στόχο για το πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα και να 
έχει μειώσει για μία ακόμη χρονιά το πρόγραμμα δημοσίων ε-
πενδύσεων.

Η τρίτη διορθωτική κίνηση, σχετική με την προηγούμενη, 
αφορά την τακτική του ετεροχρονισμού της εξόφλησης των υ-
ποχρεώσεων του Δημοσίου, γιατί δημιουργούνται ένα σωρό οι-
κονομικά και κοινωνικά προβλήματα και έτσι όπως πάμε θα βρε-
θούμε αντιμέτωποι με μια νέα δημοσιονομική αναθεώρηση.

Τέταρτη διορθωτική κίνηση είναι η ταχύτερη προώθηση των 
προγραμματισμένων ιδιωτικοποιήσεων και των μεγάλων επεν-
δύσεων που έχουν αποκτήσει συμβολικό χαρακτήρα, όπως είναι 
η επένδυση στα χρυσωρυχεία της Χαλκιδικής και στην περιοχή 
του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού.

Πέμπτη διορθωτική κίνηση είναι η μετατροπή του χρηματι-
στηρίου, το οποίο δείχνει τάσεις να βγει από τον λήθαργο, σε α-
ποτελεσματικό μέσο για τη χρηματοδότηση της πραγματικής οι-
κονομίας και της ανάπτυξης.

Χωρίς την παρέμβαση Ντράγκι-ΕΚΤ, πολύ 
δύσκολα θα διαχειριστούν οι ελληνικές τράπεζες 
αποτελεσματικά την κρίση των κόκκινων 
δανείων.

Επιμένοντας στους υψηλούς φορολογικούς 
συντελεστές οργανώνουμε τη συλλογική 
οικονομική αυτοκτονία μας.
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συνέντευξη

Τ
ους λόγους που τον οδήγησαν 
να κινήσει διαδικασία απο-
χώρησής του από τον ΣΥΡΙΖΑ 
αναλύει ο ευρωβουλευτής 
Κώστας Χρυσόγονος. Πα-
ράλληλα, εξηγεί πώς βλέ-
πει την πορεία της Σοσιαλι-
στικής Τάσης μετά το «δια-
ζύγιο» με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ποιοι είναι οι πολιτικοί λόγοι που σας έκαναν 
να αποφασίσετε να κινήσετε διαδικασία απο-
χώρησης από τον ΣΥΡΙΖΑ;
Ο κύριος λόγος είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ε-
γκλωβισμένος σε μια περίκλειστη βάση 30.000 
μελών (θεωρητικά, αφού στην πράξη τα ενεργά 
μέλη είναι λιγότερα) που προέρχονται στη συ-
ντριπτική τους πλειοψηφία από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ 
της εποχής του 4%. Όσοι προέρχονται από τον 
ευρύτερο προοδευτικό και δημοκρατικό χώρο, 
δηλαδή από το υπόλοιπο 31% των ψηφοφόρων 
που στήριξε το κόμμα και το έφερε στην πρώτη 
θέση με 35% στις εκλογές του 2015, αντιμετω-
πίζονται με χαρακτηριστική καχυποψία από τις 
οργανώσεις και στην ουσία αποθαρρύνονται να 
εγγραφούν ως μέλη και να συμμετάσχουν στα 
κομματικά δρώμενα. Και σαν να μην έφτανε αυτό, 
ακόμα και τα συλλογικά όργανα που εκλέγο-
νται από αυτή την πολύ μικρή βάση μελών στην 
πραγματικότητα υπολειτουργούν, αφού οι κρίσι-
μες αποφάσεις συχνά λαμβάνονται αλλού (π.χ. 
η απόφαση για κυβερνητική σύμπραξη με τους 
ΑΝΕΛ λήφθηκε από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ το 
ίδιο βράδυ των εκλογών του Ιανουαρίου 2015 και 
δεν ήρθε ποτέ για συζήτηση και ψήφιση στην Κε-
ντρική Επιτροπή). Συνεπώς η εξαγγελία της ιδρυ-
τικής διακήρυξης του ΣΥΡΙΖΑ το 2013 ότι αυτός 
θα είναι ένα κόμμα μαζικό και δημοκρατικό, α-
νοιχτό στην κοινωνία, διαψεύδεται στην πράξη. 
Οι πολιτικές που ακολουθεί η κυβέρνηση πά-
σχουν επομένως από ένα εγγενές έλλειμμα νο-
μιμοποίησης, ενώ όσοι διαφωνούμε μπορούμε 
μεν να εκφράζουμε τις απόψεις μας, αλλά δεν 
μπορούμε πρακτικά να επηρεάσουμε τις αποφά-
σεις. Κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν είχαμε 
άλλη επιλογή από το να θέσουμε το ερώτημα για 
αποχώρηση στα μέλη της Σοσιαλιστικής Τάσης, 
τα οποία και την αποφάσισαν κατά πλειοψηφία.

Από δω και πέρα, ποιο θα είναι το μέλλον της 
Σοσιαλιστικής Τάσης; Θα κινηθείτε αυτόνομα 
ή θα προσεγγίσετε άλλους πολιτικούς σχημα-
τισμούς;
Το μέλλον θα εξαρτηθεί από την ανταπόκριση 
των πολιτών. Είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή 
δεν υπάρχει η απαραίτητη συσπείρωση για τη 
συγκρότηση νέου κόμματος. Αν οι πολίτες συμ-
μετάσχουν μαζικά, τότε μπορεί να δημιουργηθεί 
ένα κόμμα νέου τύπου, όπου οι αποφάσεις θα 
λαμβάνονται κυρίως από τη βάση και όχι από την 
κορυφή. Ένα πρώτο δείγμα γραφής αποτελεί άλ-
λωστε και το γεγονός ότι την απόφαση για την α-
ποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ τη λάβαμε με άμεση 
ψηφοφορία των μελών μας. Κατά τα άλλα, οι πι-
θανές συνεργασίες θα εξεταστούν από τα συλλο-
γικά όργανα του νέου αυτού σχήματος, όταν και 
εφόσον προκύψει τέτοια περίπτωση.

Το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα παρουσιά-
ζει το τελευταίο διάστημα μια ρευστότητα. Θε-

Δεν υπάρχει περίπτωση 
αναβίωσης του μοντέλου 
της στηριγμένης σε δημόσιο 
υπερδανεισμό «ανάπτυξης» 
(ή μάλλον αναπτυξιακής 
φούσκας) που ζήσαμε στα 
πρώτα χρόνια της εισόδου μας 
στην Ευρωζώνη.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Κώστας Χρυσόγονος, ευρωβουλευτής

ωρείτε ότι έρχονται πρόωρες εκλογές;
Προς το παρόν δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο στον 
ορίζοντα, αν και η πιθανότητα «ατυχήματος» για 
τη σημερινή συγκυβέρνηση δεν μπορεί να απο-
κλειστεί. Είναι εντυπωσιακό πάντως το γεγονός 
ότι από τον Νοέμβριο του 2015 και μετά η κοι-
νοβουλευτική πλειοψηφία δεν κατέγραψε καμία 
απώλεια, παρ’ ότι κλήθηκε να ψηφίσει στο διά-
στημα αυτό μέτρα εξαιρετικά επώδυνα για την 
ελληνική κοινωνία.

Την ίδια ώρα οι Ευρωπαίοι πιέζουν για/ζη-
τούν ταχεία ολοκλήρωση της τρίτης αξιολό-
γησης του ελληνικού προγράμματος. Τι περι-
μένετε από αυτή τη διαδικασία;
Εκείνο που ρεαλιστικά μπορούμε να περιμέ-
νουμε είναι η καταβολή μιας ακόμη δόσης από 
το δανειακό πρόγραμμα, η οποία θα δημιουργή-
σει ένα αρκετά ικανοποιητικό περιθώριο ρευστό-
τητας για το ελληνικό Δημόσιο, ώστε να μειώσει 
τις οφειλές του προς τους ιδιώτες και να διαθέτει 
και ένα απόθεμα ασφάλειας για την περίοδο μετά 
τον Αύγουστο του 2018. Κατά τα άλλα, η ιστορική 

εμπειρία δείχνει ότι καθυστερήσεις παρατηρού-
νται περίπου σε όλες τις αξιολογήσεις, άλλοτε μι-
κρότερες και άλλοτε μεγαλύτερες.

Η κυβέρνηση επαναλαμβάνει σε όλους τους 
τόνους ότι στρατηγικός –και επιτεύξιμος– 
στόχος της είναι η έξοδος από τα μνημόνια 
το καλοκαίρι του 2018. Πόσο πιθανό θεωρείτε 
κάτι τέτοιο;
Το θεωρώ πολύ πιθανό με βάση τα σημερινά 
δεδομένα και εφόσον δεν μεσολαβήσει κάποιο 
μείζον και απροσδόκητο αρνητικό γεγονός στη 
διεθνή πολιτική και οικονομική σκηνή (π.χ. μια 
πυρηνική σύρραξη στην Κορεατική Χερσόνησο). 
Το τέλος των μνημονίων θα σημάνει τον τερματι-
σμό των ταπεινωτικών επισκέψεων της τρόικας, 
του άγχους της επόμενης δόσης κ.ο.κ., αλλά όχι 
και την παύση της λιτότητας. Το ύψος του δημό-
σιου χρέους, ακόμη και μετά την υλοποίηση της 
υπόσχεσης των δανειστών για ελάφρυνσή του σε 
κάποιον βαθμό, θα εξακολουθήσει να είναι τέ-
τοιο ώστε να υποχρεώνει τις ελληνικές κυβερ-
νήσεις τις επόμενες δεκαετίες, ανεξάρτητα από 
την πολιτική τους προέλευση, να εφαρμόζουν μια 
οικονομική πολιτική πρωτογενών πλεονασμά-
των. Επομένως δεν υπάρχει περίπτωση αναβί-
ωσης του μοντέλου της στηριγμένης σε δημόσιο 
υπερδανεισμό «ανάπτυξης» (ή μάλλον αναπτυ-
ξιακής φούσκας) που ζήσαμε στα πρώτα χρόνια 
της εισόδου μας στην Ευρωζώνη. Ο δρόμος για 
την ανάκτηση ενός υψηλότερου επιπέδου απα-
σχόλησης και για την αντιμετώπιση της εξαθλί-
ωσης στην οποία έχει βυθιστεί μεγάλη μερίδα 
της ελληνικής κοινωνίας περνάει μέσα από την 
ανασυγκρότηση του κράτους σε πιο ορθολογική 
βάση, ώστε να λειτουργεί ως αρωγός και όχι ως 
τροχοπέδη για την πραγματική οικονομία. Χρει-
αζόμαστε ένα ολιγόλογο και σαφέστερο νομοθε-
τικό πλαίσιο, μια λιγότερο γραφειοκρατική, πιο 
λειτουργική και περισσότερο αξιολογούμενη από 
τους χρήστες των δημόσιων υπηρεσιών (δηλαδή 
τους πολίτες) δημόσια διοίκηση και μια Δικαιο-
σύνη περισσότερο ανεξάρτητη και ταχύτερη ως 
προς τη διεκπεραίωση των υποθέσεων. Όλα αυτά 
πρέπει να ενταχθούν σε έναν μακροπρόθεσμο ε-
θνικό σχεδιασμό παραγωγικής ανασυγκρότησης, 
στη βάση ενός ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ των 
πολιτικών δυνάμεων του συνταγματικού τόξου 
και των παραγωγικών φορέων.

Πόσο θεωρείτε ότι θα επηρεάσει την Ελλάδα 
το αποτέλεσμα των γερμανικών εκλογών και 
πόσο την Ευρώπη;
Είναι ένα κακό αποτέλεσμα, με την ενίσχυση των 
ευρωφοβικών ή ευρωσκεπτικιστικών απόψεων. 
Η Γερμανία έχει επωφεληθεί περισσότερο απ’ 
όλους, τουλάχιστον σε επίπεδο ευρωστίας των 
επιχειρήσεών της, από την ευρωπαϊκή ενοποί-
ηση, αν και τα οφέλη αυτά δεν αγγίζουν μεγάλη 
μερίδα της γερμανικής κοινωνίας. Πρέπει η χώρα 
αυτή να συμβάλει περισσότερο σε έναν ενωσι-
ακό προϋπολογισμό ο οποίος χρειάζεται να τρι-
πλασιαστεί ή τετραπλασιαστεί από το σημερινό 
του ύψος, ώστε να δημιουργηθούν μεγαλύτερα 
περιθώρια αναδιανομής, με διάφορες μορφές, 
υπέρ των ασθενέστερων, δηλαδή της Ανατολι-
κής Ευρώπης και του μεσογειακού Νότου. Δι-
αφορετικά, το μέλλον της Ευρώπης και πρώτι-
στα της ίδιας της Γερμανίας δεν προδιαγράφε-
ται ευοίωνο.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ  
παραμένει εγκλωβισμένος  

στην εποχή του 4%»
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οικονοµία

Η εξέλιξη στην επένδυση 
στο Ελληνικό χαρακτηρίστηκε 
«σύµβολο κωλυσιεργίας 
και κακοδιαχείρισης» 
από Ευρωπαίο αξιωµατούχο.

Σε κρίσιµη καµπή µπαίνει η επένδυση στο Ελ-
ληνικό για άλλη µια φορά, καθώς η προχθε-
σινή απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού 
Συµβουλίου (ΚΑΣ), µε την οποία εισηγείται 
την κήρυξη περίπου 300 στρεµµάτων του α-

κινήτου ως χώρου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, θέτει 
νέους όρους στην επένδυση, πέρα από τα αρχικώς συµφω-
νηθέντα µεταξύ των δύο πλευρών.

Η σχετική εξέλιξη έχει εγείρει δυσαρέσκεια από την 
πλευρά των θεσµών, η οποία καταγράφηκε ξεκάθαρα την 
Πέµπτη, όταν χαρακτηρίστηκε «σύµβολο κωλυσιεργίας 
και κακοδιαχείρισης» από Ευρωπαίο αξιωµατούχο, κατά 
την καθιερωµένη ενηµέρωση δηµοσιογράφων πριν από το 
Eurogroup. Και παρόλο που η Ελλάδα είναι εκτός ατζέντας 
στη συνεδρίαση των υπουργών Οικονοµικών της ∆ευτέρας, 
το θέµα του αεροδροµίου το σχολίασε, τονίζοντας τα τερά-
στια οφέλη που θα είχε η χώρα αν ξεµπλόκαρε αυτή η υπό-
θεση. «Τα οφέλη θα ήταν πολύ περισσότερα από την ίδια 
την επένδυση» είπε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναµένουν την α-
πόφαση του ΚΑΣ γραπτώς για να καταλήξουν στο κατά 
πόσο επηρεάζει το «master plan» της επένδυσης, κάτι που 
αναµένει και ο επενδυτής, Lamda Development, αλλά και 
το ΤΑΙΠΕ∆. Αυτή τη στιγµή στις Βρυξέλλες έχουν µια γε-
νική περιγραφή της απόφασης και αναµένουν να εντοπι-
στεί πού βρίσκονται χωροταξικά τα συγκεκριµένα 300 
στρέµµατα.

Σαφώς η αξιοποίηση του Ελληνικού φαίνεται να παγώ-
νει, τουλάχιστον µέχρι να ξεκαθαρίσει το τι εισηγείται και 
τι όχι το ΚΑΣ στην υπουργό Πολιτισµού Λυδία Κονιόρδου.

Την αβεβαιότητα αυτή υπογράµµισε άλλωστε και ο 
ίδιος ο στρατηγικός επενδυτής, καθώς σε ανακοίνωσή της 
η Lamda Development σηµειώνει ότι, πρώτον, αναµένει 
επίσηµη ενηµέρωση σχετικά µε τις αποφάσεις του ΚΑΣ, 
δεύτερον, ότι η ίδια παραµένει προσηλωµένη στα υπογε-
γραµµένα και κυρωµένα από το Κοινοβούλιο συµβατικά 
κείµενα και, τέλος, ότι ευθύς εξαρχής αποτελεί δέσµευσή 
της η προσπάθεια ανάδειξης των αρχαιολογικών ευρηµά-
των του ακινήτου.

∆ηλαδή η εταιρεία βρίσκεται σε στάση αναµονής, προ-
κειµένου να αξιολογήσει τα νέα δεδοµένα που δηµιουρ-
γεί η απόφαση του ΚΑΣ. Ειδικότερα, όπως σηµειώνεται, 

«η Lamda Development S.A., πριν τοποθετηθεί στο θέµα 
των αποφάσεων του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβου-
λίου της 3ης/10/2017, αναµένει την επίσηµη ενηµέρωση 
σχετικά µε το ακριβές περιεχόµενό τους».

Όπως έχει διαρρεύσει όσον αφορά τη συγκεκριµένη 
απόφαση, το ΚΑΣ εισηγείται στην υπουργό Πολιτισµού 
Λυδία Κονιόρδου να κηρύξει αδόµητες πολλές περιοχές 
και σηµεία του ακινήτου. Επίσης, συστήνει τη µείωση του 
ύψους των οικοδοµηµάτων που πρόκειται να ανεγείρει ο 
προτιµητέος επενδυτής (π.χ. το ύψος των ψηλότερων κτι-
ρίων να µην ξεπερνά το ύψος της Ακρόπολης).

Ειδικότερα, εφόσον η γνωµοδότηση του Συµβουλίου 
γίνει δεκτή από την υπουργό Πολιτισµού, αδόµητα θα 
πρέπει να παραµείνουν µόνο συγκεκριµένα σηµεία, που 
θεωρείται ότι παρουσιάζουν ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδι-
αφέρον.

Ανάµεσά τους, ένα µέρος της χερσονήσου του Αγίου 
Κοσµά, όπου εντοπίζονται ίχνη κατοίκησης από τους προ-
ϊστορικούς χρόνους, το αρχαίο λατοµείο κοντά στο σηµε-
ρινό γήπεδο χόκεϊ και η κορυφή του λόφου Χασάνι. Στο 
σηµείο αυτό δεν εντοπίζονται ορατές αρχαιότητες, όµως 
οι έρευνες στους γειτονικούς λόφους Πανί και Αγίας 
Άννας έχουν φέρει στο φως πλούτο ευρηµάτων και ορι-
σµένοι αρχαιολόγοι εκτιµούν πως κάτω από τις µεταγενέ-
στερες επιχωµατώσεις κρύβονται πολύτιµα τεκµήρια από 
παλαιότερες φάσεις κατοίκησης της Αθήνας. Με το επι-
χείρηµα ότι οι ουρανοξύστες, που σχεδιάζεται να ανεγερ-
θούν στην περιοχή, διαταράσσουν το ιστορικό τοπίο της 
πόλης και βρίσκονται σε οπτική επαφή µε αρχαιότητες 
δικαιολογεί το ΚΑΣ την απόφασή του να θέσει όρους ως 
προς το ύψος των κτιρίων στο ακίνητο.

Επίσης, εφόσον η εισήγηση του ΚΑΣ γίνει αποδεκτή 
από την κ. Κονιόρδου, δύο τµήµατα του ακινήτου θα χα-
ρακτηριστούν ως χώροι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, 
όπου ο επενδυτής δεν θα µπορεί να προβεί σε καµία πα-
ρέµβαση, πριν λάβει το πράσινο φως από τις υπηρεσίες 
του υπουργείου Πολιτισµού.

Τα νέα αυτά δεδοµένα δεν περιλαµβάνονταν στην 
αρχική σύµβαση (Νοέµβριος 2014), αλλά ούτε και στην 
τροποποιηµένη (Ιούλιος 2016). Ως συνέπεια, ευλόγως 
η Hellinikon Global και η Lamda Development θέλουν 
χρόνο προκειµένου να σταθµίσουν τη νέα κατάσταση.

Η εισήγηση του ΚΑΣ φαίνεται να επηρεάζει καθορι-
στικά την κατασκευή εµπορικού κέντρου στο βόρειο τµήµα 
του ακινήτου, όπως επίσης και την ανέγερση πολυτελών 
κατοικιών στην ίδια περιοχή. Το αν όµως η µεταβολή αυτή 
ανατρέπει το σύνολο της επένδυσης και κυρίως τη συνο-
λική αποτίµησή της ή όχι δεν είναι ακόµη σαφές. Αυτό θα 
φανεί αµέσως µετά την καθαρογραφή της εισήγησης του 
ΚΑΣ, που εκτιµάται ότι, λόγω και του υψηλού ενδιαφέρο-
ντος, θα προχωρήσει άµεσα.

Αν τελικά όντως αυτό είναι το περιεχόµενο της εισή-
γησης, τότε µιλάµε για επανασχεδιασµό της επένδυσης 
και διαµόρφωση διαφορετική από αυτήν που έχει παρου-
σιαστεί από τον επενδυτή, η οποία ωστόσο θα πρέπει να 
έχει, έστω και συµπυκνωµένα, τα ίδια στοιχεία, µε στόχο 
να µην υπάρξει απόκλιση στην αποτίµηση και στα οικονο-
µικά οφέλη του επενδυτή.

Παράλληλα, συζητήθηκε στο ΣτΕ προσφυγή δέκα περι-
οίκων, µελών της Επιτροπής Αγώνα για το Μητροπολιτικό 
Πάρκο, µε την οποία ζητούν να ακυρωθεί απόφαση της υ-
πουργού Πολιτισµού µε την οποία δεν χαρακτηρίζονται δι-
ατηρητέα νεότερα κτίρια, όπως π.χ. το κτίριο του πρώην 
δυτικού αεροσταθµού, ο παλαιός πύργος ελέγχου κ.ά.

  ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ

TΟ ΚΑΣ, ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ, 
Ο ΕΠΕΝ∆ΥΤΗΣ 
ΚΑΙ ΤΟ «ΓΙΟΦΥΡΙ» ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
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ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

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

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

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

www.gethealthier.gr

Την περασµένη Τρίτη το Κεντρικό Αρ-
χαιολογικό Συµβούλιο (ΚΑΣ) εξέ-
τασε, σύµφωνα µε το άρθρο 12 του 
νόµου 3028 περί αρχαιοτήτων, το 

θέµα του Ελληνικού, γνωρίζοντας καλά ότι, σχε-
τικά µε την εξεταζόµενη Στρατηγική Μελέτη Πε-
ριβαλλοντικών Επιπτώσεων, µια προσωρινή ο-
ριοθέτηση πολλών στρεµµάτων µπορεί να προ-
καλέσει καθυστερήσεις µέχρις ακυρώσεως της 
επένδυσης.

Η άποψη του ΚΑΣ δεν παύει να είναι παρά 
µια γνωµοδότηση, την οποία το υπουργείο µπο-
ρεί, αν θέλει, να αγνοήσει και να εκδώσει δια-
φορετική απόφαση. Πάντως, καλού-κακού η υ-
πουργός Πολιτισµού επέλεξε να απουσιάσει την 
εποχή που τα µέλη του ΚΑΣ ήταν µπροστά σε δυ-
σάρεστα διλήµµατα. Τότε που έπρεπε ή να πα-
ρανοµήσουν για χατίρι της τρέχουσας πολιτικής 
συγκυρίας ή να εφαρµόσουν αυστηρά τον νόµο, 
µε τις όποιες συνέπειες για την πρόεδρο και τα 
µέλη. Τελικά προτίµησαν τον τρίτο δρόµο, του 
συµβιβασµού. Τα αρχικώς 700 στρέµµατα διέρ-
ρευσε ότι πρέπει να γίνουν «όχι λιγότερα από 
300» και στο τέλος περιορίστηκαν στα 280, τα 
οποία ναι µεν θα προκαλέσουν µια κάποια ζηµιά, 
αλλά, απ’ ό,τι µπορούµε να υποθέσουµε, όχι 
πολύ σπουδαία.

Όσο για το «δάσος του Ελληνικού» που επί 
µήνες έδωσε τροφή για καλαµπούρια στα social 
media, θυµίζουµε ότι µόλις προ ηµερών η δευ-
τεροβάθµια επιτροπή της αποκεντρωµένης δι-
οίκησης απεφάνθη ότι τα 37 επίµαχα στρέµµατα 
δεν είναι δασικά, όπως νόµιζε ο δασάρχης διαβά-
ζοντας τον δασικό νόµο 998 του 1978. Επίµαχα, 
γιατί η συγκεκριµένη έκταση, ενώ αφορούσε 
µόλις το 0,6% του συνολικού ακινήτου, βρισκό-
ταν στο παραλιακό µέτωπο που προορίζεται για 
το καζίνο.

Συγκεκριµένοι κύκλοι, που και γνώση διαθέ-
τουν αλλά και ενηµέρωση, επιδεικνύουν έναν υ-
ποκριτικό καηµό για την επιχειρηµατικότητα, ενώ 
γνωρίζουν καλά ότι η επιχειρηµατικότητα δεν 
σκαλώνει µόνο στον νόµο 3028 για τις αρχαιότη-
τες ή στον νόµο 998 για τα δάση. Η Βουλή των Ελ-
λήνων έχει ψηφίσει πλήθος εξωφρενικών νοµο-
θετηµάτων, διά των οποίων ιδρύθηκαν όχι µόνο 
το κρατίδιο των αρχαιοτήτων και το κρατίδιο των 
δασών αλλά και πολλά ακόµη που όταν δείξουν τις 
δυνάµεις τους, η απογοήτευση για την καταδίωξη 
της επιχειρηµατικότητας και της αποεπένδυσης 
θα πάρει διαστάσεις ψυχρολουσίας.

Ως παράδειγµα ας αναφέρουµε ότι µόλις την 
προηγούµενη ∆ευτέρα δύο οικολογικές οργανώ-
σεις κατέθεσαν στο ΣτΕ προσφυγές κατά της α-
πόφασης για το «δάσος του Ελληνικού», ισχυρι-
ζόµενες ότι το µεγαλύτερο µέρος του ακινήτου 
δεν έχει υπαχθεί στις διατάξεις της δασικής νο-
µοθεσίας, ούτε έχει ολοκληρωθεί η θεώρηση του 

  ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΟΥΡΟΥΝΗ*

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ 
ΕΠΙΝΟΗΜΕΝΑ Α∆ΙΕΞΟ∆Α 
ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ 
ΚΡΑΤΙΣΜΟΥ
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δασικού χάρτη της περιοχής. Τολµώ να εκτιµήσω 
ότι οι οργανώσεις αυτές έχουν σοβαρές πιθανό-
τητες να δικαιωθούν.

Απ’ όλη αυτή την περιπέτεια µε την επέν-
δυση στο Ελληνικό αξίζει να συνειδητοποιή-
σουµε γρήγορα τρεις πικρές αλήθειες, για να µην 
πέφτει ο κόσµος άδικα απ’ τα σύννεφα:

Πρώτον, οι υπηρεσίες του ∆ηµοσίου δεν αυ-
θαιρετούν ούτε υπερβαίνουν τα καθήκοντά τους 
όταν «µπλοκάρουν µια επένδυση µε αστείες α-
φορµές», όπως λέγεται. Αντιθέτως, µια χαρά κά-
νουν τη δουλειά τους εφαρµόζοντας κατά γράµµα 
τους νόµους που δηµοκρατικότατα και µε διευ-
ρυµένες πλειοψηφίες ψήφισε η Βουλή.

∆εύτερον, την επόµενη φορά που θα συζητεί-
ται ένα αυστηρό σχέδιο νόµου «για να σώσουµε 
τα δάση µας» ή δεν ξέρω τι άλλο, ο Πρόεδρος της 
Βουλής να επιµείνει όχι µόνο «η παρούσα να µην 
προκαλεί δαπάνες στο ∆ηµόσιο» αλλά οι εισηγη-
τές να δεσµεύονται και για το ότι «η παρούσα δεν 
προκαλεί ούτε περιττές δαπάνες και χάσιµο χρό-
νου στην κοινωνία». Ο ΠτΒ µπορεί να το ελέγ-
ξει αν ανοίξει τον κατάλογο του ΟΤΕ, πάρει τηλέ-
φωνο στην τύχη έναν µηχανικό και τον ρωτήσει 
τι πιθανολογεί ότι θα συµβεί αν το νοµοσχέδιο 
γίνει νόµος. Θα πληροφορηθεί έτσι το σώµα για 
τις δαπάνες και τις καθυστερήσεις που πιθανόν 
να προκληθούν στους πολίτες, κάτι που οι ειση-
γητές παραλείπουν συστηµατικά να αναφέρουν 
στις εκθέσεις τους.

Τρίτον και σηµαντικότερο, η πολιτική ηγε-
σία οφείλει να παραδεχτεί ότι όταν οι υπηρεσίες 
φορτώνονται µε την τήρηση αφύσικα λεπτοµε-
ρών και εντυπωσιακά αυστηρών νόµων, αναλαµ-
βάνουν και καθήκοντα για τα οποία ούτε αν-
θρώπινο δυναµικό διαθέτουν ούτε γνώσεις. Με 
συνέπεια τις εξωφρενικές καθυστερήσεις στην 
έκδοση αποφάσεων που συχνά δεν πείθουν ούτε 
καν τα δικαστήρια.

Η πολιτική ηγεσία οφείλει να αναγνωρί-
σει ότι τα αδιέξοδα του ορµητικού κρατισµού 
της Μεταπολίτευσης τη δική της καρέκλα πριο-
νίζουν. Οφείλει κάποτε να καταργήσει τις αλλό-
κοτες αρµοδιότητες, µαζί µε όλα τα αποµεινάρια 
ενός σκοτεινού κρατικού συγκεντρωτισµού. Ο-
φείλει ακόµη να µεταβιβάσει στα οικεία επιστη-
µονικά επιµελητήρια όλες τις εξειδικευµένες υ-
πηρεσίες και γνωµοδοτήσεις τις οποίες οι αρ-
µόδιες υπηρεσίες αδυνατούν ή καθυστερούν να 
προσφέρουν στους φορολογούµενους.

Έτσι, όχι µόνο θα ξεκουράσει τις υποστελε-
χωµένες δηµόσιες υπηρεσίες αλλά θα συµµαζέ-
ψει και τα επινοηµένα γραφειοκρατικά αδιέξοδα 
που αδίκως παιδεύουν τον κόσµο.

*Ο Κώστας Κουρούνης είναι πολεοδόµος πολιτι-
κός µηχανικός, υπεύθυνος για την πρωτοβουλία 
Publicspace.gr.
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«Κ
εντρικός άξονας λειτουργίας του 
∆ιεθνούς Ταµείου Αποζηµίωσης 
Ζηµιών Ρύπανσης από Πετρέλαιο 
(IOPC Funds) είναι να γίνεται ανα-
λογική χρήση µέσων απορρύπαν-
σης σε σχέση µε τη ζηµιά που έχει 

προκληθεί» είπε ο διευθυντής του Ταµείου Τζόσι Μόουρα σε 
σύσκεψη που είχε το πρωί της ∆ευτέρας στην Αθήνα µε τον υ-
πουργό Ναυτιλίας Π. Κουρουµπλή.

Το βασικό ερώτηµα που πρέπει να απαντηθεί, µε βάση την 
προσέγγιση του κ. Μόουρα, είναι πόσο µεγάλη είναι η ζηµιά 
από το ναυάγιο του «Αγία Ζώνη ΙΙ».

Σύµφωνα µε τον κ. Μόουρα, η ρύπανση στον Σαρωνικό 
«δεν αποτελεί οικολογική καταστροφή, αλλά οικολογικό 
συµβάν», παρατήρηση η οποία θέτει όρια στην απορρύπανση. 
Πρακτικά, δηλαδή, πρέπει να επενδύσουµε στον καθαρισµό 
του Σαρωνικού αναλογικά µε τη ζηµιά.

Μέχρι στιγµής δεν υπάρχει αποτύπωση της οικολογικής 
βλάβης. Το Λιµενικό είχε πει ότι θα ασχοληθεί µε αυτήν όταν 
ολοκληρωθεί η απορρύπανση. Πού βρίσκεται, όµως, αυτή η 
διαδικασία; Το δελτίο Τύπου που εκδόθηκε από το Συντο-
νιστικό (όλες οι επιχειρήσεις την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ έχουν 
ένα Συντονιστικό) στις 21:43 της 2ας Οκτωβρίου διαπιστώνει 
«σταθερή βελτίωση της γενικής εικόνας του Σαρωνικού». Τι 
σηµαίνει αυτό πολιτικά;

Κατά τη συνάντηση που είχαν τη ∆ευτέρα 25 Σεπτεµβρίου 
οι ψαράδες του Σαρωνικού µε τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης Βαγγέλη Αποστόλου και τον αναπληρωτή υπουργό Γιάννη 
Τσιρώνη δεν υπήρξε καµία δέσµευση. ∆εν έκανε καµία ανα-
φορά στη συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ το Σάββατο ο υ-
πουργός Ναυτιλίας Π. Κουρουµπλής. ∆εν έγινε καµία ανα-
φορά κατά τη συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας του υπουρ-
γείου Ναυτιλίας µε τον κ. Μόουρα τη ∆ευτέρα 2 Οκτωβρίου.

Ο υπουργός Γεωργίας ενδιαφέρεται κυρίως να δώσει 
λεφτά στους ψαράδες: «Πιστεύω ότι µέχρι το τέλος του χρό-
νου θα έχουµε ολοκληρώσει τη διαδικασία που ουσιαστικά θα 
µπορέσει να προσφέρει µια ελάχιστη ανακούφιση στους συ-
γκεκριµένους ανθρώπους. Ο δικός µας χώρος για οποιαδήποτε 
διαδικασία που έχει σχέση µε πληρωµές προϋποθέτει την έ-
γκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο µεταξύ θα ενεργο-
ποιήσουµε το Ταµείο Αλληλεγγύης που προβλέπεται για τον 
κλάδο της αλιείας και στις υπόλοιπες υποχρεώσεις που έχουν 
θα τους βοηθήσουµε προς την κατεύθυνση των συναρµόδιων 
υπουργείων».

Ο υπουργός Ναυτιλίας προσπαθεί κυρίως να συµπεριλά-
βει στις αποζηµιώσεις και τα τουριστικά επαγγέλµατα. «Είναι 
µεγάλη ανάγκη να καταβληθούν αποζηµιώσεις, κυρίως στους 
αλιείς και στους µικροµεσαίους επιχειρηµατίες, οι οποίοι ε-
πλήγησαν ενώ δεν έχει τελειώσει ακόµα η τουριστική περίο-
δος» είπε στον κ. Μόουρα.

Ο υφυπουργός Ναυτιλίας Νεκτάριος Σαντοριναίος ανησυ-
χεί κυρίως για το κατά πόσο θα είναι προσιτή η διαδικασία: 
«Είναι ανάγκη να εγκατασταθεί στην Ελλάδα Γραφείο Αιτή-
σεων για Αποζηµιώσεις, ώστε να διευκολυνθούν ιδιαίτερα οι 
χαµηλού εισοδήµατος πληγέντες, οι οποίοι δεν θα µπορούσαν 
να αντέξουν το κόστος δικηγόρων και ταξιδιών στο Λονδίνο» 
είπε στον κ. Μόουρα.

Όταν υπάρχει τέτοια δυνατότητα για φρέσκο χρήµα, το 
οποίο φαντάζονται εαυτούς να µοιράζουν, υπάρχει σοβαρός 
λόγος να ενδιαφερθούν και για την αποκατάσταση του Σαρω-
νικού;

Όπως είπε ο κ. Αποστόλου στους ψαράδες, «το υπουργείο 
περιµένει µέσα στον µήνα τις µετρήσεις του ΕΛΚΕΘΕ (σ.σ.: 
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών) για την έκταση της 
θαλάσσιας ρύπανσης, ώστε να στοιχειοθετήσει τον σχετικό 
φάκελο προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αποζηµίωση 
των αλιέων που πλήττονται από τη ρύπανση». Να στοιχειο-
θετήσει τον φάκελο, όχι για τη ρύπανση, αλλά για τις αποζη-
µιώσεις. Μέσα στον µήνα, µέσα στον Οκτώβριο, δηλαδή δύο 
µήνες µετά το κατά τον κ. Μόουρα «οικολογικό συµβάν».

Όταν η ρύπανση από το πετρέλαιο µπορεί να παραγάγει 
τόσο χρήµα από αποζηµιώσεις, γιατί πρέπει να παιδεύεται το 
υπουργείο για τον καθαρισµό του Σαρωνικού;

Την περίοδο που ο κ. Κουρουµπλής νόµιζε ότι για να 
σώσει την καρέκλα του έπρεπε να ενδιαφερθεί για τον καθα-
ρισµό, έκανε δύο συναντήσεις µε ειδικούς επιστήµονες για να 
του πουν τις διαθέσιµες λύσεις, που ήδη είχαν αποκτήσει ευ-
ρεία δηµοσιότητα.

Τώρα που η καρέκλα σώθηκε και το θέµα πέρασε από την 
καυτή επικαιρότητα, ο κ. Κουρουµπλής, µετά τη σύσκεψη 
µε τον κ. Μόουρα, ακύρωσε την προγραµµατισµένη για την 
Τρίτη 3 Οκτωβρίου τρίτη σύσκεψη µε όλους τους ειδικούς, οι 
οποίοι του είχαν αναλύσει τα προβλήµατα της µεθόδου που 
χρησιµοποιείται για τον καθαρισµό.

Μπορεί το πετρέλαιο να λερώνει «λιγάκι» τη θάλασσα, 
αλλά το χρήµα από το πετρέλαιο καθαρίζει πολιτικά.

Και στο τέλος µπορεί να καθαρίσει αναλογικά ο Σαρωνι-
κός, όπως θα έλεγε και ο κ. Μόουρα…

«ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΣ» ΤΟΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟ…

Ο υπουργός Ναυτιλίας 
Π. Κουρουµπλής µε τον 
διευθυντή του ∆ιεθνούς 
Ταµείου Αποζηµίωσης 
Ζηµιών Ρύπανσης από 
Πετρέλαιο Τζόσι Μόουρα.

Α
λίµονο στους αδαείς φθινο-
πωρινούς και χειµερινούς κο-
λυµβητές, αλίµονο σε όσους 
πιστεύουν στα δελτία Τύπου 
των κυβερνώντων, αλίµονο σε 
όσους βασίζονται στα ΜΜΕ!

Εκεί που όλοι… κλαίγονταν για την κατα-
στροφή που µας βρήκε στην αθηναϊκή Ρι-
βιέρα,
Εκεί που όλοι ζητούσαν από τον υπουργό να α-
ναλάβει τις ευθύνες του,
Εκεί που όλοι αγανακτούσαν και ανησυχού-
σαν για την κατάσταση του Σαρωνικού,
Ο υπουργός καλούσε όλους τους σχετικούς ε-
πιστήµονες, ανάστατοι και οι επιθεωρητές Πε-
ριβάλλοντος και… 
Ξαφνικά ΑΛΛΑΖΕΙ η επικαιρότητα! Ξέσπασε 
η κρίση στην Καταλονία, η αστυνοµία απελευ-
θέρωσε τον Λεµπιδάκη, η οικολογική κατα-
στροφή στον Σαρωνικό έφυγε από την επικαι-
ρότητα.
Αυτόµατα µετά από αυτά τα γεγονότα… καθά-
ρισε και η αθηναϊκή Ριβιέρα από την πετρε-
λαιοκηλίδα!
Την ξέχασαν όλοι! Πεντακάθαρα τα νερά και 
οι αµµουδιές… Κολυµπάτε µέσα στη «χα-
βούζα» ελεύθερα!
• ∆εν ανακοινώθηκε ποτέ καµία χηµική ανά-
λυση από το ΕΛΚΕΘΕ.
• ∆εν ξέρουµε σε τι κατάσταση βρίσκονται τα 
νερά.
• Στις παραλίες µάζεψαν την άµµο, τα πετρα-
δάκια και τις κροκάλες, τα χιλιοδέσανε, τα 
κουκουλώσανε µέσα σε µαύρες και άσπρες σα-
κούλες, τα… έκρυψαν. Πού; Πού τα ξεπλύνανε 
και πώς; Ο Θεός ξέρει…
• Έβγαλε και το υπουργείο ανακοίνωση ότι τα 
καθάρισαν ΟΛΑ, λαµπίκος και όλα είναι τζάµι…
Αλίµονο σε αυτή τη χώρα, ως πότε θα κουκου-
λώνονται όλα και τόσο γρήγορα; Πόση προ-
χειρότητα; Το παλιό µπακάλικο της γειτονιάς 
ήταν πιο νοικοκυρεµένο.
Οι Έλληνες πολίτες, οι κάτοικοι της Αττικής, 
γιατί να τα ανέχονται όλα αυτά;
Να δεχτούµε το ψέµα ότι µειώνεται η ανεργία.
Να δεχτούµε το ψέµα ότι έρχονται η ανάπτυξη 
και οι επενδύσεις.
Να δεχτούµε το ψέµα ότι οι µισθοί και οι συ-
ντάξεις δεν µειώνονται.
Ε, όχι όµως και ότι λύσατε το θέµα της πετρε-
λαιοκηλίδας στο άψε-σβήσε. Ε, αυτό δεν µπο-
ρούµε να το δεχτούµε, γιατί ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ 
ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ.
Μπράβο πάντως και στις κυρίες και στους κυ-
ρίους δηµοσιογράφους που κατάπιαν και έθα-
ψαν το θέµα µόλις… έφυγε από την επικαιρό-
τητα!
Τι να πει κανείς στη χώρα της εφήµερης ευ-
αισθησίας…

Μια αγανακτισµένη βιολόγος

Αλίµονο

  ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ
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ρεπορτάζ

Λ
ίγες ώρες αφότου ο υπουργός Ψηφιακής 
Πολιτικής Νίκος Παππάς έκανε λόγο για 
νέα σελίδα στην ΕΡΤ, ο Διονύσης Τσακνής, 
έπειτα από δυόμισι χρόνια θητείας στο τι-
μόνι της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, υπέ-
βαλε την παραίτησή του, θεωρώντας ότι έ-
μεινε ακάλυπτος όταν ο πρόεδρος της ΠΟΣ-

ΠΕΡΤ άφησε αιχμές για το «ήθος και την τιμιότητά του».

Αιχμές κατά της κυβέρνησης
Η παραίτηση ανακοινώθηκε την περασμένη Τρίτη, ημέρα απερ-
γίας στα ΜΜΕ, την οποία ο κ. Παππάς επέλεξε για να τοποθετή-
σει το νέο διοικητικό συμβούλιο. Σημειώνεται ότι ο κ. Τσακνής 
είχε υποβάλει ξανά την παραίτησή του, τον περασμένο Αύγουστο, 
καθώς διαφωνούσε με την τοποθέτηση του Βασίλη Κωστόπουλου 
στην ΕΡΤ, στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, καθώς οι δυο 
άντρες είχαν βρεθεί στο παρελθόν αντιμέτωποι στα δικαστήρια 
για την ΑΕΠΙ.

Αυτό όμως που φαίνεται ότι ξεχείλισε το ποτήρι ήταν η πρό-
ταση του προέδρου της ΠΟΣΠΕΡΤ Παναγιώτη Καλφαγιάννη για 
ενοποίηση της θέσης του προέδρου της ΕΡΤ με αυτήν του διευθύ-
νοντος συμβούλου. «Μάταια θα περίμενε κανείς μια στήριξη στο 
πρόσωπό μου εκ μέρους των παριστάμενων αξιωματούχων, όταν ο 
εκπρόσωπος του πιο άρρωστου τμήματος του κρατικοδίαιτου συν-
δικαλισμού άφησε αιχμές για το ήθος και την τιμιότητά μου» α-
νέφερε ο συνθέτης στο κείμενό του, αφήνοντας αιχμές κατά της 
κυβέρνησης. «Τόσο η κυβέρνηση διά των υπουργών της με επι-
κεφαλής τον κ. Παππά όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ διά του γραμματέα του 
κ. Ρήγα εγκατέστησαν και επισημοποίησαν στη χθεσινή φιέστα 
στην ΕΡΤ τη νέα διοίκηση με επικεφαλής τον Π. Καλφαγιάννη. 
Δικαίωμά τους, αλλά, σε ό,τι με αφορά, καταπώς θα έλεγε και ο 
Μέγας Αλεξανδρινός, “τη εξαιρέσει εμού”. Σφίγγω το χέρι στους 
εκατοντάδες εργαζόμενους της ΕΡΤ που πορευτήκαμε μαζί και 
τους εύχομαι να πάρουν την τύχη της εταιρείας στα χέρια τους».

ΠΟΣΠΕΡΤ: Διχαστικός ο κ. Τσακνής
Απαντώντας στις αιχμές που άφησε ο παραιτηθείς πρόεδρος της 
ΕΡΤ, η ΠΟΣΠΕΡΤ σε ανακοίνωσή της υπεραμύνθηκε της πρό-
τασης του Παναγιώτη Καλφαγιάννη περί ενοποίησης της θέσης: 
«Η αλήθεια είναι ότι διαχρονικά η ΠΟΣΠΕΡΤ είχε τη θέση ότι η 

ΕΡΤ
ΑΠΌ ΤΌ ΜΑΎΡΌ ΣΤΌ ΓΚΡΊΖΌ;

ΕΡΤ δεν μπορεί να διοικείται με το οργανωτικό σχήμα της διαρ-
χίας, γιατί αυτό είχε αποδειχθεί προβληματικό και βλαπτικό για 
τη λειτουργία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Πλήθος εγγράφων 
και ανακοινώσεων της ΠΟΣΠΕΡΤ το αναφέρουν, καθώς και υπο-
μνήματα που έχουν κατατεθεί στη Βουλή από το 2010 έως και 
σήμερα. Η ΠΟΣΠΕΡΤ δεν απολογείται γιατί παραμένει σταθερή 
στις απόψεις της, πόσο μάλλον όταν αυτό επιβεβαιώνεται καθη-
μερινά από την έως τώρα λειτουργία της ΕΡΤ. Άλλωστε ο κ. Τσα-
κνής μετά την αποχώρηση του κ. Ταγματάρχη μας καλούσε να ε-
παναδιατυπώσουμε δυναμικά αυτή τη θέση, γιατί ο ίδιος ήθελε 
να καταλάβει και τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου και το 
είχε εκφράσει με όλους τους τρόπους, όπως είναι γνωστό. Επίσης, 
η ΠΟΣΠΕΡΤ έχει καταγγείλει με πολλές ανακοινώσεις, και την 
τελευταία διετία, άνομες λειτουργίες της ΕΡΤ, ρουσφετολογία, α-
διαφάνεια κ.λπ. Τότε καμία απάντηση από τη διοίκηση».

Μάλιστα η ανακοίνωση χαρακτηρίζει «διχαστικό» τον Διο-
νύση Τσακνή. «Ο διχαστικός κ. Τσακνής, αφού δεν κατάφερε να 
γίνει “χαλίφης στη θέση του χαλίφη”, παρακινεί τους εργαζόμε-
νους της ΕΡΤ να πάρουν την τύχη στα χέρια τους. Τι εννοεί ο ποι-
ητής; Αφού επί των ημερών του ήθελε να είναι ο μοναδικός ως 
“δημόσιος φορέας” και το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας να 
είναι “τυπικό”, όπως αναφέρει σε πρόσφατη ανακοίνωσή του, και 
να εγκρίνει αυτά που είχε προαποφασίσει ο ίδιος».

Ν. Παππάς: Θεμιτές οι διαφωνίες
Πάντως, ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής αρκέστηκε στο να ευ-
χαριστήσει τον κ. Τσακνή για την προσφορά του στην ΕΡΤ, κάνο-
ντας λόγο για θεμιτές διαφωνίες. «Θέλω να ευχαριστήσω τον Δι-
ονύση Τσακνή για την προσφορά του στην ΕΡΤ, από την πρώτη 
μέρα που βάλαμε τέλος στο “μαύρο”. Οι διαφωνίες για την πο-
ρεία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης είναι θεμιτές» ανέφερε σε 
δήλωσή του ο κ. Παππάς. «Η ΕΡΤ θα ακολουθήσει την προβλε-
πόμενη από τον νόμο διαδικασία για την πλήρωση της θέσης του 
προέδρου της και ενός μέλους του διοικητικού συμβουλίου» κα-
τέληξε ο υπουργός.

Τι συμβαίνει τελικά στην ΕΡΤ;
Η παραίτηση του Διονύση Τσακνή ίσως ήταν και η τελευταία πι-
νελιά στην κατάσταση που επικρατεί στην ΕΡΤ το τελευταίο δι-
άστημα. Όπως αποδείχθηκε, ήταν δύσκολο το εγχείρημα περί 

ομαλής λειτουργίας μετά το «μαύρο». Την ώρα που η τηλεθέ-
αση πιάνει κυριολεκτικά πάτο –ο μέσος όρος στο κοινό ηλικίας 
15-44 στην εκπομπή «Ζωογραφία» την περασμένη εβδομάδα 
ήταν 0,0%–, η δημόσια ραδιοτηλεόραση μετράει αποχωρήσεις εν 
μέσω βολών.

Πριν από λίγες ημέρες ο συνθέτης και μέλος του Δ.Σ. Μιχά-
λης Γρηγορίου κατήγγειλε πως πληροφορήθηκε από τις εφημε-
ρίδες τη δημοσίευση του ΦΕΚ για την απομάκρυνσή του. Σε α-
νοιχτή επιστολή του προς τον υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής α-
ναφέρει πως «τέτοιες πολιτικές ενέργειες ξαναγυρνάνε την ΕΡΤ 
σε αλήστου μνήμης εποχές που ελπίζαμε πως έχουν παρέλθει α-
νεπιστρεπτί».

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού, ο κ. Γρηγορίου α-
ποπέμφθηκε από μέλος του Δ.Σ. της ΕΡΤ προκειμένου να επιτευ-
χθεί η «διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του».

Έναν χρόνο πριν, με μια επιστολή που έφερε τον τίτλο «Διότι 
δεν συνεμορφώθην», ο αποπεμφθείς από την ΕΡΤ διευθυντής 
Ενημέρωσης Σταύρος Καπάκος κατήγγειλε με έμμεσο τρόπο ά-
σκηση πίεσης στο έργο του.

Όσο για την παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου Λάμπη 
Ταγματάρχη τον περασμένο Ιούνιο, παρά τα θερμά λόγια που α-
ναφέρονταν στην ανακοίνωση του υπουργείου Ψηφιακής Πολι-
τικής, πληροφορίες έκαναν λόγο για τεταμένες σχέσεις με το κυ-
βερνητικό επιτελείο.

Μπρος-πίσω για τις αυξήσεις  
στα Μουσικά Σύνολα
Εν τω μεταξύ, αντιδράσεις της αντιπολίτευσης προκάλεσε τρο-
πολογία που κατατέθηκε στη Βουλή και η οποία προέβλεπε αυ-
ξήσεις στις μισθολογικές απολαβές των Μουσικών Συνόλων της 
ΕΡΤ, αλλά και του προσωπικού πανεπιστημίων και ΤΕΙ, καθώς 
αύξανε το επίδομα οργάνου που λαμβάνουν τα μέλη της Εθνικής 
Συμφωνικής Ορχήστρας και της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσι-
κής και προβλέπεται πως το δικαιούνται και τα μέλη των Μουσι-
κών Συνόλων της ΕΡΤ.

Τελικά, ενώπιον των αντιδράσεων η υφυπουργός Οικονομι-
κών Κατερίνα Παπανάτσιου προχώρησε σε νομοτεχνική βελτί-
ωση, αφαιρώντας την παράγραφο που αφορούσε τα Μουσικά Σύ-
νολα, ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση θα ε-
πανέλθει σε σχετικό νομοσχέδιο στο άμεσο μέλλον.

  ΑΦΡΌΔΊΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΌΎ
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ανάλυση

Η κρίση που ξέσπασε στην Καταλονία και στην Ι-
σπανία ανέδειξε και αυτή τον προβληματικό χα-
ρακτήρα της σημερινής εξουσίας. Η κυβέρνηση 
Τσίπρα δεν έκανε τίποτα ουσιαστικό για να στα-
θεί στο πλευρό της κυβέρνησης της Ισπανίας 

και των καλώς εννοούμενων συμφερόντων της Ε.Ε. Παράλληλα, 
αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία προφανώς δεν είναι σε 
θέση να αναλύσουν συνολικά την κατάσταση, βρήκαν την ευκαιρία 
να καταγγείλουν την απόφαση της κυβέρνησης Ραχόι να στηριχτεί 
στις αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να εμποδίσει τη διενέρ-
γεια του αντισυνταγματικού δημοψηφίσματος και να προσπαθή-
σουν να συμψηφίσουν την αστυνομική βία που εκδηλώθηκε σε 
βάρος πολιτών της Καταλονίας με την επιβολή δικτατορίας από 
τον Μαδούρο στη Βενεζουέλα και την ολόθερμη υποστήριξη που 
του προσφέρουν ο ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη του.

Εκρηκτικό πρόβλημα
Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, η διαμάχη μεταξύ Μαδρίτης 
και Βαρκελώνης μπορεί να πάρει εκρηκτικές διαστάσεις. Τη βα-
σική ευθύνη για τη σημερινή κρίση την έχει η κεντροδεξιάς πλει-
οψηφίας περιφερειακή κυβέρνηση της Καταλονίας, η οποία, αν 
και ιδεολογικά βρίσκεται αρκετά κοντά στο Λαϊκό Κόμμα του Μα-
ριάνο Ραχόι, αξιοποίησε τις δυσκολίες εφαρμογής του προγράμ-
ματος οικονομικής προσαρμογής για να κρατήσει αποστάσεις πο-
λιτικής ασφαλείας από την ισπανική κυβέρνηση και να παίξει με 
επιθετικό τρόπο το χαρτί της απόσχισης, συμμαχώντας γι’ αυτόν 
τον σκοπό με τις δυνάμεις της ριζοσπαστικής Αριστεράς και της 
άκρας Αριστεράς.

Ευθύνες, κατά την άποψή μου, έχει και η κεντροδεξιά κυβέρ-
νηση μειοψηφίας της Ισπανίας, η οποία δεν πρόσφερε έγκαιρα 
στην Καταλονία τη δημοσιονομική αυτονομία η οποία ισχύει εδώ 
και χρόνια για τη Χώρα των Βάσκων. Επίσης, θεωρείται ότι οι ει-
κόνες της αστυνομικής βίας σε βάρος των πολιτών της Καταλονίας 
που ήθελαν να πάρουν μέρος στο αντισυνταγματικό δημοψήφι-
σμα μπορεί να ενισχύσουν επικοινωνιακά και πολιτικά τους αυ-
τονομιστές.

Πέρα όμως από την ποιότητα των πολιτικών χειρισμών, η 
οποία είναι φυσικά ανοιχτή σε διαφορετικές ερμηνείες και εκτι-
μήσεις, υπάρχει το βασικό ζήτημα της προάσπισης της ενότητας 
της Ισπανίας και της συνταγματικής τάξης. Δεν υπάρχει υπεύθυ-
νος πρωθυπουργός ο οποίος θα μπορούσε να δεχτεί την απόσχιση 
μιας εξαιρετικά σημαντικής περιφέρειας της χώρας του με διαδι-
κασίες που είναι αντισυνταγματικές και παράνομες.

Πολιτική σκοπιμότητα
Η κριτική που ασκούν στην κεντροδεξιά κυβέρνηση του Μα-
ριάνο Ραχόι στελέχη, βουλευτές και ευρωβουλευτές του ΣΥ-
ΡΙΖΑ έχει μια καθαρά μικροπολιτική διάσταση. Προσπαθούν 
να «αποδείξουν» τον υποτιθέμενο αυταρχισμό της κεντροδε-
ξιάς στην Ισπανία και γενικότερα. Επιχειρούν έναν ντροπια-
στικό συμψηφισμό μεταξύ της αιματοβαμμένης χούντας του 
Μαδούρο στη Βενεζουέλα και της ισπανικής δημοκρατίας. Στέ-
κονται στο πλευρό των Podemos, οι οποίοι, όπως θα περίμενε 
κανείς, έχουν διπλή πολιτική γλώσσα. Οι δυνάμεις που πρό-
σκεινται σε αυτούς στην Καταλονία δίνουν τη μάχη υπέρ της α-
πόσχισης, ενώ οι Podemos σε επίπεδο Ισπανίας τάσσονται υπέρ 
του διαλόγου, αρκεί βέβαια να πέσει η κυβέρνηση Ραχόι.

Οι μικροπολιτικοί ελιγμοί του ΣΥΡΙΖΑ είναι κατά των 
καλώς εννοούμενων ευρωπαϊκών και εθνικών συμφερόντων μας 
για μια σειρά λόγους.

Όχι στην αλληλεγγύη
Η περιφερειακή κυβέρνηση της Καταλονίας στηρίζει το αίτημα 
για την απόσχιση της πιο πλούσιας περιφέρειας της Ισπανίας 
στην εκτίμηση ότι η Καταλονία, με την οικονομική επιτυχία της, 
καταλήγει να επιδοτεί τον προϋπολογισμό του ισπανικού κρά-
τους και τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες της χώρας.

Η οικονομική επιτυχία της Βαρκελώνης και του συνόλου 
της Καταλονίας είναι μέρος της οικονομικής επιτυχίας της Ι-
σπανίας, η οποία βγήκε, με κυβέρνηση Ραχόι, από δύσκολες, 
μνημονιακού τύπου καταστάσεις, αναπτύσσεται τα τελευταία 
χρόνια με ετήσιο ρυθμό πάνω από 3% και κάλυψε ήδη όλες τις 
απώλειες του ΑΕΠ λόγω της κρίσης του 2008-2009, ενώ εμάς ε-
ξακολουθεί να μας βαραίνει μια πτώση του ΑΕΠ, σε σχέση με τα 
προ κρίσης επίπεδα, της τάξης του 25%. Στην περίπτωση που υ-
πάρξει απόσχιση από την Ισπανία, η Καταλονία θα βρεθεί αυτό-
ματα εκτός Ε.Ε. και το πιθανότερο είναι ότι θα περάσει από την 
οικονομική επιτυχία στις οικονομικές περιπέτειες.

Η άποψη, πάντως, της περιφερειακής κυβέρνησης της Κα-
ταλονίας ότι δεν υπάρχει λόγος να «επιδοτεί» τους υπανάπτυ-
κτους της Ισπανίας είναι διπλά επικίνδυνη. Πρώτον, δημιουρ-
γεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο, εφόσον είναι γνωστό ότι και 
άλλες πλούσιες περιφέρειες κρατών-μελών της Ε.Ε. θεωρούν ότι 
επιβαρύνονται άδικα από τον κρατικό προϋπολογισμό στο πλαί-
σιο της εθνικής αλληλεγγύης. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα 
της Βόρειας Ιταλίας, όπου την αυτονομιστική δυναμική διαχει-
ρίζεται πολιτικά η ακροδεξιά Λέγκα του Βορρά, η οποία μόνο 
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ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ «ΚΟΙΜΆΤΆΙ» ΈΝΏ Ο ΣΥΡΙΖΆ 
ΧΆΙΡΈΤΆΙ ΓΙΆ ΤΗΝ ΚΆΤΆΛΟΝΙΆ
Ενδεχόμενη κλιμάκωση της κρίσης μπορεί  
να έχει φοβερές συνέπειες για την Ελλάδα.

  ΤΟΥ ΈΥΡΏΒΟΥΛΈΥΤΗ ΤΗΣ ΝΔ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

κέρδη θα έχει από την κρίση στην Καταλονία και στην Ισπανία 
ενόψει των βουλευτικών εκλογών που πρέπει να πραγματοποι-
ηθούν στην Ιταλία το αργότερο μέχρι την άνοιξη του 2018.

Δεύτερον, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα χρειάζε-
ται μια ευρωπαϊκή δυναμική υπέρ της αύξησης των ιδίων πόρων 
της Ε.Ε. και της έμπρακτης αλληλεγγύης των πιο αναπτυγμένων 
κρατών-μελών της Ένωσης σε όφελος των λιγότερο αναπτυγμέ-
νων, όπως η πατρίδα μας, έρχονται οι «φωστήρες» του ΣΥΡΙΖΑ 
να στηρίξουν πολιτικά αυτούς που έχουν κάνει σημαία τους την 
άρνηση της αλληλεγγύης σε επίπεδο Ισπανίας.

Μεγάλη αναταραχή
Οι εξελίξεις στην Καταλονία και στην Ισπανία, εάν δεν ελεγ-
χθούν έγκαιρα, θα προκαλέσουν περίοδο αστάθειας στην Ε.Ε. 
και θα σταθούν εμπόδιο στην αναγκαία ευρωπαϊκή επανεκκί-
νηση που έχει γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ του 
Βερολίνου και του Παρισιού.

Η Ισπανία είναι η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευ-
ρωζώνης και αν τα πράγματα πάνε στραβά, υπάρξει μάλιστα ε-
νίσχυση των αντιευρωπαίων και των αυτονομιστών στην Ιταλία, 
τότε η Γαλλία και η Γερμανία θα βάλουν αναγκαστικά στο «ψυ-
γείο» πρωτοβουλίες που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για την Ελ-
λάδα, όπως είναι ένας ενισχυμένος προϋπολογισμός της Ευρω-
ζώνης, η μετατροπή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότη-
τας σε ένα είδος ευρωπαϊκού ΔΝΤ και η ανάπτυξη της κοινής 
ευρωπαϊκής άμυνας και της κοινής προστασίας των ευρωπαϊκών 
συνόρων. Όλα αυτά είναι πρακτικά αδύνατο να προωθηθούν με 
μια Ισπανία που θα κινδυνεύει να χάσει την ενότητά της και μια 
Ιταλία η οποία θα κινείται σε λάθος πολιτική κατεύθυνση, εν-
θαρρυμένη από αυτά που συμβαίνουν στην Καταλονία.

Το τελικό χτύπημα
Το τελικό χτύπημα για την Ελλάδα θα έρθει, σε περίπτωση που 
δεν ελεγχθεί η κρίση στην Ισπανία και στην Καταλονία, μέσω 
της αρνητικής επίδρασης των πολιτικών εξελίξεων στην ευ-
ρωπαϊκή οικονομία και ιδιαίτερα στις χώρες του ευρωπαϊκού 
Νότου.

Οι ευρωπαϊκές οικονομίες βρίσκονται στον πέμπτο χρόνο 
σταθερής οικονομικής ανάπτυξης και έχουν ήδη απορροφήσει 
την πρόσθετη ανεργία που δημιουργήθηκε εξαιτίας της κρίσης 
του 2008-2009. Η οικονομική επιτυχία τους οφείλεται και στη 
χαλαρή πολιτική της ΕΚΤ, η οποία προκάλεσε κάθετη πτώση 
των επιτοκίων δανεισμού, άρα και του κόστους εξυπηρέτησης 
δημόσιου χρέους των χωρών που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα 
ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Η Ελλάδα αποτελεί, ως γνω-
στόν, τη βασική εξαίρεση στον κανόνα της ευρωπαϊκής επιτυ-
χίας, εφόσον τα λάθη και οι παραλείψεις της κυβέρνησης Τσί-
πρα αποδυνάμωσαν το τραπεζικό μας σύστημα σε μια κρίσιμη 
για την οικονομία περίοδο και μας κρατάνε εκτός του προγράμ-
ματος ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Εάν επιβάλουν την πο-
λιτική τους οι αυτονομιστές στην Καταλονία, η πολιτική κρίση 
στην Ισπανία θα επηρεάσει τις ευρωπαϊκές οικονομικές εξελί-
ξεις και θα στείλει ξανά στα ύψη τα επιτόκια δανεισμού, με α-
ποτέλεσμα να καταστεί πρακτικά αδύνατη η έξοδος της Ελλά-
δας από το μνημόνιο. Αυτά όμως είναι «λεπτομέρειες» για τα 
στελέχη, τους βουλευτές και τους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, 
που και σε αυτό το ζήτημα ενισχύουν πολιτικά τη λάθος πλευρά.

Ντροπιαστικός ο συμψηφισμός που 
επιχειρούν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ της 
αιματοβαμμένης χούντας του Μαδούρο στη 
Βενεζουέλα και της ισπανικής δημοκρατίας.
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ρεπορτάζ

Η 
συζήτηση ή μάλλον οι αντιδρά-
σεις που προκάλεσε το προσχέ-
διο νόμου του υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών σχετικά 
με τις πλατφόρμες διαμεσολάβη-
σης για τα ταξί έφερε στην επιφά-
νεια, εκτός από το ζήτημα της ε-

πίδρασης της τεχνολογίας στην καθημερινότητά μας, μια 
σειρά ερωτήματα.

Τα περισσότερα από αυτά αφορούσαν το τι είναι και 
τι ακριβώς κάνει η εταιρεία Beat (γνωστότερη μέχρι πρό-
σφατα ως Taxibeat), αλλά και ποια σχέση μπορεί να έχει με 
μια άλλη πλατφόρμα, 
την Uber, η οποία στα-
διακά μπαίνει κι αυτή 
στη ζωή μας.

Αν κάποιος θελή-
σει να γενικεύσει, μπο-
ρεί να πει ότι Beat και 
Uber είναι σχεδόν ταυ-
τόσημες: δύο ηλεκτρο-
νικές εφαρμογές δια-
μεσολάβησης για μετα-
φορές και μετακινήσεις 
ή, για να το πούμε πιο 
απλά, δύο εφαρμογές 
που φέρνουν σε επαφή 
ανθρώπους που επιθυ-
μούν να πάνε κάπου και 
ανθρώπους που μπο-
ρούν να τους μεταφέ-
ρουν.

Ωστόσο, πέρα από 
αυτή τη βασική ομοιό-
τητα, Beat και Uber δι-
ακρίνονται από τερά-
στιες διαφορές, καθώς 
η πρώτη «πατά» πάνω στις υφιστάμενες υποδομές και νο-
μικό πλαίσιο, ενώ η άλλη ουσιαστικά δημιουργεί νέα δε-
δομένα σε αυτό που χοντρικά μπορούμε να ονομάσουμε 
«αγορά ταξί».

Η «δική μας» Beat
Το Beat (τέως Taxibeat) γεννήθηκε το 2011, εν μέσω κρί-
σης, από την… δυσκολία του δημιουργού και CEO της επι-
χείρησης Νίκου Δρανδάκη να βρει ταξί για να μετακινη-
θεί. Ο κ. Δρανδάκης συνειδητοποίησε ότι τα smartphones, 
πλέον, χρησιμοποιούνται από ένα μεγάλο μέρος του πλη-
θυσμού και ότι οι υπηρεσίες GPS που παρέχουν είναι όλο 
και καλύτερες. Έτσι, έφτιαξε μια εφαρμογή (application 
ή app) για τα πιο διαδεδομένα λειτουργικά συστήματα 
smartphones μέσω της οποίας ο πελάτης του ταξί θα μπο-
ρούσε να δει ποιοι επαγγελματίες οδηγοί ταξί βρίσκονται 
στην περιοχή του και ποιος από αυτούς θα τον εξυπηρε-
τούσε για τη διαδρομή που θέλει να κάνει.

Στην ουσία, το Taxibeat, μία από τις πρώτες τέτοιες 
πλατφόρμες, απευθύνθηκε και στα δύο… συμβαλλόμενα 
μέρη: ο πελάτης μέσω της εφαρμογής έβρισκε εύκολα και 
γρήγορα, με την απλή ενεργοποίηση της εφαρμογής στο κι-
νητό του τηλέφωνο, ταξί και οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί 
που ήταν εγγεγραμμένοι στην πλατφόρμα διασφάλιζαν ερ-
γασία σε περίοδο κρίσης.

Σταδιακά η χρήση του Taxibeat επεκτάθηκε και σή-
μερα με αυτό συνεργάζονται περίπου 8.000 οδηγοί ταξί και 
δεκάδες χιλιάδες πελάτες στην Αθήνα και (λιγότεροι, σύμ-
φωνα με τον κ. Δρανδάκη) στη Θεσσαλονίκη, ενώ η εφαρ-
μογή άρχισε να εξαπλώνεται και στο εξωτερικό.

Μια ιδιαιτερότητα της εφαρμογής είναι ότι οι πελάτες 
έχουν τη δυνατότητα να αξιολογούν ηλεκτρονικά τους ο-
δηγούς που τους παρέχουν υπηρεσίες μεταφοράς, ενώ 

TAXIBEAT vs UBER

ΠΟΎ ΜΟΙΆΖΟΎΝ,
ΠΟΎ ΔΙΆΦΈΡΟΎΝ

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΎΣΙΚΟΠΟΎΛΟΣ

σαν να ενισχύσουν τη δουλειά τους και, ναι, έχουν κάνει 
σημαντικά βήματα για να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες που 
προσφέρουν».

Πάντως, η τακτική αυτή του Taxibeat, το οποίο πρό-
σφατα αγοράστηκε από την OneTaxi, θυγατρική του κο-
λοσσού της αυτοκινητοβιομηχανίας Daimler, για το ποσό 
των 40 εκατ. ευρώ, φαίνεται ότι εξόργισε τον ΣΑΤΑ, το συν-
δικάτο των ταξιτζήδων στην Αττική, οι οποίοι σε ανάρτησή 
τους στο Facebook τη συνέκριναν με τις… πόρνες στις βι-
τρίνες στο Άμστερνταμ.

Η Uber και η gig economy
Από την άλλη πλευρά, η Uber ήταν τέκνο αλλά και ένας 
πρωτοπόρος της αποκαλούμενης «gig economy» ή «οικο-

νομίας διαμοιρασμού». 
Στην αρχική της μορφή 
η Uber ήταν κι αυτή μια 
εφαρμογή για έξυπνες 
συσκευές η οποία έ-
παιζε τον ρόλο του δια-
μεσολαβητή για υπηρε-
σίες μεταφορών.

Ωστόσο, σε αντί-
θεση με την Taxibeat, η 
οποία απευθύνθηκε σε 
επαγγελματίες του ταξί, 
η Uber απευθύνθηκε σε 
οποιονδήποτε έχει ένα 
αυτοκίνητο και χρόνο 
για να εργαστεί ως οδη-
γός, παρέχοντας υπηρε-
σίες ταξί. Δεν είναι τυ-
χαίο, άλλωστε, ότι η 
Uber εμφανίστηκε το 
2009, εν μέσω κρίσης, 
καθώς η συγκεκριμένη 
υπηρεσία έδινε τη δυ-
νατότητα συμπληρωμα-

τικού ή και «κανονικού» εισοδήματος σε ανθρώπους που 
είχαν χάσει τη δουλειά τους λόγω της κρίσης.

Αν και αρχικά η Uber φτιάχτηκε για να εξυπηρετεί υ-
πηρεσίες λιμουζίνας, από το 2012 επέτρεψε σε απλούς πο-
λίτες να παρέχουν υπηρεσίες ταξί με τα δικά τους αυτοκί-
νητα, αφού πρώτα εγγραφούν σε μητρώο της εταιρείας και 
ελεγχθούν από αυτήν για την ικανότητά τους να οδηγούν, 
αλλά και για ζητήματα συμπεριφοράς και υγείας.

Σημειώνεται ότι σταδιακά η Uber έχει αρχίσει σε χώρες 
εκτός ΗΠΑ να συνεργάζεται και με «κανονικά» ταξί, ω-
στόσο σε πολλές πόλεις του κόσμου –από το Παρίσι και τη 
Ρώμη μέχρι το Ρίο ντε Τζανέιρο και τη Νέα Υόρκη– οι ε-
παγγελματίες ταξί έχουν κάνει διαδηλώσεις και έχουν ε-
ξαπολύσει δριμείες επιθέσεις κατά της εταιρείας, μιλώντας 
ακόμη και για «πειρατεία», ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις 
η Uber έχει υποχρεωθεί να συνεργάζεται μόνο με επαγγελ-
ματίες οδηγούς ή έχουν τεθεί περιορισμοί στον αριθμό των 
οδηγών που εργάζονται γι’ αυτήν.

Η Uber, πρέπει να σημειωθεί, έχει αντιμετωπίσει ση-
μαντικά προβλήματα νομιμότητας και έχει απαγορευτεί ή 
έχει οικειοθελώς αποσυρθεί από χώρες όπως η Ιταλία, η 
Γερμανία, η Ιαπωνία, η Ταϊβάν και η Βουλγαρία. Πρόσφατα 
η Υπηρεσία Μεταφορών του Λονδίνου απαγόρευσε τη λει-
τουργία της εταιρείας στη βρετανική πρωτεύουσα, επικα-
λούμενη αδράνεια της εταιρείας όσον αφορά την καταγγε-
λία εγκλημάτων, των οποίων οι οδηγοί της γίνονται μάρτυ-
ρες, ελλείψεις στους ελέγχους των ποινικών μητρώων των 
οδηγών της, χρήση λογισμικού «απόκρυψης», που επιτρέ-
πει στους οδηγούς να αποφεύγουν να εντοπίζονται από τις 
αρχές στις ζώνες στις οποίες δεν έχουν δικαίωμα να εργά-
ζονται, καθώς και μη αξιόπιστα ιατρικά πιστοποιητικά των 
οδηγών.

Αν κάποιος θελήσει να γενικεύσει, 
μπορεί να πει ότι Beat και Uber είναι 
σχεδόν ταυτόσημες: δύο ηλεκτρονικές 
εφαρμογές διαμεσολάβησης για 
μεταφορές και μετακινήσεις ή δύο 
εφαρμογές που φέρνουν σε επαφή 
ανθρώπους που επιθυμούν να πάνε 
κάπου και ανθρώπους που μπορούν 
να τους μεταφέρουν.

κατά την αναζήτηση ταξί η εφαρμογή εμφανίζει όχι μόνο 
τα ελεύθερα ταξί αλλά και φωτογραφίες των οδηγών τους, 
όπως και γενική εικόνα των αξιολογήσεων που αυτοί έχουν 
λάβει.

Μάλιστα, σε παλαιότερη συνέντευξή του στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ o Νίκος Δρανδάκης είχε σημειώσει χαρακτηριστικά 
ότι «σε σχέση με τους οδηγούς, οι ανάγκες τούς έκαναν 
προοδευτικά πιο ανοιχτούς σε νέες ιδέες που θα μπορού-
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ανάλυση

Σε σύγκριση µε την Ελλάδα οι αριθµοί ακούγονται α-
στείοι, όµως στη Ρουµανία προκάλεσαν ιδιαίτερη ανη-
συχία. Τους πρώτους εννέα µήνες του 2017 οι πρόσφυ-
γες από την Τουρκία που έφτασαν στη Ρουµανία µέσω 

Μαύρης Θάλασσας ήταν 572, περισσότεροι δηλαδή απ’ όσους και 
τα τρία προηγούµενα χρόνια µαζί. Συνολικά, πάντως, δεν ήταν 
ούτε το 1/10 όσων έφτασαν στην Ελλάδα µόνο τον Ιούλιο και τον 
Αύγουστο, ήτοι περίπου 5.800 πρόσφυγες.

Αναλύοντας του αριθµούς, στελέχη της Frontex επισηµαίνουν 
ότι η κατάσταση πρέπει να µελετηθεί, καθώς εκτιµούν πως τα πρό-
σφατα συµβάντα µε τις γεµάτες µετανάστες ξύλινες βάρκες τις ο-
ποίες εντόπισαν και σταµάτησαν στη Μαύρη Θάλασσα αφήνουν α-
νοιχτό το ενδεχόµενο οι διακινητές να προσπαθούν να αναζωογο-
νήσουν τον διάδροµο της Μαύρης Θάλασσας.

Βέβαια, αν αναζητείται νέα οδός, θα υπάρξει µια δυσκολία να 
βρει πελάτες. Ο Αχµάντ, ένας Σύριος από το Χαλέπι, παραδέχεται 
ότι ταλαντεύτηκε αν θα έπρεπε να ακολουθήσει τον βουλγαρικό 
διάδροµο ή τον ελληνικό, µέσω νησιών. Ακολούθησε τον βουλ-
γαρικό, πληρώνοντας περίπου 3.000 ευρώ, αλλά δεν θα τον συνι-
στούσε, διότι φοβήθηκε και ταλαιπωρήθηκε.

Την ίδια άποψη συµµερίζεται και ένας 34χρονος Κούρδος οι-
κοδόµος, ο οποίος πλήρωσε 7.000 ευρώ για να πάει µε πλοίο στη 
Ρουµανία, ένα ταξίδι περίπου 900 µιλίων. «Η µέρα που φύγαµε 
στη βάρκα ήταν πολύ µαύρη µέρα για µένα. Ταξιδέψαµε στη θά-
λασσα για 40 ώρες και η µηχανή σταµάτησε δύο φορές. Νόµιζα ότι 
θα πεθαίναµε όλοι» λέει. Κάτι τέτοιο συνέβη στις 22 Σεπτεµβρίου 
σε µια άλλη βάρκα, που ανατράπηκε λίγο µακριά από τις τουρκι-
κές ακτές στη Μαύρη Θάλασσα, σε ένα ναυάγιο στο οποίο πνίγη-
καν 25 άνθρωποι.

Το ΣτΕ αποθαρρύνει τους διακινητές
Μια πρώτη ερµηνεία που δίνεται για τη στροφή προς την οδό της 
Μαύρης Θάλασσας προκύπτει από την ανησυχία µετά την από-
φαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, σύµφωνα µε την οποία 
η Τουρκία είναι µια ασφαλής χώρα για τους πρόσφυγες από τη 
Συρία και δεν κινδυνεύουν εάν επαναπροωθηθούν εκεί.

Η πρόσφατη απόφαση της Ολοµέλειας του ΣτΕ ήρθε να επι-
κυρώσει την απόφαση που είχε λάβει τον προηγούµενο Φεβρουά-
ριο το ∆΄ Τµήµα του Συµβουλίου, το οποίο όµως αποφάσισε να πα-
ραπέµψει, λόγω σπουδαιότητας, το όλο θέµα προς οριστική κρίση 
στην Ολοµέλεια του Ανώτατου Ακυρωτικού ∆ικαστηρίου.

Στην απόφαση της Ολοµέλειας επισηµαίνεται ότι Τουρκία και 
Ε.Ε. έχουν κοινό σχέδιο δράσης για τη στήριξη των Σύρων υπη-
κόων, γεγονός που δεν αµφισβητείται νοµικά, αλλά πολιτικά εξα-

Η ρήξη στις σχέσεις της Τουρκίας µε 
την Ε.Ε. δείχνει να έχει ολοκληρωθεί, 
αλλά ο Ερντογάν προσπαθεί να τηρήσει 
τη συµφωνία µε τις Βρυξέλλες για τους 
πρόσφυγες που θα του αποφέρει 6 δισ. 
ευρώ σε τρία χρόνια.

κολουθεί να θέτει ερωτήµατα, τα οποία τον τελευταίο καιρό εντά-
θηκαν, κυρίως ως προς το κατά πόσο µπορεί να συνεχιστεί η εφαρ-
µογή της συµφωνίας του Μαρτίου 2016 χωρίς την προοπτική της 
ένταξης της Τουρκίας στην Ένωση.

Ε.Ε.-Τουρκία: Από την κρίση στη ρήξη
Μέχρι στιγµής η έντονη αντιπαράθεση κινήθηκε σε πολύ υψη-
λούς τόνους, αλλά δεν άγγιξε τη συµφωνία για τους πρόσφυγες.

Η καγκελάριος, ήδη από την προεκλογική περίοδο, είχε πει 
ότι είναι σαφές πως η Τουρκία δεν πρέπει να µπει στην Ε.Ε. και 
οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις πρέπει να σταµατήσουν, παρά το 
γεγονός ότι η Τουρκία είναι ένας κρίσιµος σύµµαχος στο ΝΑΤΟ.

Ο Ερντογάν απάντησε ότι «αν και η Τουρκία δεν είναι η 
πλευρά που θα τα παρατήσει, η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεται 
την ιδιότητα του µέλους της Ε.Ε. πια».

Ο Ερντογάν γνωρίζει ότι απέναντί του δεν έχει ένα ενιαίο 
µπλοκ. Την προηγούµενη ∆ευτέρα, στη συνέντευξή του στην 
«Bild», ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούν-
κερ δεν ήταν τόσο κατηγορηµατικός, διότι προτιµά να αφήνει α-
νοιχτούς διαύλους επικοινωνίας µε τις φιλοευρωπαϊκές δυνάµεις 
της Τουρκίας. Η καγκελάριος µιλά για την Τουρκία, ο πρόεδρος 
της Επιτροπής µιλά για τον Ερντογάν.

«Η Τουρκία προσπαθεί να κατηγορήσει την Ε.Ε. ότι φταίει για 
την αποτυχία των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων. Θα ήθελα να το 
αποτρέψω αυτό. Ένα ευµέγεθες τµήµα της τουρκικής κοινωνίας 
των πολιτών υποστηρίζει την Ευρώπη, θα τους υποστηρίξουµε, δεν 

θα τους απογοητεύσουµε» είπε ο Γιούνκερ, παίρνοντας ευδιάκρι-
τες αποστάσεις από την προσέγγιση της καγκελαρίου.

Ο Ερντογάν ανακάλυψε τον Μόσκοβο
H απάντηση του Ερντογάν στην ευρωπαϊκή πίεση ήταν άµεση, µε 
την πλήρη αποκατάσταση των διµερών σχέσεων µε τη Ρωσία. Ο 
Πρόεδρος Πούτιν επισκέφθηκε την Άγκυρα την προηγούµενη ε-
βδοµάδα, σε µια επίσκεψη κατά την οποία επιβεβαιώθηκε η κοινή 
ρωσοτουρκική ατζέντα για ειρήνευση στη Συρία και συγχρόνως α-
ναδείχθηκε ο βαθύς οικονοµικός χαρακτήρας της διµερούς συνερ-
γασίας, ο οποίος ενοχλεί πολιτικά την Ένωση:
• Aγόρασε το ρωσικό αντιπυραυλικό σύστηµα S400 έναντι 2,5 
δισ. ευρώ, ακυρώνοντας τις προσδοκίες του Προέδρου Μακρόν 
για προώθηση της ευρωπαϊκής αµυντικής βιοµηχανίας, την επι-
σήµανση της καγκελαρίου ότι η Τουρκία είναι ένας κρίσιµος σύµ-
µαχος στο ΝΑΤΟ και προκαλώντας την αµερικανική δυσαρέσκεια 
για την αγορά.
• Συµφώνησε να περάσει από το τουρκικό έδαφος ο αγωγός 
Turkey Stream, το διάδοχο σχήµα του South Stream, το οποίο η 
Ένωση είχε καταφέρει να µπλοκάρει στο τέλος της προηγούµενης 
δεκαετίας.
• Επιβεβαίωσε τη δέσµευση ότι η Ρωσία θα κατασκευάσει τον 
πρώτο πυρηνικό σταθµό της Τουρκίας στο Ακουγιού, µε τη Μόσχα 
να εξετάζει το ενδεχόµενο η ρωσική ατοµική εταιρεία ROSATOM 
να είναι στρατηγικός επενδυτής.

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του επικεφαλής της Gazprom Α-
λεξέι Μίλερ, οι ρωσικές εξαγωγές αερίου στην Τουρκία θα φτά-
σουν τα 28 δισεκατοµµύρια κυβικά µέτρα το 2017, περίπου το 1/6 
των συνολικών ρωσικών εξαγωγών σε αέριο, συνολικού κόστους 
5,5 δισ. ευρώ.

Πρακτικά, η Τουρκία του Ερντογάν δείχνει να αλλάζει στρατό-
πεδο, καθώς γίνεται διαρκώς πιο καχύποπτη απέναντι στη ∆ύση, 
τόσο µε την ευρέως διαδεδοµένη στο εσωτερικό της αντίληψη ότι 
«η ∆ύση δεν µας θέλει» όσο και µε τη βεβαιότητα ότι η Ουάσιν-
γκτον δεν απορρίπτει κατηγορηµατικά ένα κουρδικό κράτος.

O δε γιος του Ερντογάν, Φιντέλ, «έντυσε» την επιφυλακτικό-
τητα απέναντι στη ∆ύση µε… ιστορικά ρούχα: «Σε αυτή τη χώρα 
δεν επιτρεπόταν να γίνει οτιδήποτε σε εθνικό επίπεδο. Τώρα πα-
ράγουµε τα δικά µας αεροπλάνα, τα δικά µας τανκς, τα δικά µας 
ντουφέκια. Γιατί να ψάχνουµε αυτές τις συµπεριφορές των απί-
στων; Είµαστε τα εγγόνια προγόνων µε σπαθιά, άλογα και βέλη».

Παρά την αποµάκρυνση από τη ∆ύση, τόσο στον οικονοµικό 
όσο και στον πολιτικό αλλά και στον αµυντικό τοµέα, και παρά τις 
κατά καιρούς ελληνικές ανησυχίες, η Τουρκία δείχνει απολύτως 
προσηλωµένη στην τήρηση της Κοινής ∆ήλωσης Ε.Ε.-Τουρκίας 
της 18ης Μαρτίου 2016.

Σύµφωνα µε την επίσηµη ενηµέρωση της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής προς τα θεσµικά όργανα της Ένωσης –το Κοινοβούλιο, το 
Συµβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Ε-
πιτροπή των Περιφερειών–, η Κοινή ∆ήλωση έπαιξε καθοριστικό 
ρόλο στη ρήξη του κύκλου των ανεξέλεγκτων ροών µεταναστών, 
που δηµιουργούσαν µια µη βιώσιµη ανθρωπιστική κρίση.

Σύµφωνα µε ενηµερωτική έκθεση που διανεµήθηκε στις 27 
Σεπτεµβρίου 2017, η Ε.Ε. τη διετία 2016-2017 διέθεσε συνολικά 3 
δισ. ευρώ στην Τουρκία. «Αυτό αποδείχθηκε το κατάλληλο εργα-
λείο για να παρασχεθεί ανθρωπιστική βοήθεια στην εκπαίδευση, 
στη διαχείριση της µετανάστευσης, στην υγεία, στις αυτοδιοικη-
τικές υποδοµές και στην κοινωνικοοικονοµική υποστήριξη τόσο 
στους πρόσφυγες όσο και στις κοινότητες που τους φιλοξενούν» 
αναφέρεται στην έκθεση, σύµφωνα µε την οποία τα 1,66 από τα 3 
δισ. έχουν ήδη συµβολαιοποιηθεί και γίνεται προσπάθεια τα υπό-
λοιπα να συµβολαιοποιηθούν µέχρι το τέλος του 2017.

Στην έκθεση υπενθυµίζεται ότι στην Κοινή ∆ήλωση της 18ης 
Μαρτίου 2016 αναφέρεται ότι «εφόσον τα 3 δισ. χρησιµοποιηθούν 
πλήρως και έχουν τηρηθεί όλες οι δεσµεύσεις, η Ε.Ε. θα κινητο-
ποιήσει επιπρόσθετη χρηµατοδότηση άλλων 3 δισ. µέχρι το τέλος 
του 2018».

Έξι δισ. ευρώ είναι όσα χρήµατα δίνει σε έναν χρόνο η Τουρ-
κία για αγορά αερίου από τη Ρωσία και δύο φορές το κόστος της α-
γοράς των ρωσικών πυραύλων.

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ

Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΚΑΝΕΙ BUSINESS 
ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΥΤΙΝ ΑΛΛΑ ΠΑΙΡΝΕΙ 
6 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
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κόσµος

Ήταν βράδυ της Κυριακής 1 Οκτωβρίου και 
στο Στριπ, στην κεντρική λεωφόρο του 
Λας Βέγκας, τα πλήθη ήταν πυκνότερα απ’ 
ό,τι συνήθως. Κάτω από το επιβλητικό ξε-
νοδοχείο-καζίνο Mandalay Bay εκατοντά-

δες άνθρωποι διασκέδαζαν ανέµελα σε µια υπαίθρια συναυλία 
κάντρι µουσικής, απολαµβάνοντας τα µουσικά τους είδωλα.

Ξαφνικά, γύρω στις 10 το βράδυ τοπική ώρα, µέσα από τους 
ήχους της κάντρι ακούστηκε ο ξερός «βήχας» ενός όπλου µε-
γάλου διαµετρήµατος, το οποίο πυροβολούσε αδιακρίτως µέσα 
στο πλήθος. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά η γιορτή µετατράπηκε σε 
σφαγείο, µε 59 άτοµα να πέφτουν νεκρά και δεκάδες άλλα να 
µεταφέρονται σε νοσοκοµεία της πόλης, αιµόφυρτα και τραυ-
µατισµένα.

Τελικά, η αστυνοµία εντόπισε τον σφαγέα, στον 32ο όροφο 
του Mandalay Bay, ωστόσο, µέχρι οι δυνάµεις ασφαλείας να 
φτάσουν εκεί και να τον εξουδετερώσουν, ο οπλοφόρος είχε 
αυτοκτονήσει, έχοντας προκαλέσει τη µεγαλύτερη αιµατοχυ-
σία από έναν και µοναδικό άνθρωπο στην ιστορία των ΗΠΑ.

Μοναχικός λύκος
Η αστυνοµία ταυτοποίησε σχετικά σύντοµα τον σφαγέα του 
Λας Βέγκας. Επρόκειτο για τον 64χρονο Στίβεν Πάντοκ, έναν 
άνθρωπο ο οποίος ποτέ στη ζωή του δεν είχε απασχολήσει τις 
αρχές, καθώς ζούσε σε µια κοινότητα συνταξιούχων στην πόλη 
Μεσκίτ, λίγα µίλια βορειοανατολικά του Λας Βέγκας.

Παρά την κατά συνήθεια, πλέον, προσπάθεια του ISIS να 
οικειοποιηθεί την επίθεση, καθώς ανακοίνωσε ότι ο Πάντοκ 
είχε ασπαστεί το Ισλάµ λίγο καιρό πριν από τη σφαγή στο Λας 
Βέγκας, οι διωκτικές αρχές των ΗΠΑ έχουν αποκλείσει ένα τέ-
τοιο ενδεχόµενο, λέγοντας ότι αδυνατούν να βρουν µια κάποια 
σύνδεση του Πάντοκ µε το Ισλαµικό Κράτος ή µε κάποια άλλη 
εξτρεµιστική ισλαµική οργάνωση.

Κι αυτό είναι το πιο ανατριχιαστικό για τις αρχές των ΗΠΑ: 
ο Πάντοκ, τουλάχιστον σύµφωνα µε τα έως σήµερα δεδοµένα, 
ήταν ένας «µοναχικός λύκος», ένας άνθρωπος που δηµιούρ-
γησε µέσα στα χρόνια ένα πραγµατικό οπλοστάσιο, που πε-
ριλάµβανε ακόµη και αυτόµατα όπλα µεγάλου διαµετρήµα-
τος, αξιοποιώντας τους χαλαρούς νόµους περί οπλοκατοχής της 
Νεβάδας, και µια νύχτα, για λόγους που κανείς δεν µπορεί να ε-

ξηγήσει, αποφάσισε να πνίξει στο αίµα µια γιορτή που λάµβανε 
χώρα µερικές δεκάδες µέτρα κάτω από το παράθυρο του ξενο-
δοχείου του.

Απόλυτο κενό
Για την ώρα, οι αρχές των ΗΠΑ, καθώς η υπόθεση έχει λάβει 
οµοσπονδιακό χαρακτήρα, αδυνατούν να βρουν το παραµικρό 
κίνητρο για την αποτρόπαιη πράξη του Πάντοκ, ο οποίος εµ-
φανίζεται ως ένας συνηθισµένος και συµπαθής τύπος που ποτέ 
δεν ενεπλάκη µε την πολιτική, ενώ ο αδελφός του, Έρικ, µι-
λώντας σε ΜΜΕ δήλωσε ότι αδυνατούσε να καταλάβει τι έχει 
συµβεί, λέγοντας ότι ο δράστης δεν έδειχνε ιδιαίτερο ενδια-
φέρον για τα όπλα, δεν είχε κάποια στρατιωτική εκπαίδευση 
και ότι ήταν ένας κανονικός τύπος που ζούσε στο Μεσκίτ, µια 
κοινότητα κυρίως για συνταξιούχους, έτρωγε τάκος και τζόγαρε 
στο Λας Βέγκας.

Αντίστοιχη εικόνα για τον δράστη της σφαγής έδωσε και η 
φιλενάδα του, Μαριλού Ντάνλεϊ, η οποία κατάγεται από τις Φι-
λιππίνες και ήταν εκτός ΗΠΑ την ηµέρα του µακελειού. Περι-
έγραψε τον Πάντοκ ως έναν «ευγενικό, καλοσυνάτο και ήσυχο 
άνθρωπο» και δήλωσε διατεθειµένη να συνεργαστεί πλήρως 
µε τις αρχές προκειµένου να διαλευκανθεί η υπόθεση.

Ωστόσο, ο σερίφης του Λας Βέγκας παραδέχτηκε ότι η ζωή 
του Πάντοκ είναι για τις αρχές ένα «απόλυτο κενό» και ότι επί 
µία δεκαετία ο άνθρωπος αυτός φαίνεται ότι ζούσε διπλή ζωή, 
χωρίς κανείς να έχει καταλάβει τίποτα. Ο Πάντοκ, που σύµ-
φωνα µε τον αδερφό του δεν είχε ιδέα από όπλα, φαίνεται ότι 
είχε σχεδιάσει λεπτοµερειακά το χτύπηµά του στο Λας Βέγκας 
και ότι σκόπευε να διαφύγει µετά τη σφαγή, αλλά η σχετικά τα-
χεία παρέµβαση της αστυνοµίας τού χάλασε το σχέδιο.

Σιωπή Λευκού Οίκου περί οπλοκατοχής
Όπως είναι φυσικό, ένα περιστατικό τέτοιου µεγέθους επανέ-
φερε στο προσκήνιο το ζήτηµα της οπλοκατοχής στις ΗΠΑ. 
Σηµειώνεται ότι στη Νεβάδα είναι νόµιµη η αγορά και κατοχή 
ακόµη και οπλοπολυβόλων(!), αρκεί να έχουν κατασκευαστεί 
πριν από το 1986, ενώ δεν υπάρχει κανένας έλεγχος για γεµι-
στήρες µεγάλης χωρητικότητας. Στο δωµάτιο του Πάντοκ βρέ-
θηκαν 29 όπλα και χιλιάδες σφαίρες, πολλά από τα οποία έ-
µοιαζαν κατάλληλα περισσότερο για… µάχη στα χαρακώµατα.

Ωστόσο, 59 νεκροί και σχεδόν 500 τραυµατίες είναι πολύ 
µεγάλος αριθµός για να αγνοηθεί. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντό-
ναλντ Τραµπ ενηµερώθηκε για το περιστατικό και εξέφρασε 
τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των θυµάτων, όταν όµως 
ρωτήθηκε για το ζήτηµα της οπλοκατοχής και του ελέγχου 
της αρνήθηκε να µιλήσει για το θέµα, λέγοντας ότι δεν είναι η 
στιγµή για να γίνει µια τέτοια συζήτηση, γραµµή που ακολού-
θησε και ο Λευκός Οίκος.

Το εντυπωσιακό πάντως είναι ότι η Εθνική Ένωση Όπλων 
(η διαβόητη National Rifle Association ή NRA) µέρες µετά τη 
σφαγή στο Λας Βέγκας παραµένει σιωπηλή. Η NRA θεωρεί-
ται ένα από τα ισχυρότερα πολιτικά λόµπι στις ΗΠΑ, µε βαθιές 
ρίζες στο Ρεπουµπλικανικό Κόµµα, που αντιµάχεται µε λύσσα 
κάθε προσπάθεια ελέγχου της οπλοκατοχής στη χώρα, ωστόσο 
στη συγκεκριµένη περίπτωση έχει αποφύγει να κάνει την πα-
ραµικρή τοποθέτηση, όσο ακόµη ερευνάται ο τρόπος µε τον 
οποίο ο Πάντοκ απέκτησε το οπλοστάσιό του.

  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΦΑΓΗ ΣΤΟ ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ
Ο «ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» 

ΚΑΙ Ο «ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ» ΤΗΣ ΟΠΛΟΚΑΤΟΧΗΣ

Οι  ΗΠΑ κατέχουν το θλιβερό ρεκόρ της χώρας µε τα περισ-
σότερα όπλα ανά κάτοικο στον κόσµο. Συγκεκριµένα, ενώ ο 

πληθυσµός των ΗΠΑ αντιστοιχεί στο 4,4% του παγκόσµιου πλη-
θυσµού, οι κάτοικοι της χώρας κατέχουν το απίστευτο 42% των 
όπλων στον πλανήτη (αναφερόµαστε αποκλειστικά και µόνο σε 
όπλα που κατέχουν πολίτες). Επίσης, οι ΗΠΑ έχουν τους περισ-
σότερους θανάτους από όπλα χειρός (περίστροφα και πιστόλια) 
ανά ένα εκατοµµύριο κατοίκους (σχεδόν 30 νεκροί, µε στοιχεία 
του 2012), ενώ από το 2012 έως σήµερα στις ΗΠΑ έχουν καταγρα-
φεί 1.500 περιστατικά µαζικών πυροβολισµών. Το τραγικό είναι 
ότι µετά από κάθε τέτοιο περιστατικό οι υποστηρικτές της NRA 
ζητούν να µη γίνει συζήτηση περί ελέγχου της οπλοκατοχής εν 
θερµώ, ενώ στη συνέχεια επικαλούνται το ∆εύτερο Άρθρο του 
Συντάγµατος (του 1791), που δίνει το δικαίωµα στους πολίτες να 
κατέχουν όπλα. Και ο κύκλος του αίµατος συνεχίζεται…

ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΟΠΛΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
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ΠΕΣ ΤΟ Μ’ ΕΝΑ TWEET
…και βγάλε τον πραγματικό εαυτό σου.

Η μεγάλη είδηση της προηγούμενης εβδομάδας ήταν μία.

Την ίδια ώρα στην ευρωπαϊκή επικαιρότητα κυριαρχού-
σε η επανάσταση της Καταλονίας. Στην Ελλάδα πολλοί 
βρήκαν ιδεολογικούς λόγους στήριξης της προσπάθειας 
μερίδας των Καταλανών να αποσχιστούν από την 
Ισπανία. Η δε αντίδραση μέσω αστυνομικής βίας που 
επέλεξε η ισπανική κυβέρνηση βοήθησε στο να γίνουν οι 
απαραίτητες συνδέσεις, τις οποίες έκανε αριστοτεχνικά ο 
πολιτευτής με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ Χρήστος Αβραμίδης. 

Υπάρχουν βέβαια και οι μικρές λεπτομέρειες, που δεν θα 
επιτρέψουμε να μας χαλάσουν την ωραία επαναστατική 
ιστορία. Όπως, για παράδειγμα, ότι η τοπική κυβέρνηση 
της Καταλονίας είναι κεντροδεξιά, όπως και η κυβέρνηση 
Ραχόι. Ή αυτή η λεπτομέρεια που έχει να κάνει με το ΑΕΠ 
των ισπανικών περιφερειών.

Στην κυβέρνηση των ΗΠΑ έχουν άλλα προβλήματα αυτή 
την εποχή, μην τυχόν και επανέλθει η συζήτηση για το 
δικαίωμα στην οπλοκατοχή.

Όπως άλλα προβλήματα έχει αυτή την εποχή και το 
ανεξάρτητο κρατίδιο της Εκκλησίας της Ελλάδος, όπως 
μάθαμε μέσω της συνεδρίασης της Ιεράς Συνόδου.

Σωστό είναι αυτό, από πού κι ως πού απέκτησε το δικαί-
ωμα η κυβέρνηση να νομοθετεί και μάλιστα μονομερώς, 
εμείς την Ιερά Σύνοδο ψηφίσαμε και εκλέξαμε, πού 
κολλάει η κυβέρνηση;

Στην ανακοίνωσή της η Ιερά Σύνοδος κάνει λόγο και για 
το θεματάκι που έχει προκύψει με το νομοσχέδιο για την 
αλλαγή («κοινωνικού», όχι βιολογικού) φύλου από τα 15.

Σε γενικές γραμμές, η άποψη της Εκκλησίας για το νομο-
σχέδιο είναι η εξής:

Ένας «ανεξέλεγκτος δικαιωματισμός», όπως τον χαρα-
κτηρίζει και η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου.

Από κει και πέρα, η Ιερά Σύνοδος ασχολήθηκε και με τη 
δήλωση του υποψήφιου προέδρου του νέου φορέα της 
κεντροαριστεράς Γιάννη Ραγκούση, ότι έχει γνωρίσει 
ομοφυλόφιλους ιερείς, ακόμη και μητροπολίτες, ζητώντας 
του να δώσει στοιχεία, ειδάλλως θα κινηθούν δικαστικά.

Μια απειλή της Εκκλησίας, στην οποία υπήρξαν αντιδράσεις.

Στη συζήτηση που έχει ξεσηκωθεί για το νομοσχέδιο για 
την αλλαγή φύλου, πέρα από τη μισή Ελλάδα, πήρε μέρος 
και ο Βασίλης Τσιάρτας.

Θα μπορούσε να πει κανείς…

Απαντώντας στις επικρίσεις, ο Τσιάρτας έβγαλε ένα 
συντριπτικό επιχείρημα από τη φαρέτρα του.

Σε κάθε περίπτωση,

Το πρόβλημα, βέβαια, δεν είναι ούτε οι απόψεις της 
Ιεράς Συνόδου, ούτε του όποιου Βασίλη Τσιάρ-
τα, ούτε καν των πάρα πολλών, πολύ πιθανόν 
της πλειοψηφίας, που συμφωνούν μαζί τους. Το 
πρόβλημα είναι ότι έχουμε αναγάγει σε πρώτο θέμα 
συζήτησης, με πρώτη απ’ όλους την κυβέρνηση, 
μια νομοθετική ρύθμιση για ένα θέμα που αφορά 
και διευκολύνει τη ζωή, χωρίς να δυσκολεύει τη 
ζωή των υπολοίπων, ενός ελάχιστου ποσοστού 
συμπολιτών μας.

Σε άλλα νέα, η αποχώρηση της Σοσιαλιστικής 
Τάσης και του Κώστα Χρυσόγονου από τον ΣΥΡΙΖΑ 
προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του συμβού-
λου Στρατηγικού Σχεδιασμού του πρωθυπουργού 
Καρανίκα και κάπως έτσι φτάσαμε σε μεγάλες 
αποκαλύψεις για το σταλινικό καθεστώς, που έως 
τώρα είχαν μείνει αθέατες.

Οι στιγμές είναι ιστορικές.

Η γενική εικόνα έχει κάπως έτσι:

Ένας νέος κύκλος ανοίγει για τη Σοσιαλιστική Τάση, ένας 
νέος κύκλος άνοιξε και για την ΕΡΤ.

Για να μπορέσει να ανοίξει ο νέος κύκλος με τον ορισμό 
και την παρουσίαση της νέας διοίκησης από τον υπουρ-
γό, έκλεισε ο προηγούμενος.

Ναι. Θα μπορούσε να πει κανείς πως ο Τσακνής αίφνης 
είδε το φως το αληθινό.

Στο εβδομαδιαίο δελτίο Ρουβίκωνα, αυτή τη φορά 
πέρασε μια βόλτα από τη ΔΟΥ Ψυχικού και ασχολήθηκε 
με τον ΕΝΦΙΑ.
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Από τη συμπρωτεύουσα ξεκίνησε για φέτος τη διανομή του νέου 
του βιβλίου, με τίτλο «Η διπλή κρίση Ελλάδας και Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 2015-2017», ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Γιώργος Κύρτσος. 

Από το μεσημέρι του Σαββάτου 16 Σεπτεμβρίου ο κ. Κύρτσος μαζί με 
τους συνεργάτες του επισκέφθηκε το κέντρο της Θεσσαλονίκης και τους 
γύρω από την πλατεία Αριστοτέλους δρόμους, όπου μοίρασε βιβλία και 
εφημερίδες «Free Sunday», συνομιλώντας παράλληλα με τους πολίτες, 
ακούγοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά 
τους. Δεν ήταν λίγοι οι Θεσσαλονικείς που προσκάλεσαν τον ευρωβου-
λευτή για έναν καφέ και συζήτησαν μαζί του όλους τους προβληματι-
σμούς τους για την οικονομία της χώρας και τις δυσκολίες στις οποίες 
οι περισσότεροι έχουν περιέλθει εξαιτίας της τρέχουσας κοινωνικής και 
οικονομικής συγκυρίας.

Τους ίδιους προβληματισμούς εξέφρασαν και οι κάτοικοι των Αθη-
νών που συναντήθηκαν με τον ευρωβουλευτή της ΝΔ στο κέντρο 
της πόλης και πιο συγκεκριμένα στον εμπορικό δρόμο της Ερμού 

την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου. Ο κ. Κύρτσος μαζί με τους συνεργάτες του 
βρέθηκε για αρκετές ώρες στην οδό Ερμού και στην οδό Μητροπόλεως, 
όπου έδωσε στους περαστικούς το νέο του βιβλίο, καθώς και την κυρια-
κάτικη εφημερίδα «Free Sunday». Οι πολίτες ήταν ιδιαίτερα πρόθυμοι να 
συνομιλήσουν με τον ευρωβουλευτή για τα θέματα που τους απασχολούν, 
ενώ οι περισσότεροι ζητούσαν υπογεγραμμένα αντίτυπα του βιβλίου από 
τον ίδιο. Όσοι απολάμβαναν μάλιστα τον κυριακάτικο καφέ τους στις γύρω 
καφετέριες εξεπλάγησαν που είδαν τον ευρωβουλευτή και του ζήτησαν να 
καθίσει μαζί τους για μια τετ-α-τετ πολιτική συζήτηση.
Όποιος επιθυμεί να αποκτήσει το βιβλίο του ευρωβουλευτή της ΝΔ Γιώρ-
γου Κύρτσου μπορεί να καλέσει στο τηλέφωνο του πολιτικού γραφείου 
210 7248616 και να το προμηθευτεί χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.ΘΕ
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ΚΑΙ ΤΉΝ F.S. ΣΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΉ ΚΑΙ ΑΘΉΝΑ
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ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
Ο Γ. Κύρτσος σε συνέδριο για τη βιωσιµότητα του περιφερειακού Τύπου.

Στη Λάρισα βρέθηκε στις 30 Σεπτεµ-
βρίου ο ευρωβουλευτής της Ν∆ 
Γιώργος Κύρτσος προκειµένου να 

συµµετάσχει στην ηµερίδα που διοργανώ-
θηκε µε θέµα τη «Βιωσιµότητα και µετεξέ-
λιξη του περιφερειακού, τοπικού και κλαδι-
κού Τύπου». Η πολύ ενδιαφέρουσα ηµερίδα 
εστίασε στις προκλήσεις που καλείται να α-
ντιµετωπίσει ο περιφερειακός Τύπος, ενώ 
εκλεκτοί οµιλητές παρέθεσαν τις απόψεις 
τους, επισηµαίνοντας µάλιστα πιθανές λύ-
σεις προκειµένου να εξασφαλιστεί η βιωσι-
µότητα του περιφερειακού Τύπου εν µέσω 
της δεινής οικονοµικής κρίσης που έχει 
πλήξει ανεπανόρθωτα τον δηµοσιογραφικό 
κλάδο και τον Τύπο εν γένει.

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας 
Αγοραστός απηύθυνε χαιρετισµό, καθώς ε-
πίσης και ο δήµαρχος Λάρισας κ. Απόστολος 
Καλογιάννης µε τον πρόεδρο ΠΕ∆ Θεσσα-
λίας κ. Γιώργο Κωτσό. Στην ηµερίδα συµµε-
τείχαν ως οµιλητές, εκτός από τον ευρωβου-
λευτή κ. Γιώργο Κύρτσο, ο ευρωβουλευτής 
κ. Κώστας Χρυσόγονος, ο ευρωβουλευτής 
κ. Νότης Μαριάς, ο καθηγητής ∆ηµοσιο-
γραφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 

κ. Αντώνης Σκαµνάκης, ο πρόεδρος της Έ-
νωσης Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου κ. Α-
ντώνης Μουντάκης, ο πρόεδρος του Συνδέ-
σµου Ηµερήσιων Περιφερειακών Εφηµε-
ρίδων κ. Βαγγέλης Αθανασίου, ο πρόεδρος 
της Ένωσης ∆ηµοσιογράφων Ιδιοκτητών 
Περιοδικού Τύπου κ. Μιχάλης Σαββάκης 
και πολλοί ακόµη.

Στην οµιλία του ο ευρωβουλευτής της 
Ν∆ κ. Γιώργος Κύρτσος τόνισε πως «οι λύ-
σεις στα προβλήµατα των ΜΜΕ και του 
Τύπου δεν βρίσκονται στις νοµοθετικές 
πρωτοβουλίες της κυβέρνησης». Όπως ε-
ξήγησε ο κ. Κύρτσος, «τα ΜΜΕ και ειδικά 
ο Τύπος έχουν περιέλθει, ως κλάδος, σε α-
διέξοδο εξαιτίας των διαστάσεων και της δι-
άρκειας της οικονοµικής κρίσης. ∆εύτερον, 
η κυβέρνηση προσεγγίζει το ζήτηµα µε µια 
γραφειοκρατική, κοµµατική λογική. ∆εν 
ενδιαφέρεται να συµβάλει στο νέο ξεκίνηµα 
των ΜΜΕ αλλά στην άσκηση επιρροής και 
στην επιβολή, στο µέτρο του δυνατού, πο-
λιτικού ελέγχου». Ο ευρωβουλευτής πρό-
σθεσε πως «προτεραιότητα της κυβέρνησης 
Τσίπρα δεν είναι η ενίσχυση, µε διάφορες 
πρωτοβουλίες, ενός δοκιµαζόµενου κλάδου, 

των εργαζοµένων και των εγκλωβισµένων 
σε αυτόν, αλλά η επιβολή πολιτικού, κοµ-
µατικού ελέγχου. Η κυβέρνηση έχει συνεν-
νοηθεί µε το µεγαλύτερο µέρος της παλαιάς 
διαπλοκής και πρωταγωνιστεί στη δηµιουρ-
γία της λεγόµενης νέας διαπλοκής. Οι πρω-
τοβουλίες που παίρνει έχουν στόχο τον ε-
πηρεασµό ή τον έλεγχο των ΜΜΕ και όχι 
τη βελτίωση της οικονοµικής προοπτικής 
τους».

Ο κ. Κύρτσος δήλωσε πως βρίσκεται 
στο πλευρό του περιφ ερειακού Τύπου όχι 
µόνο ως ευρωβουλευτής αλλά και ως δηµο-
σιογράφος και πρώην εκδότης. Επισήµανε 
πως ο περιφερειακός Τύπος διαδραµατίζει 
πολύ σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση της 
ελληνικής κοινής γνώµης, γι’ αυτό και δη-
µοσιεύει άρθρα του κάθε εβδοµάδα στην ε-
φηµερίδα «Μακεδονία», στην εφηµερίδα 
«Πελοπόννησος», στην «Ελευθερία» του ν. 
Λαρίσης και στην «Ελευθερία» του ν. Μεσ-
σηνίας, στον «Λαµιακό Τύπο», στη «Νέα Ε-
γνατία» του ν. Καβάλας, στην «Πατρίς» του 
ν. Ηλείας, στα «Ρεθεµνιώτικα Νέα», στη 
«Ροδιακή», στον «Πρωινό Λόγο» του ν. Ιω-
αννίνων και στη «Φωνή της Ξάνθης».

Καταλήγοντας, ο κ. Κύρτσος τόνισε 
ποιες θα ήταν οι δικές του προτεραιότητες 
για την αντιµετώπιση της κρίσης στον χώρο 
του Τύπου: «∆ιασφάλιση των βασικών α-
σφαλιστικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων 
στα ΜΜΕ µε έλεγχο της διαδικασίας συρρί-
κνωσής τους, διαγραφή οφειλών ΦΠΑ που 
αποδεδειγµένα οφείλονται στη µη κατα-
βολή του ΦΠΑ από εκείνους που δεν πλή-
ρωσαν τις διαφηµιστικές καταχωρίσεις, πα-
ροχή κινήτρων για συγχωνεύσεις επιχει-
ρήσεων ΜΜΕ ιδιαίτερα σε περιφερειακό, 
τοπικό επίπεδο, νοµοθέτηση της απεµπλο-
κής µικρών και µεσαίων εκδοτών µε τις δι-
ευκολύνσεις που εξασφάλισε η κυβέρνηση 
Τσίπρα σε µεγάλους εκδότες, όπως ο Μπό-
µπολας και ο Ψυχάρης, δέσµευση ευρωπαϊ-
κών κονδυλίων και της αναγκαίας συµπλη-
ρωµατικής τραπεζικής χρηµατοδότησης 
για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη 
στο διαδίκτυο των περιφερειακών και τοπι-
κών ΜΜΕ, ευνοϊκή φορολογική µεταχεί-
ριση της αύξησης των διαφηµιστικών δαπα-
νών των επιχειρήσεων για ένα διάστηµα 3-4 
ετών, µέχρις ότου αποκτήσει ικανοποιητική 
δυναµική η ελληνική οικονοµία».

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν
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Μέχρι τις 15 µε 20 Οκτωβρίου 
αναµένεται να έχει ξεκαθαρίσει 
το τοπίο αναφορικά µε τις λιγνιτικές 
µονάδες της ∆ΕH που θα βγουν 
προς πώληση.

Με συµπτώµατα ασθενούς βαδίζει η ∆ΕΗ 
στην υλοποίηση του σχεδίου αποεπένδυ-
σης λιγνιτικής παραγωγής, που θα σηµα-
τοδοτήσει και την έναρξη µιας συνολικό-
τερης αναδιάρθρωσης της αγοράς ηλεκτρι-

σµού µε καθυστέρηση εικοσαετίας.
Ειδικότερα, µέχρι τις 15 µε 20 Οκτωβρίου αναµένεται να 

έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο αναφορικά µε τις λιγνιτικές µονάδες 
της ∆ΕH που θα βγουν προς πώληση, σύµφωνα µε πηγές του 
υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ωστόσο, οι Βρυξέλ-
λες φέρονται να διαφωνούν µε την επιλογή του ΑΗΣ Αµυνταί-
ου(Ι και ΙΙ) στο «πακέτο» των µονάδων που θα βγουν σε διεθνή 
διαγωνισµό, καθώς οι συγκεκριµένες πρόκειται να αποσυρθούν 
το 2019, ενώ ήδη βρίσκονται σε καθεστώς περιορισµένης λει-
τουργίας.

Η Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού δεν εγείρει ενστάσεις 
για το συγκρότηµα της Μελίτης, µε τη µονάδα που λειτουργεί 
να είναι από τις πλέον σύγχρονες, ενώ σε διαγωνισµό προτείνε-
ται να βγει και η άδεια της δεύτερης.

Η ελληνική πλευρά, κατά τις ίδιες πληροφορίες, έχει βάλει 
στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων ως λύση για τη συνέχιση 
της διαδικασίας τις λιγνιτικές µονάδες του ΑΗΣ Μεγαλόπολης. 
Η διάρκεια ζωής τους είναι µέχρι το 2025 και έχουν αναβαθµι-
στεί περιβαλλοντικά. Πάντως το πρόβληµα µε τη Μεγαλόπολη 
έχει να κάνει µε την επάρκεια του λιγνιτικού κοιτάσµατος.

Ωστόσο, οι επιλογές για άλλες λιγνιτικές µονάδες είναι πε-
ριορισµένες, µε δεδοµένο ότι η ∆EH δεν δέχεται να παραχω-
ρήσει καµία από τον ΑΗΣ Αγίου ∆ηµητρίου στην Κοζάνη, όπως 
ούτε την υπό κατασκευή «µονάδα V» της Πτολεµαΐδας.

Εκδηλώσεις πρόθεσης για συµµετοχή στον διαγωνισµό φέ-
ρονται να έχουν γίνει από εταιρείες ηλεκτρισµού της Πολω-
νίας, της Τσεχίας, της Κίνας και της Ιαπωνίας.

Την ίδια ώρα στις µεγάλες πληγές καταγράφεται η αδυνα-
µία είσπραξης των λογαριασµών ρεύµατος, η οποία στερεί από 
τα ταµεία της επιχείρησης πάνω από 2,5 δισ. ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, η εφαρµογή των κυβερνητικών ε-
πιλογών για τη µείωση των µεριδίων της ∆ΕΗ µέσω των δη-
µοπρασιών - ΝΟΜΕ και τον µηδενισµό των ελλειµµάτων του 
λογαριασµού των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας δηµιουργεί 

ένα ακόµη στοιχείο οικονοµικής αιµορραγίας. Από τις δύο 
και µόνο αυτές παρεµβάσεις τα οικονοµικά αποτελέσµατα της 
∆ΕΗ, κατά δήλωση του επικεφαλής της επιχείρησης Μανόλη 
Παναγιωτάκη, επιβαρύνθηκαν µόνο στο α΄ εξάµηνο του 2017 
µε 274,6 εκατ. ευρώ.

Η κακή κατάσταση της εταιρείας µπορεί να µην αποτυπώ-
νεται πλήρως στα αποτελέσµατα εξαµήνου, τα οποία εµφανί-
ζονται µε θετικό πρόσηµο (καθαρά κέρδη 14,4 εκατ. ευρώ) ε-
ξαιτίας του εκτάκτου εσόδου από την πώληση του Α∆ΜΗΕ 
ύψους 172,2 εκατ. ευρώ, αποτυπώνεται όµως ξεκάθαρα στην 
ενδιάµεση έκθεση οικονοµικών καταστάσεών της.

Τα στοιχεία και οι παραδοχές της έκθεσης δείχνουν ότι 
η ∆ΕΗ έχει περιέλθει σε ιδιαίτερα δυσµενή οικονοµική κα-
τάσταση, δύσκολα αναστρέψιµη, καθώς, όπως προκύπτει, οι 
τρεις από τις τέσσερις συνολικά δραστηριότητες της εταιρείας 
στο διασυνδεδεµένο σύστηµα είναι ζηµιογόνες.

Οι ανεξόφλητες οφειλές της ∆ΕΗ εξακολουθούν να κινού-
νται στο αστρονοµικό ποσό των περίπου 2,5 δισ. ευρώ, αντι-
προσωπεύοντας το µισό του τζίρου της. Η έκθεση αναφέρε-
ται σε δυσχέρειες πληρωµής και αύξηση των καθυστερήσεων 
των πληρωµών, σηµειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «παρά την 
ένταξη πολύ µεγάλου αριθµού καταναλωτών στους ευνοϊκούς 
διακανονισµούς που έχουν συναφθεί για την εξόφληση των 
ληξιπρόθεσµων λογαριασµών τους, καθώς και τη χορήγηση ε-
νιαίας έκπτωσης 15% σε οικιακούς και επαγγελµατικούς κα-
ταναλωτές χαµηλής και µέσης τάσης, µε προϋπόθεση την ε-
µπρόθεσµη εξόφληση των τρεχόντων λογαριασµών και την 
τήρηση των διακανονισµών που τυχόν έχουν συναφθεί ή θα 
συναφθούν, είναι αβέβαιο το ποσοστό των πελατών που θα τη-
ρούν τους όρους των ρυθµίσεων στις οποίες έχουν ενταχθεί».

Τέλος, ποινική δίωξη εις βάρος 29 υψηλόβαθµων στελε-
χών της ∆ΕΗ για το αδίκηµα της «απιστίας κατ’ εξακολού-
θηση» άσκησε η Εισαγγελία Κοζάνης την περασµένη εβδο-
µάδα. Η εισαγγελία επέβαλε επίσης περιοριστικά µέτρα, 
όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, ενώ σε έξι στελέχη 
της επιχείρησης, µεταξύ των οποίων µέλη του ∆.Σ. της ∆ΕΗ, 
µέλη του Συµβουλίου ∆ιεύθυνσης και ανώτατα στελέχη των ο-
ρυχείων, επέβαλε και χρηµατική εγγύηση 10.000 ευρώ. Η υ-
πόθεση, που έχει προκαλέσει αναστάτωση στη ∆ΕΗ, αφορά 

τον τρόπο που εκτελέστηκαν συµβάσεις έργων στο Λιγνιτικό 
Κέντρο ∆υτικής Μακεδονίας την περίοδο 2003-2011, ο οποίος, 
σύµφωνα µε το κατηγορητήριο, ζηµίωνε το ∆ηµόσιο.

Η υπόθεση αφορά συµβάσεις έργων συγκόλλησης και συ-
ντήρησης ιµάντων που εκτέλεσε η ∆ΕΗ την περίοδο 2003-
2011 και ξεκίνησε µε µηνυτήρια αναφορά που άσκησε η γερ-
µανικών συµφερόντων εταιρεία Νilos Hellas κατά του τότε δι-
ευθυντή του Λιγνιτικού Κέντρου Κοζάνης κ. Νικολακάκου για 
τις διαδικασίες ανάθεσης των συγκεκριµένων έργων, οι οποίες, 
όπως υποστήριξε, διευκόλυναν την ανταγωνίστρια, ελληνικών 
συµφερόντων, εταιρεία «Ελληνικές Ενώσεις». Αυτή η µηνυτή-
ρια αναφορά έγινε αφορµή να ξεκινήσει µια αυτόµατη διαδικα-
σία ελέγχου, που κατέληξε στην ποινική δίωξη των 29 στελε-
χών µε δύο αποφάσεις που έλαβε η ανακρίτρια της Κοζάνης την 
Πέµπτη 28 και την Παρασκευή 29 Σεπτεµβρίου.

Η απόφαση της ανακρίτριας, σύµφωνα µε στελέχη της 
∆ΕΗ, βασίστηκε σε γνωµάτευση ελεγκτή του υπουργείου Οι-
κονοµικών από την τοπική υπηρεσία της Καστοριάς, που ανέ-
φερε ότι τα έργα θα έπρεπε να είχαν δηµοπρατηθεί µε το καθε-
στώς που ισχύει στον στενό δηµόσιο τοµέα.

  ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ

Η ∆ΕΗ, ΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ, ΟΙ ∆ΙΩΞΕΙΣ 
ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
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ΕΒΖ:  Ώρα μηδέν για τέταρτη φορά

Χωρίς τέλος μοιάζει η περιπέτεια της ΕΒΖ, η οποία είναι ακέφαλη διοικητικά για τέ-
ταρτη φορά την τελευταία διετία. Η εταιρεία έχει συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέ-
λευση των μετόχων στις 20 Οκτωβρίου για την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Η παραίτηση έξι εκτελεστικών στελεχών του διοικητικού της συμβουλίου, μεταξύ των ο-
ποίων ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος, ήταν αναμενόμενη, καθώς αρνήθηκαν να υπο-
γράψουν για την πώληση των θυγατρικών ζαχαρουργείων της Σερβίας στο MK Group του Σέρ-
βου επιχειρηματία Μίοντραγκ Κόστιτς, για το προσφερόμενο ποσό των 60 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, τα πρώην στελέχη της ΕΒΖ υποστήριζαν ότι η πώληση στο MK Group πρέ-
πει να εγκαταλειφθεί, επειδή η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Σερβίας δεν θα εγκρίνει την από-
κτηση των δύο θυγατρικών της ΕΒΖ από τον εν λόγω όμιλο.

Όλα αυτά έχουν εξηγηθεί από πλευράς διοίκησης της ΕΒΖ στο αρμόδιο υπουργείο Οικονο-
μίας, στην πιστώτρια Τράπεζα Πειραιώς και στον βασικό μέτοχο της ΕΒΖ (τον εκκαθαριστή της 
πρώην ΑΤΕbank με ποσοστό 82,065%).

Φαίνεται, λοιπόν, ότι η υπόθεση της ΕΒΖ έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο, καθώς η εταιρεία α-
ντιμετωπίζει ασφυκτικό πρόβλημα ρευστότητας και βρίσκεται, επιπλέον, στην απαιτητική ζα-
χαρική καμπάνια, ενώ και από πλευράς της πιστώτριας τράπεζας έχει δοθεί τελεσίγραφο ότι 
δεν θα χρηματοδοτήσει την επιχείρηση εφόσον δεν προχωρήσει η πώληση των θυγατρικών ζα-
χαρουργείων.

Οι εργαζόμενοι της ΕΒΖ, από την πλευρά τους, ζητούν να αναλάβει δράση και προσωπικά 
να στηρίξει την ανάπτυξη της ΕΒΖ, δίνοντας λύση στα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπί-
ζει, ο πρωθυπουργός. Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της ομοσπονδίας των εργαζομένων 
Χριστόδουλος Βαρκάκης, αφού εξέφρασε «την αγανάκτηση και την οργή» των εργαζομένων της 
βιομηχανίας, αναφέρθηκε και στην προαναγγελθείσα παραίτηση των έξι από τα επτά μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου της ΕΒΖ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Άλλη μια διοίκηση, η τέταρτη σε 
διάστημα δύο χρόνων, οδηγήθηκε σε παραίτηση. Ας μας απαντήσουν οι αρμόδιοι της κυβέρνη-
σης τι είναι αυτό που δεν καταλαβαίνουμε όλοι εμείς και το καταλαβαίνουν αυτοί». Διερωτή-
θηκε επίσης πώς γίνεται μια εταιρεία στην οποία κάθε έξι μήνες αλλάζει η διοίκηση «να επιβι-
ώσει και να αναπτυχθεί».

Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια 
επέκτασης του Smart Park

Εκδόθηκε από τις αρμόδιες αρχές η οικοδομική άδεια την οποία είχε αιτηθεί η REDS 
για την κατασκευή συγκροτήματος κτιρίων επιφανείας 15.500 τ.μ. ως τμήμα της β΄ 
φάσης ανάπτυξης του Smart Park.

Κατ’ επέκταση η θυγατρική της, ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε., προτίθε-
ται να εκκινήσει το επόμενο διάστημα σταδιακά την υλοποίηση, επεκτείνοντας τις εγκαταστά-
σεις του Smart Park, προκειμένου να καλυφθεί η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση. Υπενθυμίζεται 
ότι βρίσκεται ήδη υπό κατασκευή νέο κτίριο επιφανείας περίπου 800 τ.μ., ώστε να καλυφθούν 
υπάρχουσες ανάγκες καταστημάτων και χώρων εστίασης, ενώ το ποσοστό κάλυψης των επιφα-
νειών εμπορικής μίσθωσης του Smart Park ανέρχεται στο 100%.

Περαιτέρω, όπως γνωστοποιεί η εταιρεία, στις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις του Smart 
Park ξεκίνησε πρόσφατα η λειτουργία του πλήρως ανακαινισμένου Hypermarket ΣΚΛΑΒΕ-
ΝΙΤΗΣ, καθώς και του καταστήματος λιανικής πώλησης γυναικείων ενδυμάτων και αξεσουάρ 
BSB.

Παραδόθηκε στην Cosco ο νέος 
προβλήτας πετρελαιοειδών

Στη διοίκηση του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ), θυγατρικής εταιρείας 
της Cosco, παραδόθηκε χθες από την τεχνική εταιρεία ΤΕΚΑΛ ο νέος προβλήτας πετρε-
λαιοειδών προϋπολογισμού 140 εκατ. ευρώ.

Ο νέος προβλήτας πετρελαιοειδών, που χωροθετείται στο νότιο μέτωπο του Προβλήτα ΙΙΙ 
στον ΣΕΠ, έχει συνολικό εμβαδόν πλέον των 12.800 τ.μ. και συνολικό μήκος θαλάσσιου μετώ-
που άνω των 400 μ. Αποτελείται από τρεις σταθμούς φορτοεκφόρτωσης, που εξυπηρετούν τρεις 
εταιρείες πετρελαιοειδών μέσω τερματικού σταθμού.

Το συγκρότημα θεωρείται το μεγαλύτερο και τεχνολογικά πιο σύγχρονο έργο στη χώρα, 
αλλά και σε ολόκληρη την περιοχή των Βαλκανίων, καθώς πληροί τις υψηλότερες διεθνείς προ-
διαγραφές και αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες αυτόματες λειτουργίες.

Η μελέτη και η κατασκευή του εκπονήθηκαν σύμφωνα με τους αυστηρότερους αμερικανι-
κούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς και τα πρότυπα NFPA, την ελληνική κανονιστική ρύθμιση, 
καθώς και τις προδιαγραφές των τοπικών αρχών.

Εξαιρετική βαρύτητα έχει δοθεί τόσο στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων 
όσο και στη βιωσιμότητα της επένδυσης, αφού η νέα κατασκευή πληροί –και σε ορισμένα ση-
μεία ξεπερνά– όλους τους υφιστάμενους περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

Οι σωληνώσεις και ο μηχανολογικός εξοπλισμός είναι σύμφωνα με τα αμερικανικά πρότυπα.
Η εγκατάσταση είναι η μόνη εγκατάσταση που θα διακινεί πλήθος πετροχημικών προϊόντων.
Ο προβλήτας περιλαμβάνει πλήθος μεταλλικών κτιρίων και εγκαταστάσεων (μετρητικοί 

σταθμοί, δεξαμενές καταλοίπων, συγκρότημα αζώτου, συγκρότημα βανών και μετρητικών δια-
τάξεων), εκτεταμένο δίκτυο πυρόσβεσης, σύγχρονες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και εξελιγ-
μένα συστήματα αυτοματισμών (σύστημα καμερών και ελέγχου).

Ψήφος εμπιστοσύνης από την Imerys

Την προσήλωση του Ομίλου Imerys στις επενδύσεις στην Ελλάδα τόνισε ο Gilles 
Michel, επικεφαλής του ομίλου που ελέγχει την S&B, κατά τη διάρκεια συνέντευξης 
Τύπου όπου παρών ήταν και ο Οδυσσέας Κυριακόπουλος, που είναι μέτοχος του Ο-

μίλου Imerys, καθώς και στελέχη της εταιρείας στην Ελλάδα.
Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του ομίλου, «οι επενδύσεις στην Ελλάδα έγιναν σε μια εξαι-

ρετικά δύσκολη περίοδο για τη χώρα και η απόφασή μας αποτελούσε μια σαφή ψήφο εμπι-
στοσύνης. Δεν χάσαμε ποτέ την εμπιστοσύνη μας στην ελληνική οικονομία και στην ικανό-
τητα των Ελλήνων να ξεπεράσουν την κρίση και να επιστρέψουν στην οικονομική σταθερό-
τητα και στη βιώσιμη ανάπτυξη.

»Ακόμη περισσότερο σήμερα, έχουμε τη βεβαιότητα ότι η Ελλάδα αφήνει τις δυσκολίες 
πίσω της και εξετάζουμε περαιτέρω βήματα για να ενισχύσουμε την παρουσία μας στην Ελ-
λάδα. Την αισιοδοξία μας αυτή μοιράζονται κι άλλοι. Η πρόσφατη επίσκεψη στην Αθήνα του 
Προέδρου Μακρόν αποσκοπούσε στο να επιβεβαιώσει την εμπιστοσύνη του γαλλικού λαού 
και της γαλλικής επιχειρηματικής κοινότητας στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας».

Σημειώνεται ότι ο κύκλος εργασιών της Imerys το 2016 ήταν 4,2 δισ. δολάρια. Απασχο-
λεί πάνω από 18.000 εργαζόμενους και έχει παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες, με 270 
μονάδες εξόρυξης/παραγωγής και 10 ερευνητικά κέντρα παγκοσμίως, ενώ στις περισσότερες 
από τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται κατέχει την πρώτη ή τη δεύτερη θέση.

Πάνω από το 40% των εσόδων του ομίλου προέρχεται από την Ευρώπη, 25% από τη Βό-
ρεια Αμερική και 27% από τις αναδυόμενες αγορές. Η Imerys αναπτύσσεται οργανικά μέσω 
σημαντικών αναπτυξιακών επενδύσεων (πάνω από 100 εκατ. δολάρια το 2016), καθώς και 
μέσω στοχευμένων εξαγορών.
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Πρωταγωνιστικό ρόλο στη σύγχρονη κοινωνία 
έχει πλέον η κατάθλιψη, πλήττοντας ένα µε-
γάλο µέρος του πληθυσµού. Πρόσφατες έρευ-
νες την κατατάσσουν στις πέντε επικρατέστε-
ρες παθήσεις, µε τις γυναίκες να υποφέρουν 

σε µεγαλύτερο ποσοστό από τους άντρες. Ωστόσο, τα τελευταία 
χρόνια τα στόµατα ανοίγουν, µε τους επώνυµους να µοιράζονται 
την εµπειρία τους µε τη µάχη της κατάθλιψης προκειµένου να 
ευαισθητοποιήσουν αλλά και να δείξουν ότι η κατάθλιψη δεν 
κάνει διακρίσεις.

Β. Παπακωνσταντίνου: Είναι µια πάθηση 
σαν όλες τις άλλες
Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου είχε µιλήσει πρώτη φορά για την 
κατάθλιψη το 2015. ∆ύο χρόνια µετά, µιλώντας στο περιοδικό 
«Τα ΣΟΨΥχά µας», αποκάλυψε ότι χρειάστηκε να πάρει ακόµη 
και φάρµακα. «Εµένα η κατάθλιψή µου ξεκίνησε από µικρή ηλι-
κία, θυµάµαι από τα 18 µου. Το πάλευα, το πάλευα, έκανα συζη-
τήσεις γι’ αυτό µε ειδικούς. Το είχα συνειδητοποιήσει από την 
αρχή, µέχρι που έφτασα στην ηλικία των 50 χρόνων κι εκεί χρει-
άστηκα και θεραπεία µε φάρµακα» είπε χαρακτηριστικά, προ-
σθέτοντας και τον λόγο που το γνωστοποίησε: «Ο λόγος που κοι-
νοποίησα ότι έχω κατάθλιψη είναι για να πολεµήσω το στίγµα 
που βιώνουν οι άνθρωποι µε προβλήµατα ψυχικής υγείας. Η κα-
τάθλιψη είναι πράγµατι µια αρρώστια της εποχής µας και είναι 
θεραπεύσιµη µε πολλούς τρόπους. Γιατί η κοινωνία έχει βαφτί-
σει ιδιαίτερα τους ανθρώπους µε προβλήµατα ψυχικής υγείας; 
Θα πει ο γείτονας ότι το παιδί µου είναι τρελό – είναι µια ηλιθιό-
τητα αυτό. ∆ηλαδή αν πονάει το νεφρό σου, δεν θα πας στον για-
τρό, αν πονάει το κεφάλι σου, δεν θα πάρεις ασπιρίνη; Είναι µια 

πάθηση σαν όλες τις άλλες».

Αλ. Γκάουλαντ: Ήµουν καταθλιπτικός
Επί έξι µήνες νοσηλεύτηκε σε κλινική της Βόννης προκειµέ-
νου να αντιµετωπίσει την κατάθλιψη ο Αλεξάντερ Γκάουλαντ, η-
γετικό στέλεχος του ακροδεξιού κόµµατος Εναλλακτική για τη 
Γερµανία. Ο Γκάουλαντ παραδέχτηκε σε συνέντευξή του στη 
γερµανική εφηµερίδα «Bild» πως στο παρελθόν έπασχε από 
βαριά κατάθλιψη. «Ήµουν καταθλιπτικός, αλλά αυτό πέρασε 
τώρα» υποστήριξε στην εφηµερίδα ο 76χρονος. Όσο για τη ση-
µερινή κατάσταση της υγείας του, είπε ότι καθηµερινά λαµβάνει 
δύο χάπια για την καρδιά µετά το καρδιακό επεισόδιο που είχε 
πριν από έναν χρόνο.

Άσκηση και κατάθλιψη
Υπάρχουν όµως τρόποι να προληφθεί η κατάθλιψη; Η επιστήµη 
απάντησε θετικά µέσω µιας πρόσφατης έρευνας, σύµφωνα µε 
την οποία ακόµα και µία ώρα γυµναστική την εβδοµάδα µπορεί 
να αποτρέψει την κατάθλιψη. Η σχετική αυστραλο-νορβηγική ε-

Ακόµα και µία ώρα γυµναστική την 
εβδοµάδα µπορεί να την αποτρέψει.

πιστηµονική έρευνα δηµοσιεύτηκε στο αµερικανικό περιοδικό 
ψυχιατρικής «American Journal of Psychiatry». Οι ερευνητές 
ανέλυσαν στοιχεία για σχεδόν 34.000 άτοµα σε βάθος 11 ετών, 
συσχετίζοντας το επίπεδο σωµατικής άσκησης του καθενός µε 
τα συµπτώµατα κατάθλιψης και άγχους. Η µελέτη κατέληξε στο 
συµπέρασµα ότι τουλάχιστον ένα στα δέκα περιστατικά κατά-
θλιψης (12%) θα µπορούσε να αποφευχθεί αν οι συµµετέχοντες 
έκαναν τουλάχιστον µία ώρα άσκηση την εβδοµάδα. Όσοι δεν 
ασκούνταν καθόλου είχαν κατά µέσο όρο 44% περισσότερες πι-
θανότητες να εµφανίσουν κατάθλιψη σε σχέση µε όσους ασκού-
νταν µία έως δύο ώρες την εβδοµάδα. Ο λόγος που η άσκηση δρα 
ευεργετικά σε σχέση µε την κατάθλιψη συνεχίζει να αποτελεί α-
ντικείµενο επιστηµονικής έρευνας, ωστόσο εκτιµάται ότι οφεί-
λεται σε έναν συνδυασµό βιολογικών και ψυχοκοινωνικών ωφε-
λειών που προσφέρει, κυρίως όταν γίνεται οµαδικά.

Με κατάθλιψη µία στις τέσσερις έφηβες
Εν τω µεταξύ, ανησυχία και προβληµατισµό έχει προκαλέσει 
πρόσφατη έρευνα στο Ηνωµένο Βασίλειο σύµφωνα µε την οποία 
µία στις τέσσερις έφηβες πάσχει από κατάθλιψη, καθώς δυσκο-
λεύεται να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του σχολείου και δεν α-
ντέχει την πίεση και το άγχος από τα µέσα κοινωνικής δικτύω-
σης. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν µετά από µελέτη σε περισσότε-
ρους από 10.000 εφήβους, που ανοίχτηκαν για τα συναισθήµατά 
τους σε συνεντεύξεις και ερωτηµατολόγια των ερευνητών. Είναι 
δε χαρακτηριστικό ότι οι έρευνες µε τους γονείς των συγκεκρι-
µένων εφήβων έδειξαν ότι πολλοί από αυτούς δεν ήταν σε θέση 
να αντιληφθούν και να κατανοήσουν τις πραγµατικές ανησυχίες 
των παιδιών τους σε αυτή την ηλικία. Μέσω της έρευνας διαπι-
στώθηκε ακόµη ότι τα παιδιά πλουσιότερων οικογενειών ήταν 
λιγότερο πιθανό να αναφέρουν την κατάθλιψη από τους φτωχό-
τερους συνοµηλίκους τους.ΣΤΑ ∆ΙΧΤΥΑ 

ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ
  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Το 1995 η πριγκίπισσα Νταϊάνα είχε πει σε συνέντευξή της 
πως όταν αποκαλύφθηκαν τα προβλήµατα στον γάµο της 

άρχισε να πάσχει από κατάθλιψη. «Όταν αισθάνεσαι ότι κανείς 
δεν σε ακούει, µπορούν να συµβούν πολλά. Έχεις τόσο µεγάλο 
πόνο µέσα σου, που προσπαθείς να βλάψεις τον εαυτό σου ε-
ξωτερικά, έχεις ανάγκη από βοήθεια» είχε αναφέρει στο BBC.

Η Αντζελίνα Τζολί έναν χρόνο µετά τον θάνατο της µητέρας 
της (2007) αναγκάστηκε να κάνει θεραπεία µε ειδικούς, ενώ η 
Κάθριν Ζέτα Τζόουνς αποκάλυψε το 2011 ότι έπασχε από µα-
νιοκατάθλιψη γιατί δεν µπορούσε να διαχειριστεί το άγχος που 
της προκαλούσε η ασθένεια του συζύγου της Μάικλ Ντάγκλας.

O Μπραντ Πιτ είχε µιλήσει στο περιοδικό «Hollywood 
Reporter» για τις δύσκολες στιγµές που πέρασε στο τέλος της 
δεκαετίας του ’90: «Απέφευγα τη δηµοσιότητα, κάπνιζα πολύ 
χόρτο, καθόµουν στον καναπέ µου και δεν έκανα τίποτα. Είχα 
εκνευριστεί τόσο πολύ µε τον εαυτό µου, που κατάφερα να βγω 
από αυτή την κατάσταση».

Ο ηθοποιός Ντουέιν Τζόνσον σε συνέντευξή του στο τηλε-
οπτικό δίκτυο της Όπρα Γουίνφρι τον Νοέµβριο του 2015 είχε 
τονίσει ότι «ένα από τα σηµαντικότερα πράγµατα που πρέπει να 
συνειδητοποιήσεις όταν πάσχεις από κατάθλιψη είναι ότι δεν 
είσαι µόνος. ∆εν είσαι ο πρώτος που το περνάει και δεν πρό-
κειται να είσαι ο τελευταίος». Η Μάιλι Σάιρους είχε αποκαλύψει 
την ίδια χρονιά στο αµερικανικό «Elle» ότι «οι θαυµαστές της 
γνωρίζουν ότι έχει παλέψει µε την κατάθλιψη και αυτό τους βο-
ηθάει να αντιµετωπίσουν τα δικά τους προβλήµατα».

Ο Τζον Χαµ του «Mad Men» έπασχε από κατάθλιψη στα 
φοιτητικά του χρόνια εξαιτίας του θανάτου του πατέρα του. Ξε-
πέρασε το πρόβληµα µε τη βοήθεια ψυχολόγου.

∆ιάσηµοι που πάλεψαν 
µε την κατάθλιψη
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Ενδιαφέροντα θέματα στη δημόσια συ-
ζήτηση έθεσε το 16ο Ετήσιο Συνέδριο 
HEALTHWORLD που διοργάνωσε το Ελ-
ληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο 
την περασμένη Τετάρτη και Πέμπτη στο Ξενο-

δοχείο Αθήναιον Ιντερκοντινένταλ. Το συνέδριο πραγματο-
ποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Συν-
δέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), 
του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολο-
γικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ), της European Federation of 
Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) και 
της MEDTECH Europe. 

O Προέδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επι-
μελητηρίου κ. Σίμος Αναστασόπουλος κατά την διάρκεια του 
εναρκτήριου χαιρετισμού του δήλωσε: «Η αδυναμία του κρα-
τικού μηχανισμού να περιορίσει την φαρμακευτική δαπάνη, 
που πράγματι υπερέβαινε σημαντικά τον ευρωπαϊκό μέσο 
όρο την προ κρίσης εποχή, με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 
που θα περιόριζαν τον όγκο των συνταγογραφούμενων φαρ-
μάκων, οδήγησε στην επιβολή οριζοντίων μέτρων εκ μέρους 
των θεσμών που αυθαίρετα και αναίτια καθόρισαν την φαρ-
μακευτική δαπάνη σε επίπεδα κάτω από τα 2 δις ευρώ.» Στη 
συνέχεια αναφέρθηκε στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις οι 
οποίες μπορούν να εξοικονομήσουν τους πόρους που απαι-
τούνται για την επιβίωση του Συστήματος Υγείας χωρίς τις 
οριζόντιες περικοπές τιμών και κόστους που έχουν οδηγή-
σει τη φαρμακευτική δαπάνη σε μη βιώσιμα επίπεδα. Κλεί-
νοντας την ομιλία του τόνισε, « Μέσα από ένα δημιουργικό 
διάλογο και με την συμμετοχή όλων των επαγγελματιών της 
Υγείας επιθυμούμε να αναδείξουμε σήμερα την θετική διά-
σταση της Υγειονομικής Περίθαλψης. Αυτή που συμβάλλει 
στην Ανάπτυξη και δημιουργεί θέσεις εργασίας και αναφέρο-
μαι εδώ αφενός στην δημιουργική συνεργασία της ελληνικής 
με την πολυεθνική φαρμακοβιομηχανία και την αύξηση της 
παραγωγής πρωτότυπων η γενοσήμων φαρμάκων στη χώρα 
μας και αφετέρου στις κλινικές μελέτες που έχουν την δυνα-
τότητα να  αποδώσουν σε πολλά επίπεδα:  Εισροή ερευνητι-
κής τεχνογνωσίας, προσέλκυση ξένων επενδύσεων, δημιουρ-
γία νέων θέσεων εργασίας, αξιοποίηση του ανθρώπινου δυ-
ναμικού σε εξειδικευμένους τομείς, εξοικείωση/εκπαίδευση 
του ιατρικού ερευνητικού δυναμικού σε τεχνολογίες αιχμής, 
ταχύτερη πρόσβαση των ασθενών σε νέες θεραπείες, και τε-
λικά ανάπτυξη και ενίσχυση της εθνικής οικονομίας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Φαρμακευτικών Εταιριών 

του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. 
Μάκης Παπαταξιάρχης κατά τον χαιρετισμό  του τόνισε, «Η 
σύγχρονη ιστορία και εξέλιξη των μακροοικονομικών μεγε-
θών και δεικτών και η ανάλυση της πραγματικότητας στις πα-
ραμέτρους υγείας της χώρας, αναδεικνύουν αναμφίβολα τις  
υπαρκτές και δυσάρεστες κοινωνικές και ανθρωπιστικές επι-
πτώσεις αλλά δε μπορούν και δεν πρέπει να αποτρέψουν τον 
οραματισμό. Ταυτόχρονα δεν είναι ικανή η συγκυρία να απο-
κλείσει την εξεύρεση λύσεων οι οποίες θα προκύψουν από 
όλους εμάς. Η ανάγκη διαλόγου και κατάθεσης ιδεών οφεί-
λει να μετουσιωθεί σε συγκεκριμένες προτάσεις που θα α-
ποτελέσουν το ελάχιστο κοινό σημείο σύγκλισης και αναφο-
ράς αλλά και την αφετηρία ανάκαμψης και απεμπλοκής από 
τις εμμονές ανάλυσης με βάση το βεβαρυμμένο και άρρωστο 
παρελθόν». 

Ο Υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Ξανθός  από το βήμα του 
συνεδρίου έκανε λόγο για την αρχή του τέλους της λιτότητας 
και της επιτροπείας, ενώ, αναφερόμενος στην 3η αξιολόγηση, 

την οποία χαρακτήρισε ως σημείο-καμπή, τόνισε χαρακτηρι-
στικά: «Διεκδικούμε να κλείσει εγκαίρως για να αρχίσει το 
2018 η πιο κρίσιμη συζήτηση για την έξοδο από το μνημονι-
ακό πρόγραμμα και την αναδιάρθρωση του χρέους με «ρήτρα 
ανάπτυξης». Όσοι προσφεύγουν στην καταστροφολογία και 
επενδύουν στην αποτυχία της κυβέρνησης και στην πολιτική 
ανατροπή, δεν μπορούν να μιλούν υποκριτικά για ανάκαμψη 
της οικονομίας, ανάπτυξη και επενδύσεις . Η υπέρβαση της 
λιτότητας και της δημοσιονομικής επιτροπείας περνά μέσα 
από την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης . Είναι απο-
λύτως σαφές ότι αυτό το έργο μόνο η σημερινή κυβέρνηση 
μπορεί να διεκπεραιώσει.» Αναφερόμενος στην τελευταία 
2ετία, τόνισε ότι υλοποιείται ένα διαφορετικό πολιτικό σχέ-
διο στο ίδιο όμως μνημονιακό περιβάλλον, πιο συγκεκριμένα 
είπε, «Η Υγεία για την ελληνική κυβέρνηση  είναι ένα προ-
νομιακό πεδίο άρσης ανισοτήτων, κατοχύρωσης ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και κοινωνικής αναδιανομής . Είναι ένα πεδίο 
που τηρήθηκαν οι βασικές πολιτικές δεσμεύσεις της κυβέρ-
νησης αλλά και ένας τομέας  που εξασφαλίζεται η  κοινωνική 
ανταποδοτικότητα των αυξημένων φορολογικών και ασφαλι-
στικών υποχρεώσεων των πολιτών». Όσο αφορά στην Φαρ-
μακευτική πολιτική υποστήριξε, «Η ελληνική εμπειρία δεί-
χνει ότι σε μια χώρα με θεσμικά ελλείματα και ανυπαρξία μη-
χανισμών ελέγχου στο χώρο της Υγείας και του φαρμάκου, η 
«επιθετική» πολιτική των  εμπλεκομένων στη φαρμακευτική 
αγορά  οδήγησε τόσο σε έκρηξη της δημόσιας φαρμακευτι-
κής δαπάνης ( από 0,9% του ΑΕΠ σε 2,2% μέσα σε μια δεκαε-
τία) , όσο και σε ακραία φαινόμενα διαφθοράς και σκανδάλων 
που είναι υπό διερεύνηση από την Εξεταστική Επιτροπή της 
Βουλής. Σήμερα όμως φτάσαμε στο αντίθετο άκρο :  από την 
ασυδοσία πήγαμε στην οριζόντια και ισοπεδωτική περικοπή 
της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης  που είναι πλέον α-
νεπαρκής για να καλύψει τις ανάγκες εξωνοσοκομειακής και 
νοσοκομειακής περίθαλψης όλων των πολιτών .  Το αδιέξοδο 
είναι αδιαμφισβήτητο και απαιτείται «αλλαγή μίγματος» πο-
λιτικής έτσι ώστε  να διασφαλιστεί  η εγγυημένη  πρόσβαση 
των ασθενών τόσο σε φθηνά και αξιόπιστα φάρμακα όσο και 
στη φαρμακευτική καινοτομία που τεκμηριωμένα έχει θερα-
πευτική προστιθέμενη αξία.» Αυτός ο πολιτικός στόχος μπο-
ρεί, εξήγησε ο Α.Ξανθός  να υλοποιηθεί μόνο με μια συνο-
λική δέσμη αλλαγών, όπως η αξιολόγηση της φαρμακευτικής 
καινοτομίας, η διεύρυνση και αναβάθμιση των θεραπευτι-
κών πρωτοκόλλων στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογρά-
φησης και η αναδιοργάνωση  της Επιτροπής Διαπραγμάτευ-
σης Φαρμάκων.

Ο ΚΛΆΔΟΣ ΤΗΣ ΥΓΕΊΆΣ ΚΆΤΆΛΥΤΗΣ  
ΓΊΆ ΆΝΆΠΤΥΞΗ ΚΆΊ ΕΥΗΜΕΡΊΆ

Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 
Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017 στη Θεσσαλο-
νίκη το σεμινάριο «Δυσλεξία & Ειδικές Μα-

θησιακές Δυσκολίες» με εισηγητή τον κ. Παπαναστασίου 
Φώτη, ειδικό παιδαγωγό - συγγραφέα, MSc Σχολική Ψυ-
χολογία, επιστημονικό υπεύθυνο του Aegean College, 
που διοργάνωσε το Κέντρο Ειδικής Αγωγής «Ανάπτυξη & 
Λόγος». Το θέμα του σεμιναρίου συγκέντρωσε το ενδια-
φέρον εκπαιδευτικών, φοιτητών, σπουδαστών, επαγγελμα-
τιών αλλά και γονέων, που έσπευσαν να ενημερωθούν για 
το σοβαρό αυτό θέμα.

Την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε επιτυχώς και η πα-
ρουσίαση του βιβλίου του κ. Παπαναστασίου «Μαθησια-
κές Ευκολίες – Πρόγραμμα Υποστήριξης και Παρέμβα-
σης στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες» από τις εκδό-
σεις ΠΕΔΙΟ.

Για την παρουσίαση του βιβλίου μίλησαν:
Η κυρία Βάγια Παπαγεωργίου, παιδοψυχίατρος-συγγρα-
φέας, ειδικευμένη στις διαταραχές του αυτιστικού φά-
σματος.
Η κυρία Φωτεινή Τσιφτζή, ειδική παιδαγωγός, υπ. διδά-
κτωρ Παν/μίου Θεσσαλίας, επιστημονική υπεύθυνη του 
Κέντρου Ειδικής Αγωγής «Ανάπτυξη & Λόγος».
Η κυρία Έλσα Αγοραστού, διακεκριμένη δημοσιογρά-
φος, η οποία παράλληλα συντόνισε μοναδικά την παρου-
σίαση του βιβλίου.
Ο κύκλος των εισηγήσεων-παρουσιάσεων του βιβλίου έ-
κλεισε από τον συγγραφέα κ. Παπαναστασίου.

Ευχαριστούμε θερμά τα καταστήματα Παχνιδούπολη 
(playcity.gr) για την υποστήριξη και την πολύτιμη βοή-
θειά τους.

Πραγματοποίηση σεμιναρίου  
και παρουσίασης του βιβλίου  
«Μαθησιακές Ευκολίες»  
στη Θεσσαλονίκη
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Κάθε χρόνο τα εμβόλια προλαμβάνουν 
έως και 3 εκατομμύρια θανάτους 
παγκοσμίως και αποτρέπουν αναπηρίες 
σε 750.000 παιδιά.

 ΑΛΕΞΊΑ ΣΒΏΛΟΥ

ΑΣΠΊΔΑ ΓΊΑ 
ΤΗΝ ΚΟΊΝΩΝΊΑ 
Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΊΑ 
«ΕΜΒΟΛΊΑΖΟΜΑΊ - 
ΘΩΡΑΚΊΖΟΜΑΊ»

Το μήνυμα της αξίας του εμβολιασμού διαδίδει στην 
ελληνική κοινωνία η ενημερωτική εκστρατεία «Εμ-
βολιάζομαι - Θωρακίζομαι» της MSD, που ξεκινά 
με όχημα μια μεγάλη ελληνική πύλη ενημέρωσης 

για τα εμβόλια, την ιστοσελίδα www.thorakizomai.gr. Εκεί όλοι 
οι πολίτες θα μπορούν να ενημερωθούν υπεύθυνα για καθετί 
που αφορά τον εμβολιασμό και τα εμβόλια. Ταυτόχρονα, συρ-
μοί του μετρό θα ντυθούν τον Οκτώβριο με τη διαφημιστική 
εικόνα της καμπάνιας προκειμένου να μεταφέρουν το μήνυμα 
για τη σημασία της πρόληψης των σοβαρών λοιμώξεων μέσα 
από τον εμβολιασμό στην παιδική και στην εφηβική ηλικία, 
αλλά και στην ενήλικη ζωή. Εκπροσωπώντας το Ελληνικό Κολ-

λέγιο Παιδιάτρων, η επίκουρη καθηγήτρια Παιδιατρικής στην 
Α΄ Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών Βασιλι-
κή Σπούλου τονίζει: «Τα οφέλη των εμβολίων για τη δημόσια 
υγεία έχουν αναδειχθεί μέσα στα τελευταία 100 και πλέον χρό-
νια, σώζοντας εκατομμύρια ζωές, προστατεύοντας πολύ περισ-
σότερες –μέσα από το ανοσιακό τείχος που δημιουργούν στην 
κοινωνία– και εξοικονομώντας οικονομικούς πόρους για το σύ-
στημα υγείας. Η διασφάλιση της δημόσιας υγείας μέσω των εμ-
βολιασμών είναι ευθύνη όλων μας, της πολιτείας, της επιστημο-
νικής κοινότητας, του φαρμακευτικού κλάδου, αλλά και κάθε 
πολίτη ξεχωριστά». Από την πλευρά του, ο παιδίατρος Γιώργος 
Τρίμης, υπεύθυνος του ιατρικού τμήματος των εμβολίων της 

MSD, υπενθυμίζει πως κάθε χρόνο τα εμβόλια προλαμβάνουν 
έως και 3 εκατομμύρια θανάτους και αποτρέπουν αναπηρίες σε 
750.000 παιδιά, ενώ η βελτιστοποίηση της εμβολιαστικής κά-
λυψης μπορεί να αποτρέψει άλλους 1,5 εκατομμύρια θανάτους 
ετησίως. Η επιφυλακτικότητα των γονιών απέναντι στα εμβόλια 
και ο εφησυχασμός σε ό,τι αφορά κυρίως την πραγματοποίηση 
των αναμνηστικών δόσεων έχουν βαρύ τίμημα, όπως φαίνε-
ται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο από την πρόσφατη έξαρση της 
«ξεχασμένης» ιλαράς, που τους τελευταίους μήνες κατέγραψε 
14.000 κρούσματα και προκάλεσε 34 θανάτους, ενώ μπορεί να 
προληφθεί με εμβόλιο που υπάρχει εδώ και δεκαετίες, κατέλη-
ξαν οι ειδικοί.

Η e-καταπόνηση των ματιών από την πολύωρη ενασχόληση μπροστά σε οθόνες αναδεικνύεται σε μεγάλο 
πρόβλημα υγείας, καθώς μια νέα έρευνα, με τη σφραγίδα του διάσημου Πανεπιστημίου Johns Hopkins, 
δείχνει πως η χρήση των ψηφιακών συσκευών έχει αυξηθεί δραματικά σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και 

στη χώρα μας, τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, το κοινό παραμένει αδιάβαστο σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις αυτού του 
νέου φαινομένου στη ζωή μας. Η έρευνα της Novartis έδειξε πως μόνο το 30% των συμμετεχόντων γνωρίζει κάτι για 
την ψηφιακή καταπόνηση των ματιών. Την ίδια ώρα περισσότεροι από ένας στους τρεις ερωτηθέντες παραδέχονται 
πως υποφέρουν από οπτική κούραση, πονοκεφάλους, ξηροφθαλμία και θολή όραση μετά από δύο ώρες χρήσης 
ψηφιακών συσκευών. Εντυπωσιακό είναι το εύρημα πως το 50% των ερωτηθέντων χρησιμοποιεί σε καθημερινή 
βάση πολλές ψηφιακές συσκευές ταυτόχρονα, γεγονός που σημαίνει ότι ο χρόνος έκθεσής τους σε οθόνη είναι 
πολύ αυξημένος. Για την έρευνα η Novartis συνεργάστηκε με τον δρα Esen Akpek, καθηγητή Οφθαλμολογίας στην 
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, και με το Ινστιτούτο IFTF, ένα think tank των ΗΠΑ. Ο πονοκέφαλος 
υπήρξε το πιο σύνηθες σύμπτωμα για το 55% των συμμετεχόντων ύστερα από παρατεταμένη χρήση ψηφιακών 
συσκευών. Το 64% των καταναλωτών παγκοσμίως χρησιμοποιεί ψηφιακές συσκευές για περισσότερες από τέσσερις 
ώρες ημερησίως και κύριος υπαίτιος για τα συμπτώματα της οφθαλμικής καταπόνησης είναι η έως και 60% μείωση 
του ρυθμού βλεφαρίσματος. Ενώ φυσιολογικά βλεφαρίζουμε έως και 16 φορές το λεπτό, κατά τη χρήση ψηφιακών 
συσκευών ο ρυθμός μειώνεται σε 5-9 βλεφαρίσματα το λεπτό.

TABLETS, 
ΥΠΟΛΟΓΊΣΤΕΣ ΚΑΊ 
ΚΊΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΏΝΑ 
ΑΠΕΊΛΟΥΝ 
ΤΑ ΜΑΤΊΑ ΜΑΣ

Ολοκληρώνοντας το πρώτο του επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 15 εκατ. ευρώ, 
ο Όμιλος Βιοϊατρική δημιούργησε πέντε ολοκληρωμένες διαγνωστικές μο-
νάδες στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών και μία επιπλέον στη Θεσσαλονί-

κη, προσφέροντας 200 νέες θέσεις εργασίας. Στην Αττική άνοιξαν νέα διαγνωστικά 
κέντρα σε Νέα Σμύρνη, Άγιο Στέφανο, Πεύκη, Μελίσσια και Μενίδι, ενώ πριν από 
δέκα ημέρες έγιναν τα εγκαίνια του εργαστηρίου της Βιοϊατρικής στην Πεύκη. Όπως 

Ο ΟΜΊΛΟΣ ΒΊΟΪΑΤΡΊΚΗ ΕΓΚΑΊΝΊΑΖΕΊ ΤΗ ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΕΥΚΗ
επισημαίνει ο πρόεδρος του Ομίλου Βιοϊατρική Ευάγγελος Σπανός, με τα νέα 
κέντρα το δίκτυο των διαγνωστικών κέντρων απαριθμεί 29 μονάδες σε Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη και Πειραιά, οι οποίες καλύπτουν περισσότερα από 36.000 τ.μ. και 
εξυπηρετούν περισσότερες από 2,8 εκατομμύρια επισκέψεις τον χρόνο. Επίσης, 
ο όμιλος διαθέτει τρεις κλινικές, τη Βιοκλινική Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονί-
κης, και τρεις οδοντιατρικές μονάδες, στην Αθήνα, στον Άλιμο και στην Κηφισιά.

ΠΑΜΕΜΜΑΖΊ, ΝΑ 
ΑΝΤΊΜΕΤΏΠΊΣΟΥΜΕ 
ΔΊΑΦΟΡΕΤΊΚΑ 
ΤΟΝ ΚΑΡΚΊΝΟ

Η διοργάνωση την περασμένη Κυριακή του 9ου Greece Race for the Cure, με τη συμμετοχή 36.000 ατόμων, μας θυ-
μίζει με εκκωφαντικό τρόπο πως η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού (και όχι μόνο) σώ-
ζουν ζωές. Όμως στην αντιμετώπιση κάθε καρκίνου σημαντική είναι και η ψυχολογία του πάσχοντος, που επιδρά 

καθοριστικά στο πώς ο/η ασθενής ανταποκρίνεται στη θεραπεία. Σε αυτόν τον κρίσιμο παράγοντα εστιάζει το ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ 
(www.pamemmazi.org), μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2017 για να διατηρήσει ζωντανό το όραμα 
της Έμμας Βερνίκου, μιας 24χρονης κοπέλας που έφυγε πέρυσι από μια σπάνια μορφή καρκίνου, χωρίς να χάσει ούτε 
στιγμή τη δύναμη και την αισιοδοξία της, και έγινε γνωστή μέσα από το blog της www.scarsandscarves.com. Στόχος της 
οργάνωσης ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ, που η Έμμα οραματίστηκε και σχεδίασε (φέρει άλλωστε το όνομά της), είναι να διαμορφώνει 
αίθουσες νοσοκομείων φιλικές, ευχάριστες, όμορφα επιπλωμένες, όπου οι ασθενείς και οι συνοδοί τους θα μπορούν να 
ξεφεύγουν από το «αποστειρωμένο» νοσοκομειακό περιβάλλον και να περνούν δημιουργικά την ώρα τους, κάνοντας 
χειροτεχνίες, ζωγραφική, πλέξιμο, γιόγκα, δραματοθεραπεία, χορό, κινηματογραφοθεραπεία και άλλες δραστηριότητες 
οι οποίες συμβάλλουν στη βελτίωση της ψυχολογικής διάθεσης. Η πρώτη τέτοια αίθουσα θα λειτουργήσει στο Γενικό 
Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Άγιοι Ανάργυροι», ενώ κι άλλα νοσοκομεία έχουν εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον. Η 
οργάνωση ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ πραγματοποιεί στις 20-21 Οκτωβρίου την πρώτη της διημερίδα, με θέμα «Ψυχοσωματική φροντί-
δα στον καρκίνο: Ενσυναίσθηση, κατανόηση και επικοινωνία», στο Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδας στην Αγία Παρασκευή.

https://www.pamemmazi.org/diimerida-2017-psixosomatiki-frontida-ston-karkino
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υγεία

Παρ’ ότι τα περισσότερα περιστατικά 
µηνιγγίτιδας B καταγράφονται σε παιδιά 
από τον υγιή πληθυσµό, στην Ελλάδα 
το εµβόλιο Bexsero αποζηµιώνεται µόνο 
για βρέφη και νήπια 0-12 µηνών 
µε υποκείµενα προβλήµατα  υγείας.

Η πρόσφατη επιδηµική έξαρση της ιλαράς στην πα-
τρίδα µας αποδεικνύει πως οι συνέπειες του αντι-
εµβολιαστικού κινήµατος, το οποίο ανδρώθηκε το 
2009 –µε αφορµή την πανδηµική γρίπη–, είναι βα-

ριές και πως δεν πρέπει να παίζουµε µε σοβαρά θέµατα δηµόσιας 
υγείας, όπως είναι η πρόληψη των σοβαρών λοιµώξεων. Παρα-
φράζοντας, δε, τον Καβάφη, θα µπορούσαµε να πούµε ότι αυτή η 
επιδηµική έξαρση «είναι µια κάποια λύση» (σαν τους βαρβάρους 
του ποιητή) για να πειστεί ο κόσµος πως τα εµβόλια σώζουν ζωές 
και πως ο µη εµβολιασµός των παιδιών, καθώς και η παραµέλη-
ση της χορήγησης των αναµνηστικών δόσεων, είναι σφάλµατα τα 
οποία ενδέχεται τα παιδιά να πληρώσουν ακόµη και µε τη ζωή 
τους. Πέρα και πάνω όµως από την ευθύνη των γονιών, σε ατο-
µικό επίπεδο, υπάρχει η ευθύνη την πολιτείας συλλογικά κι εδώ 
καθοριστικός παράγοντας είναι το πόσο εστιάζει ή όχι το κράτος 
στην πρόληψη, δίνοντάς της προτεραιότητα και εξασφαλίζοντάς 
την ισότιµα για όλους. Σε ό,τι αφορά, λοιπόν, τη µηνιγγιτιδοκοκ-
κική νόσο τύπου Β (γνωστή και ως µηνιγγίτιδα Β), την ιδιαίτε-
ρα σοβαρή λοίµωξη που προκαλείται από το βακτήριο Neisseria 
meningitidis και η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλή θνητότητα 
και υψηλό ποσοστό αναπηρίας, µετά τη λοίµωξη, στους νοσού-
ντες, ενώ υπάρχει εµβόλιο που προστατεύει αποτελεσµατικά, η 
µη αποζηµίωσή του από τον ΕΟΠΥΥ για την πλειονότητα του 
παιδικού πληθυσµού δυσχεραίνει τον προληπτικό εµβολιασµό. 
Παράλληλα, το εµπόδιο αυτό κρατά σε απογοητευτικά επίπεδα 
την εµβολιαστική κάλυψη, παρακωλύοντας τη δηµιουργία ανο-
σιακού τείχους στην κοινωνία, παρά το γεγονός ότι σύσσωµη η 
παιδιατρική επιστηµονική κοινότητα συστήνει στους γονείς τον 
εµβολιασµό των παιδιών τους µε το εµβόλιο Bexsero.

Bexsero, ένα ασφαλές και αποτελεσµατικό 
«όπλο» στη φαρέτρα των παιδιάτρων
Ας κάνουµε όµως µια µικρή αναδροµή στα γεγονότα: Ο εµβολια-
σµός κατά της µηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου τύπου Β κατέστη εφι-
κτός στην Ελλάδα από το 2013 µε την ανάπτυξη και κυκλοφορία 
του εµβολίου Bexsero, το οποίο χορηγείται σε βρέφη ηλικίας 2 
µηνών και άνω, παιδιά, εφήβους και ενηλίκους. Μία τετραετία αρ-
γότερα, το 2017, το Bexsero, το εµβόλιο κατά της µηνιγγίτιδας Β, 
εντάχθηκε στο εθνικό πρόγραµµα εµβολιασµών παιδιών, εφήβων 
και ενηλίκων από την ηλικία των 2 µηνών, ενώ ειδικότερα το εθνι-
κό πρόγραµµα εµβολιασµών της χώρας µας το αποζηµιώνει για τις 
οµάδες υψηλού κινδύνου, δηλαδή για βρέφη και νήπια έως 12 µη-

νών µε ανοσοκαταστολή, συγγενή καρδιοπάθεια και άλλα σοβαρά 
υποκείµενα προβλήµατα υγείας. Ωστόσο, χώρες όπως η Αγγλία, η 
Ιταλία, η Ιρλανδία και η Ανδόρα έχουν εντάξει το εµβόλιο Bexsero 
στα αντίστοιχα εθνικά προγράµµατα εµβολιασµών επιπροσθέτως 
των οµάδων υψηλού κινδύνου, καθώς το συστήνουν και το απο-
ζηµιώνουν σε υγιή πληθυσµό και κατά προτεραιότητα σε βρέφη 
ηλικίας έως 12 µηνών. Η συντριπτική πλειονότητα των γιατρών, 
από την πλευρά τους, συστήνουν τον εµβολιασµό των παιδιών µε 
το εµβόλιο Best, δεδοµένης της υψηλής αποτελεσµατικότητας και 
ασφάλειάς του, η οποία τεκµηριώνεται έπειτα από τη χορήγηση 
περισσότερων των 17 εκατοµµυρίων δόσεων παγκοσµίως, αλλά 
και τον εµβολιασµό περίπου ενός εκατοµµυρίου παιδιών ηλικίας 
έως ενός έτους στο Ηνωµένο Βασίλειο. Συγκεκριµένα, η αποτε-
λεσµατικότητα του εµβολίου ανέρχεται στο 83% έναντι οποιου-
δήποτε στελέχους της µηνιγγίτιδας Β και στο 94% κατά των 
στελεχών που µπορούν να προληφθούν µέσω του εµβολιασµού, 
ενώ η υψηλή ασφάλειά του επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι 
ο ρυθµός αναφοράς των ανεπιθύµητων ενεργειών του εµβολίου 
ήταν περίπου το ήµισυ του συνόλου των αναµενόµενων, σύµφωνα 
µε προϋπάρχουσα εµπειρία µε άλλα σηµαντικά νέα εµβόλια κατά 
το πρώτο έτος εισαγωγής τους στο εθνικό πρόγραµµα του Ηνωµέ-
νου Βασίλειου. Εκπροσωπώντας την εγχώρια ιατρική κοινότητα, 
ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης 
και ο πρόεδρος της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελµατιών Παιδιάτρων 
Κώστας Νταλούκας στέλνουν το µήνυµά τους στους γονείς υπο-
γραµµίζοντας ότι «η µηνιγγίτιδα προλαµβάνεται και θεραπεύεται 
µόνο µέσω του έγκαιρου εµβολιασµού. Γονείς και παιδίατροι πρέ-
πει να λειτουργήσουν µε κοινό στόχο την πρόληψη για την κατα-
πολέµηση της ασθένειας».

Γιατί είναι τόσο επικίνδυνη και ύπουλη 
η µηνιγγίτιδα Β;
Ο µεγάλος ντόρος που προκάλεσε η πρόσφατη επιδηµική έξαρ-
ση της ιλαράς οφείλεται και στο γεγονός πως η λοίµωξη είναι 
ύπουλη, ακριβώς όπως και η µηνιγγίτιδα Β, γιατί, εκτός από το να 
προκαλεί θανάτους, αφήνει πίσω της αναπηρίες. Συγκεκριµένα, 
η µηνιγγίτιδα Β ξεκινά αρχικά µε συµπτώµατα µιας απλής ίωσης, 
αλλά εξελίσσεται ραγδαία συνήθως εντός 24 ωρών και µπορεί να 
προκαλέσει ισόβιες αναπηρίες ή να οδηγήσει σε θάνατο. Ένα στα 
δέκα άτοµα που έχουν προσβληθεί από µηνιγγίτιδα Β χάνει τη 
ζωή του και ένας στους πέντε επιζώντες υποφέρει από σοβαρές 
µακροχρόνιες αναπηρίες, ενώ ορισµένοι επιζώντες θα έχουν µα-

κροχρόνιες σωµατικές και νοητικές αναπηρίες, όπως εγκεφαλική 
βλάβη, απώλεια ακοής και ακρωτηριασµό άκρων. Σύµφωνα µε 
την έρευνα του επίκουρου καθηγητή Πολιτικής Υγείας του Πα-
νεπιστηµίου Πελοποννήσου κ. Σουλιώτη, τα 2/3 των παιδιάτρων 
αναγνωρίζουν τη µηνιγγίτιδα Β ως νόσο υψίστης σηµασίας για τη 
δηµόσια υγεία, τονίζοντας σε ποσοστό 66,9% ότι η λοίµωξη έχει 
πολύ σοβαρές συνέπειες και πως το ποσοστό θνησιµότητας σε 
παιδιά ηλικίας κάτω του ενός έτους είναι υψηλό. Εντός του 2016 
καταγράφηκαν στην πατρίδα µας συνολικά 40 περιστατικά, εκ των 
οποίων ένα δίχρονο παιδάκι από τα Γρεβενά απεβίωσε µετά από 
σηπτικό σοκ, ενώ ένα πεντάχρονο κοριτσάκι από το Καµατερό 
που νόσησε υπέστη ακρωτηριασµό. Από την αρχή του 2017 έχουν 
καταγραφεί συνολικά 10 κρούσµατα της νόσου στη χώρα µας (στη 
Χίο, στις Σέρρες, στα Ιωάννινα, στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στη 
Μυτιλήνη, στα Γρεβενά, στην Κρήτη και δύο στον Βόλο) και έχει 
καταγραφεί ένας θάνατος. Από το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μη-
νιγγίτιδας της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας Υγείας, η δρ. Τζωρτζίνα 
Τζανακάκη εκτιµά ότι µέχρι το 2020 τα περιστατικά µηνιγγίτιδας 
Β θα αυξηθούν κατά 60% και η θνητότητα εξαιτίας της µηνιγγίτι-
δας Β κατά 40%, γεγονός το οποίο δεν µας επιτρέπει να εφησυ-
χάσουµε. Οι ειδικοί υπενθυµίζουν πως τώρα είναι η κατάλληλη 
εποχή για να εµβολιάσουµε τα παιδιά µας, προκειµένου να µην 
έχουµε νέα κρούσµατα µηνιγγίτιδας τον χειµώνα, και συστήνουν 
επαγρύπνηση για τη σοβαρή λοίµωξη.

 ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ Ο ΑΜΕΣΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 
ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΧΩΡΙΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙ∆Α Β
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άρθρο

Τ
ο παιδί που είχε ένα ξέσπασμα θυμού τις προάλ-
λες στο πολυκατάστημα και η μητέρα το έσφιγγε 
στην αγκαλιά της για να το ηρεμήσει. Ο «ιδιόρ-
ρυθμος» γείτονας που είναι τόσο απορροφημέ-
νος πάντα, που νομίζουμε ότι δεν μας βλέπει. Το 
παιδί του απέναντι διαμερίσματος που κάθε από-

γευμα παίζει το ίδιο παιχνίδι στο ίδιο σημείο και ο συμμαθητής του 
παιδιού μας που έρχεται στο σχολείο με συνοδό και προσπαθεί να 
ενταχθεί στο σχολικό περιβάλλον και να επικοινωνήσει. Ο καθη-
γητής που μας εντυπωσίαζε με το βάθος της γνώσης του αντικει-
μένου του, ο οποίος ωστόσο μιλούσε συχνά «παράξενα» και φαινό-
ταν απόμακρος, όπως ο κινηματογραφικός χαρακτήρας Raymond 
(από τον «Άνθρωπο της Βροχής»). Όλες αυτές είναι μόνο ορισμένες 
όψεις του αυτισμού. Τα άτομα που πάσχουν από κάποια διαταραχή 
του φάσματος του αυτισμού δεν ταιριάζουν πάντα στο προφίλ του 
παιδιού που ταλαντεύεται αμίλητο μπρος-πίσω και περιστρέφει α-
ντικείμενα. Είναι μια διαταραχή όπου η ποικιλία και η ένταση των 
συμπτωμάτων διαφέρει κατά περίπτωση (τόσο ως προς την ένταση 
όσο και ως προς την ποικιλία των αυτιστικών στοιχείων).

Πολλά παιδιά (περίπου 1 στα 88) πλέον γεννιούνται και είναι 
πιθανό να διαγνωστούν με κάποια διαταραχή του αυτιστικού φά-
σματος (ΔΑΦ) και κανείς δεν ξέρει γιατί. Αυτό που δεν ξέρουμε 
είναι μια μοναδική αιτία που να προκαλεί τον αυτισμό και οι τε-
λευταίες έρευνες τείνουν να παραδέχονται τη συμπλοκή πολλών 
παραγόντων. Υπάρχει ωστόσο μια διαρκής έρευνα σε εξέλιξη σχε-
τικά με τα αίτια της νόσου. Τα συμπτώματα επιβεβαιώνονται σε η-
λικία περίπου 24-28 μηνών, ενώ ήδη έχει φανεί πως σε βρέφη από 
6 μηνών πιθανόν να ανιχνευτούν ενδείξεις της διαταραχής. Ο αυ-
τισμός φαίνεται να υπάρχει ήδη από τη γέννηση. Και αυτό είναι 
που καθιστά την έγκαιρη διάγνωση και την πρώιμη παρέμβαση α-
ναγκαίες.

Ο αυτισμός μπορούμε να πούμε ότι είναι μια «ειδική κατά-
σταση του νου», ένας εγκέφαλος που έχει διαφορετικές «προδι-
αγραφές» από τον συνηθισμένο. Η αυτιστική σκέψη είναι όντως 
μια διαφορετική οργάνωση των πληροφοριών στον εγκέφαλο και 
η «φανερή συμπεριφορά» που μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι 
συνήθως σκόπιμη και όχι τυχαία.

Οι αυτιστικοί αντιλαμβάνονται τον κόσμο και τα ερεθίσματα 
διαφορετικά αλλά όχι αναγκαία εσφαλμένα. Τα αντικείμενα και 
το περιβάλλον είναι περισσότερο καθοριστικά γι’ αυτούς απ’ ό,τι 

για όσους ανήκουμε στην «τυπική σκέψη». Μπορούμε να πούμε 
πως και εμείς οι ίδιοι περισσότερο ανταποκρινόμαστε στο περιβάλ-
λον παρά αντιδρούμε. Ελέγχουμε οι περισσότεροι τις παρορμήσεις 
μας και τις υποβάλλουμε στον εξονυχιστικό έλεγχο της «λογικής 
επεξεργασίας» και του κοινωνικού ελέγχου πριν ενεργήσουμε. Α-
ναλογιζόμαστε το περιβάλλον, τους γύρω μας και γενικά τον αντί-
κτυπο των πράξεών μας. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε εκπαιδευτεί 
από πολύ μικροί να το κάνουμε. Αναπτύσσουμε, για παράδειγμα, 
από μικροί την ικανότητα της ενσυναίσθησης κι έτσι μπορούμε να 
εμπλεκόμαστε λειτουργικά σε κοινωνικές συναλλαγές με άλλους. 
Μπορούμε να δημιουργούμε αβίαστα «νοερές» αναπαραστάσεις 
του κόσμου και να σκεφτόμαστε πολύπλοκα και σύνθετα.

Στον αυτισμό θεωρητικά συναντάμε μια βασική ομάδα σύ-
μπτωματων που επαλήθευεται στην πλειονότητα των αυτιστικών 
ατόμων. Αυτά είναι:
• δυσκολία στη γλώσσα και στην επικοινωνία
• δυσκολία του ατόμου να αναπτύξει φαντασία, συμβολική σκέψη 
και δημιουργικότητα
• δυσκολία στην κοινωνικότητα και στις σχέσεις
• τάση για επαναλαμβανόμενες και στερεοτυπικές συμπεριφορές
• πιθανή δυσκολία στην αισθητηριακή επεξεργασία (υπερευαισθη-
σία ή υποευαισθησία σε ερεθίσματα).

Έτσι, στη μια πλευρά του φάσματος συναντάμε άτομα με αυτι-
σμό (αναφερόταν παλιότερα και ως σύνδρομο Asperger) τα οποία:
• ζουν με ελάχιστη ή και καθόλου βοήθεια μια κανονική ζωή
• σπουδάζουν, εργάζονται και ενίοτε διαπρέπουν στον τομέα τους 
(λόγω αναπτυγμένων επιμέρους δεξιοτήτων, π.χ. λογικομαθημα-
τική σκέψη, σαφήνεια, ισχυρή μνήμη κ.λπ.)
• έχουν συχνά ιδιαίτερες κλίσεις, ταλέντα ή/και χαρισματικότητα
• αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες και μπορούν να ενταχθούν 
στο κοινωνικό σύνολο.

Στον αντίποδα, ορισμένα άτομα με βαρύτερη μορφή αυτισμού:
• αναπτύσσουν ελάχιστες επικοινωνιακές δεξιότητες ή ομιλία
• αποσύρονται και δυσκολεύονται να σχετιστούν λειτουργικά με 
άλλους ανθρώπους
• έχουν σημαντικές δυσκολίες στη ρύθμιση και διαχείριση των συ-
ναισθημάτων τους, με αποτέλεσμα να φαίνονται συχνά επιθετικά 
και οξύθυμα.

Η διάγνωση «αυτισμού» για μια οικογένεια είναι πάντα ένα γε-
γονός εξόχως τραυματικό και συνεπάγεται από τότε κι έπειτα μια 

διαρκή πρόκληση για αποδοχή και οργάνωση εκ νέου του οικο-
γενειακού προγραμματισμού. Η υποστήριξη όλης της οικογένειας 
μέσω εξειδικευμένης συμβουλευτικής είναι απαραίτητη.

Ανεξάρτητα από τη βαρύτητα της νόσου, οι σύγχρονες ειδικές-
εκπαιδευτικές μέθοδοι και οι εξειδικευμένες παρεμβάσεις σχε-
δόν σε όλους τους τομείς της ανάπτυξης (λογοθεραπεία, εργοθε-
ραπεία, ψυχοθεραπεία κ.λπ.) μπορούν να προσφέρουν στο άτομο 
και στην οικογένειά του ουσιαστική βοήθεια και υποστήριξη. Όσοι 
εργαζόμαστε στον χώρο αυτόν έχουμε πειστεί για τις δυνατότητες 
των ατόμων αυτών να αποδώσουν, να προοδεύσουν και να προσαρ-
μοστούν στην κοινωνία. Επιμένουμε στη δημιουργία των συνθη-
κών και των προϋποθέσεων ώστε να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να 
αυτοπροσδιορίζονται και να επιλέγουν οι ίδιοι πράγματα που αφο-
ρούν τη ζωή τους.

Έχουμε πια ισχυρά «όπλα», όπως τη γνώση μέσω παρατήρη-
σης, την ερμηνεία και την παρέμβαση στη συμπεριφορά. Έχουμε 
μια βαθύτερη κατανόηση του «γιατί» τα αυτιστικά άτομα λειτουρ-
γούν έτσι και αυτό μας βοηθά να παρεμβαίνουμε όχι μόνο στην εκ-
δηλούμενη συμπεριφορά αλλά κυρίως στο νόημά της. Έτσι, κατα-
φέρνουμε ορισμένα παιδιά να εξελίσσονται ανέλπιστα θετικά και 
να προοδεύουν στο πλαίσιο της γενικής εκπαίδευσης.

Κάποτε, σε μια συνεδρία με ένα αυτιστικό αγόρι, του ζήτησα να 
ολοκληρώσει μια τυπική άσκηση συγκέντρωσης: να βάψει με μαρ-
καδόρο μέσα στα όρια ενός «μήλου» που είχα σχεδιάσει στο χαρτί. 
Το αγόρι δεν κατάφερε να μείνει «εντός» των ορίων. Το τελικό απο-
τέλεσμα ήταν ένα μεγαλύτερο μήλο, εξίσου όμορφο, ίσως ομορφό-
τερο από αυτό που προσδοκούσα. Ήταν ωστόσο ένα μήλο «χωρίς 
περίγραμμα» και αμέσως σκέφτηκα ότι όποια προσαρμογή χρεια-
ζόταν, ήταν εγώ να μεγαλώσω το περίγραμμά μου, να σχεδιάσω ένα 
καινούργιο κι έτσι να «αγκαλιάσω» την προσπάθεια του αγοριού 
και όχι να επιμείνω να δει τον κόσμο με τα δικά μου μάτια. Όφειλα 
να τον αποδεχτώ. Εξάλλου τα είχε «καταφέρει», παρόλο που δεν 
είχε απαντήσει «επακριβώς» στην «ερώτησή» μου.

Ίσως η μικρή αυτή αφήγηση δείχνει χαρακτηριστικά τη στάση 
μας απέναντι στη διαφορετικότητα και στην απόκλιση. Επιμέ-
νουμε και ζητάμε από τους άλλους να αντιλαμβάνονται τον κόσμο 
όπως εμείς. Αυτό φαίνεται να κάνουμε και στην περίπτωση των α-
τόμων με αυτισμό, αδικώντας συχνά την «εναλλακτική» τους α-
ντίληψη. Οι αντιλήψεις και οι πεποιθήσεις μας για τα άτομα με ο-
ποιεσδήποτε δυσκολίες στην ανάπτυξη ίσως μας εμποδίζουν να 
δούμε την πραγματικότητα αντικειμενικά.

Εκτός από την εντατική εκπαίδευση αυτών των ατόμων, φαίνε-
ται πως το αίτημα για «εκπαίδευση» της κοινωνίας είναι διαρκές και 
μείζον. Ας είμαστε ευαισθητοποιημένοι αρωγοί και υποστηρικτές 
στα πολλά προγράμματα ένταξης που λειτουργούν!

*Ο Γιάννης Μπούγος είναι ψυχολόγος-ψυχοθεραπευτής, διευ-
θυντής του Κέντρου Ειδικής Εκπαίδευσης & Λογοθεραπείας 
«Σύναψις».
Το «Σύναψις» είναι ένα εξειδικευμένο διεπιστημονικό κέντρο 
παρέμβασης και αντιμετώπισης διαταραχών του αυτιστικού 
φάσματος. www.kentrosynapsis.com, info@kentrosynapsis.
com, 213 0401717

ΓΝΏΘΙ Σ...ΑΥΤΙΣΜΌΝ: AΝΑ-ΓΝΏΡΙΖΌΝΤΑΣ 
ΤΌΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΌ ΣΥΝΑΝΘΡΏΠΌ

 ΤΌΥ ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΌΥΓΌΥ*

Η αυτιστική σκέψη είναι όντως 
μια διαφορετική οργάνωση των 
πληροφοριών στον εγκέφαλο και η 
«φανερή συμπεριφορά» που μπορούμε 
να παρατηρήσουμε είναι συνήθως 
σκόπιμη και όχι τυχαία.
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ΚΑΙ Η ΤΟ ΘΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ  
ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

7 & 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
AEΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΑΤΟΪΟΥ 09:00 - 16:00

Αγοράστε το εισιτήριο σας από το Passaggio και κερδίστε  
τον καφέ της αρεσκείας σας 

AEΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΑΤΟΪΟΥ

Μ
ε το σχεδόν καθιερωµένο πια 
πρόωρο ντέρµπι «αιωνίων», είτε 
για το πρωτάθληµα, είτε για το 
Κύπελλο, είτε… και για τις δύο 
εγχώριες διοργανώσεις, η νέα 
µπασκετική σεζόν ουσιαστικά 

τώρα ξεκινά. Το ντέρµπι θα διεξαχθεί στο κεκλεισµένων 
των θυρών ΣΕΦ την Κυριακή για την πρώτη αγωνιστική 
του πρωταθλήµατος.

Ένα ντέρµπι το διακύβευµα του οποίου ορίζεται σε 
µεγάλο βαθµό από το περσινό αντίστοιχο ντέρµπι µεταξύ 
των «αιωνίων», για τη δεύτερη αγωνιστική τότε. Ο Ολυ-
µπιακός είχε συντρίψει τον Παναθηναϊκό µε 88-63, ένα 
αποτέλεσµα που κόστισε στον Πεδουλάκη την αντικατά-
στασή του από τον Πασκουάλ. Στο τέλος της χρονιάς ο 
Παναθηναϊκός, παρ’ ότι λόγω της συγκεκριµένης ήττας 
δεν είχε το πλεονέκτηµα έδρας στους τελικούς, κατέ-
κτησε το νταµπλ, ενώ ο Ολυµπιακός ήταν ο φιναλίστ της 
Ευρωλίγκας. Συνεπώς εκείνο το οποίο καθορίζει ουσια-
στικά ένα ντέρµπι «αιωνίων» σε αυτό το χρονικό σηµείο 
είναι το ποιος θα πορευτεί στην αρχή της σεζόν εν µέσω 
έντονης πίεσης και ποιος θα µπορέσει µε ηρεµία να δέσει 
ως οµάδα και να εξελίξει το παιχνίδι του. Χωρίς αυτό να 

ΝΤΕΡΜΠΙ ΑΙΩΝΙΩΝ
Το πρώτο «αίµα»

σηµαίνει πως αυτός που θα νικήσει θα εξελιχθεί απαραί-
τητα και καλύτερα ως οµάδα: πολλές φορές η πίεση οδη-
γεί σε µια βίαιη ψυχολογικά πλην ωφέλιµη σκληραγώ-
γηση της οµάδας.

Το γενικό συµπέρασµα από τον τρόπο που κινήθη-
καν οι δύο καλύτερες ελληνικές οµάδες στο µεταγραφικό 
παζάρι είναι πως άπλωσαν τα πόδια τους µέχρι εκεί που 
τους επιτρέπει το στρώµα του ελληνικού µπάσκετ αλλά 
και της Ελλάδας της κρίσης, µε την πολύ υψηλή φορολο-
γία για τους παίκτες. Παραµένει χαώδης η απόσταση που 
τις χωρίζει από τις υπόλοιπες ελληνικές οµάδες, αλλά 
δείχνει να µεγάλωσε και η απόσταση που τις χωρίζει από 
τις κορυφαίες ευρωπαϊκές. Σε µια µεταγραφική σεζόν 
που το ΝΒΑ και η Κίνα απορρόφησαν πολλούς εξαιρε-
τικούς παίκτες από το ευρωπαϊκό µπάσκετ, οι Ολυµπια-
κός και Παναθηναϊκός γέµισαν µε ουσιαστικές κινήσεις 
το ρόστερ τους, αλλά άφησαν προφανή κενά σε επίπεδο 
ποιότητας, σε ό,τι αφορά τους παίκτες που έφυγαν και ε-
κείνους που τους αντικατέστησαν. Η ΤΣΣΚΑ, για παρά-
δειγµα, έχασε τον Τεόντοσιτς και πήρε τον Σέρχι Ροντρί-
γκεθ.

Ο Παναθηναϊκός κράτησε τον Σίνγκλετον, που µαζί µε 
τον Καλάθη και τον Γκιστ αποτελούν τα σηµεία αναφο-
ράς του παιχνιδιού του, έχει περισσότερους παίκτες που 
υπολογίζονται από τον Πασκουάλ, ωστόσο δεν διαθέτει 
πλέον την ποιότητα και την προσωπικότητα του Μπου-
ρούση και του Τζέιµς, δύο παικτών που έδιναν λύσεις στα 
δύσκολα και πρόσφεραν εναλλακτικές δυνατότητες στην 
επίθεση. ∆υνατότητα που φέτος δεν υπάρχει: ο Παναθη-
ναϊκός είναι η οµάδα του Καλάθη και µόνο. Και αν στην 
περιφέρεια η αποχώρηση του Τζέιµς µπορεί να καλυφθεί 

συνολικά από τους παίκτες που αποκτήθηκαν (Ντέν-
µον, Λεκαβίτσιους, Λοτζέσκι) και ίσως τελικά το πρό-
σηµο να αποδειχθεί θετικό, δεν ισχύει το ίδιο για τους 
ψηλούς, όπου υπάρχουν δύο πρωτοκλασάτοι, Σίνγκλετον 
και Γκιστ, δύο ρολίστες, Βουγιούκας και Γκάµπριελ, και 
δύο που θα χρειαστούν πολλή δουλειά προτού καταφέ-
ρουν να ανταποκριθούν, οι Μήτογλου και Όγκαστ. Πι-
θανή απουσία είτε του Σίνγκλετον είτε του Γκιστ θα δη-
µιουργήσει µεγάλα προβλήµατα στον Παναθηναϊκό. Από 
την άλλη, υπάρχει και το πολυεργαλείο Θανάσης Αντε-
τοκούνµπο.

Για τον Ολυµπιακό το προφανές κενό είναι η φετινή 
έλλειψη µιας σταθεράς των προηγούµενων ετών, του α-
θλητικού ψηλού που θα προσφέρει βρόµικη δουλειά στην 
άµυνα και θα τελειώσει τις φάσεις που θα του προσφέρει 
ο Σπανούλης στην επίθεση. Ούτε ο Μακλίν ούτε ο Τιλί δι-
αθέτουν τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά και είναι σαφές 
ότι ο βασικός τρόπος παιχνιδιού θα αλλάξει σε άµυνα και 
επίθεση, καθώς θα προσαρµοστεί στα διαφορετικά χα-
ρακτηριστικά του Μιλουτίνοφ, ο οποίος από τα µέσα της 
προηγούµενης σεζόν έχει αρχίσει να εξελίσσεται σε έναν 
κυρίαρχο ψηλό. Εκείνο που πρόσθεσε ο Ολυµπιακός είναι 
περισσότεροι εναλλακτικοί τρόποι στην επίθεση, κυ-
ρίως µε την προσθήκη του Ρόµπερτς, ενώ ο Στρέλνιεκς θα 
δώσει σαφώς περισσότερα από τον Γκριν στον ίδιο ρόλο 
και ο Τόµπσον αποτελεί… επιθετικό µπόνους.

O Ρόµπερτς και ο Λεκαβίτσιους είναι οι δύο παίκτες 
που θα απουσιάσουν από το κυριακάτικο ντέρµπι και 
µένει να φανεί ποιανού η απουσία θα είναι πιο καθορι-
στική για την οµάδα του, σε ένα ντέρµπι βέβαια που ε-
λάχιστα καθοριστικό θα είναι για την εξέλιξη της σεζόν.
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Κάθε εβδοµάδα η Free Sunday, σε συνεργασία µε το εξειδικευµένο πάνω στο Στοίχηµα 
site www.betarades.gr, σας ενηµερώνει διεξοδικά µε µοναδικό στόχο το… ταµείο.

Κυριακή (08/10) σήµερα και το ποδοσφαιρικό κου-
πόνι του Πάµε Στοίχηµα παρουσιάζει µεγάλο ενδι-
αφέρον, µε κρίσιµες αναµετρήσεις από τις δεύτερες 
κατηγορίες των µεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλη-

µάτων, µια και οι κορυφαίες κατηγορίες βρίσκονται σε διακοπή 
λόγω εθνικών οµάδων. Στη σηµερινή στοιχηµατική µας περιή-
γηση θα ασχοληθούµε µε σηµεία από τα πρωταθλήµατα της Β΄ 
Ολλανδίας, της Β΄ Ιταλίας, της League One Αγγλίας, της Β΄ Πορ-
τογαλίας και της Β΄ Ισπανίας.

Θα ξεκινήσουµε µε το δυνατό µας σηµείο, το οποίο προέρ-
χεται από το παιχνίδι της Βααλβάικ µε την Ντεν Μπος. Οι γηπε-
δούχοι έχουν ξεκινήσει άσχηµα τις φετινές τους υποχρεώσεις, 
καθώς µετά το πέρας των επτά πρώτων αγωνιστικών βρίσκονται 
στην προτελευταία θέση µε µόλις τέσσερις βαθµούς και ρεκόρ 
0-4-3. Αγνοούν τη χαρά της νίκης κυρίως λόγω της ασταθούς α-
µυντικής τους λειτουργίας και αν δεν αλλάξουν άµεσα συµπερι-
φορά στα µετόπισθεν, πιθανόν η σεζόν να αποκτήσει εφιαλτικό 
χαρακτήρα γι’ αυτούς. Η Ντεν Μπος, από την πλευρά της, είναι 
στην 7η θέση µε 10 βαθµούς, µετράει τρεις νίκες και µία ήττα 
στα τέσσερα τελευταία µατς βρίσκοντας τα πατήµατά της, ενώ 
σε αυτή τη σειρά αγώνων έχει καταφέρει να σηµειώσει 11(!) τέρ-
µατα, δείχνοντας «καυτή» επιθετικά. Αν οι φιλοξενούµενοι δια-
τηρήσουν τα ίδια υψηλά στάνταρ απόδοσης, πιθανόν να προσθέ-
σουν ακόµη τρεις πόντους στο ενεργητικό τους και πιστεύουµε 
πως είναι σε θέση να τα καταφέρουν. Έτσι, επιλογή µας θα απο-
τελέσει το 2 DNB σε απόδοση 2.20.

Επιστρέφει στις νίκες η Έµπολι
Συνεχίζουµε µε ιταλική Serie B και την αναµέτρηση Έµπολι - 
Φότζια. Η Έµπολι ξεκίνησε µε τους καλύτερους οιωνούς τη φε-
τινή σεζόν µετρώντας τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες στις πέντε 
πρώτες αγωνιστικές, ωστόσο ακολούθησαν δύο σερί ήττες, από 
Τσινταντέλα και Αβελίνο, που έριξαν την οµάδα στην 7η θέση 
του βαθµολογικού πίνακα και στο -3 από την κορυφή. Η Φό-
τζια, από την άλλη, είναι στη 19η θέση µε επτά βαθµούς, ενώ µε-
τράει µία νίκη και τρεις ισοπαλίες στα τέσσερα τελευταία παι-
χνίδια της, χάνοντας βαθµούς κυρίως λόγω της κακής αµυντικής 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Σε πολύ καλή κατάσταση η Ντεν Μπος

συµπεριφοράς της (έχει δεχτεί έξι τέρµατα σε αυτή τη σειρά α-
γώνων). Θεωρούµε πως αν η Έµπολι σοβαρευτεί εκ νέου παρου-
σιάζοντας µια πιο σταθερή εικόνα, θα είναι σε θέση να πάρει εύ-
κολα τους τρεις βαθµούς της νίκης, καθώς διαθέτει και πιο ποιο-
τική αλλά και πιο έµπειρη οµάδα από τη σηµερινή της αντίπαλο. 
Έτσι, θα επιλέξουµε τον άσο σε απόδοση 1.81.

Περνάµε στην αγγλική League One και στην κόντρα της Τζί-
λιγχαµ µε την Πόρτσµουθ. Οι γηπεδούχοι βρίσκονται σε κάκιστη 
αγωνιστική κατάσταση στο ξεκίνηµα της φετινής σεζόν, καθώς 
µετά το πέρας των 11 πρώτων αγωνιστικών βρίσκονται στην προ-
τελευταία θέση µε µόλις επτά βαθµούς και ρεκόρ 1-4-6. Το κυρι-
ότερο πρόβληµά τους µοιάζει να είναι η επιθετική τους δυστο-

κία, µια και έχουν µείνει «άσφαιροι» στα 7/11 παιχνίδια που 
έχουν δώσει σε επίπεδο πρωταθλήµατος. Η Πόρτσµουθ, από 
την πλευρά της, είναι στη 15η θέση µε 14 βαθµούς, είναι ικανή 
για το καλύτερο και για το χειρότερο µετρώντας τρεις νίκες και 
τρεις ήττες στα έξι τελευταία παιχνίδια της και αν θέλει να δι-
εκδικήσει µε αξιώσεις το κάτι παραπάνω, οφείλει να βρει αγω-
νιστική σταθερότητα και στις δύο άκρες του γηπέδου. Πιστεύ-
ουµε πως οι δύο οµάδες θα προσφέρουν «κακό» θέαµα, θεω-
ρούµε πως δύσκολα θα σκοράρουν αµφότερες, έτσι θα πάµε 
µε το No Goal σε απόδοση 2.00, µια επιλογή που µοιάζει να 
έχει ιδιαίτερη αξία µε βάση την εικόνα των δύο αντιπάλων.

Οι τρεις παραπάνω είναι οι βασικές προτάσεις του 
Betarades.gr. Από κει και πέρα, θα ασχοληθούµε µε δύο 
ακόµη αγώνες, από το πρωτάθληµα της Β΄ Πορτογαλίας και 
της Β΄ Ισπανίας. Συγκεκριµένα, από τη Β΄ Πορτογαλίας θα 
κρατήσουµε τον άσο ηµίχρονο ή τελικό στο παιχνίδι Λεϊσόες 
- Ζιλ Βιθέντε σε απόδοση 1.90, ενώ από τη Segunda Division 
θα πάµε µε τον άσο στο παιχνίδι Γρανάδα - Λούγκο σε από-
δοση 2.00.

Goal Tips
*Ουέλινγκτον Φοίνιξ - Αδελαΐδα Γιουν. (08/10, 07:00): Τρία ή περισ-
σότερα τέρµατα σηµειώθηκαν στα 5/7 τελευταία παιχνίδια και των δύο 
οµάδων ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Το Over 2.5 στη σηµε-
ρινή αναµέτρηση προσφέρεται σε απόδοση 1.80 και θα αποτελέσει την 
πρώτη µας επιλογή.

*Φρεντερίτσια - Θίστεντ (08/10, 14:45): Ένα πολύ δυνατό στατιστικό 
προκύπτει κοιτάζοντας τα πρόσφατα µατς των φιλοξενούµενων, καθώς 
το σύνολο τερµάτων 2-3 έχει εµφανιστεί στα 7/8 τελευταία παιχνίδια 
τους. Θα επιλέξουµε και σε αυτό το παιχνίδι το 2-3 γκολ σε απόδοση 
2.10.

*Λέουβεν - Βέστερλο (08/10, 19:00): Με τα πολλά γκολ θα «παίξουµε» 
και στο συγκεκριµένο παιχνίδι, καθώς το Over 2.5 επαληθεύτηκε στα 
8/9 τελευταία παιχνίδια της Βέστερλο. Στο σηµερινό παιχνίδι προσφέ-
ρεται σε απόδοση 1.65 και θα το κρατήσουµε.

*Αρχεντίνος Τζούνιορς - Τσακαρίτα (08/10, 22:00): Ένα πολύ ενδιαφέ-
ρον στατιστικό προκύπτει από τη συγκεκριµένη αναµέτρηση, καθώς το 
σύνολο τερµάτων 2-3 έχει εµφανιστεί στα έξι τελευταία παιχνίδια των 
γηπεδούχων και στα 5/7 τελευταία παιχνίδια των φιλοξενούµενων. Θα 
επιλέξουµε και σήµερα το 2-3 γκολ σε απόδοση 1.95.

Seri Tips
*Πεσκάρα - Τσιταντέλα (08/10, 13:30): Η Πεσκάρα αναδείχθηκε ισόπαλη 
στα 4/5 τελευταία µατς πρωταθλήµατος και το σηµερινό παιχνίδι κόντρα 
στην Τσιταντέλα αναµένεται και πάλι «σφιχτό». Αξίζει το ρίσκο στην 
ισοπαλία σε απόδοση 3.85 και θα την κρατήσουµε.

*Κρεµονέζε - Τερνάνα (08/10, 16:00): Η Κρεµονέζε αναδείχθηκε ισόπα-
λη στα 3/4 τελευταία παιχνίδια της σε επίπεδο πρωταθλήµατος και κόντρα 
στην Τερνάνα έχει και πάλι ζόρικο έργο. Θα πάµε κι εδώ µε την ισοπαλία 
σε απόδοση 3.60, ένα σηµείο που φαίνεται να έχει ιδιαίτερη αξία.

*Ράγιο Βαγιεκάνο - Βαγιαδολίδ (08/10, 17:00): Η Βαγιαδολίδ έχει 
επικρατήσει στα 3/4 τελευταία παιχνίδια της ανεξαρτήτως έδρας και 
διοργάνωσης και κόντρα στην ντεφορµέ Ράγιο έχει την ευκαιρία να προ-
σθέσει ακόµη τρεις βαθµούς στο ενεργητικό της. Το διπλό προσφέρεται 
σε απόδοση 3.40 και σίγουρα αξίζει το ρίσκο.

Head 2 Head
*Τρινιτά Οϊτά - Γκίφου (08/10, 08:00): Οι δυο οµάδες έχουν αναµε-
τρηθεί στο συγκεκριµένο γήπεδο πέντε φορές στην ιστορία τους, µε 
τους γηπεδούχους να επικρατούν στις τέσσερις από αυτές, ενώ ένα 
µατς έληξε ισόπαλο. Ο άσος δίνεται σε απόδοση 2.22 και σίγουρα 
αξίζει την προσοχή µας.

*Σίδνεϊ Γουόντερερς - Περθ Γκλόρι (08/10, 10:00): Επτά φορές 
έχουν κοντραριστεί οι δυο οµάδες στο συγκεκριµένο γήπεδο, µε τους 
γηπεδούχους να µετρούν πέντε νίκες, ένα µατς έληξε ισόπαλο, ενώ 
οι φιλοξενούµενοι «απέδρασαν» µε τους τρεις βαθµούς της νίκης 
µόλις µία φορά. Θα πάµε µε την προϊστορία, επιλέγοντας τον άσο σε 
απόδοση 1.95.

*Σαραγόσα - Νουµάνθια (08/10, 21:30): Σε οκτώ αναµετρήσεις στο 
συγκεκριµένο γήπεδο µε αντίπαλο τη Νουµάνθια η Σαραγόσα µετράει 
πέντε νίκες, δύο ισοπαλίες και µόλις µία ήττα. Ο άσος προσφέρεται 
σε απόδοση 2.00 και θα αποτελέσει την τελευταία µας επιλογή για 
σήµερα.

08/10
15:30 Βααλβάικ - Ντεν Μπος   2 (DNB)  2.20
16:00  Έµπολι - Φότζια  1  1.81
16:30 Τζίλιγχαµ - Πόρτσµουθ  No Goal  2.00
18:00 Λεϊσόες - Ζιλ Βιθέντε  1 Ηµ. ή Τελ.  1.90
21:00 Γρανάδα - Λούγκο 1  2.00
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POWEREDBY AUTO

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

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

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

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

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

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

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

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

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

POWEREDBY AUTO

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΕ ΠΡΏΤΟ ΠΛΆΝΟ ΤΟ ΝΈΟ SEAT IBIZA

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

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

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

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

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

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

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

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

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόμη.

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

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούμερο των 150.000 

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

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

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

Ford Mustang, το πιο δημοφιλές 
σπορ μοντέλο στον πλανήτη

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

Μπορεί μία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πιο αποδοτικοί κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και 

ένα καινούργιο κιβώτιο 8 σχέσεων, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των βελτιώσεων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το νέο Volvo XC60 
ξεκινά από 53.490 ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

H Honda θα παρουσιάσει 
υβριδικό CR-V στη Φρανκφούρτη

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

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

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

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

Η Renault γιορτάζει 
40 χρόνια στη Formula 1

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

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

Συλλέγοντας εμπειρία και γνώση, η συμμετοχή της στη Formula 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KIA Picanto 1.0 
To καλύτερο µικρό πόλης

Το Picanto µε τον βασικό τρικύλινδρο κινητήρα αποτελεί µία ολοκληρωµένη πρόταση 
για όποιον αναζητά ένα ισορροπηµένο και οικονοµικό αυτοκίνητο πόλης.

Η νέα γενιά µοιάζει φυσικό επακόλουθο της προηγούµενης, 
όντας βελτιωµένη και καλύτερη σχεδόν σε κάθε της σηµείο. 
Και πέρα από το βασικό ζητούµενο (που δεν είναι άλλο από 
τη διατήρηση του κόµπακτ µεγέθους), το νέο Picanto είναι 

ένα όµορφο και ελκυστικό supermini. Συγκεκριµένα, το µήκος του α-
µαξώµατος έχει διατηρηθεί στα 3,595 µέτρα, ενώ ο µπροστινός πρό-
βολος έχει µειωθεί κατά 25 χλστ. ώστε το Picanto να δείχνει πιο συ-
µπαγές και ελκυστικό, εδώ µε σύµµαχο τους καλαίσθητους προβολείς 
και τις δυναµικές σχεδιαστικά γραµµές (ειδικά στην έκδοση GT Line 
µε το σπορ πακέτο).

Το µεταξόνιο έχει ελαφρώς αυξηθεί (κατά 15 χλστ., φτάνοντας τα 
2,4 µέτρα), ενώ ελαφρώς µεγαλύτεροι είναι και οι εσωτερικοί χώροι. 
Οι εµπρός θα καθίσουν άνετα, αλλά και οι πίσω επιβάτες θα βολευ-
τούν µια χαρά για τα δεδοµένα και τις διαστάσεις του αυτοκινήτου. Εν-
δεικτικό του πιο «έξυπνου» εσωτερικού αποτελεί η αύξηση του κορυ-
φαίου (κατά την KIA) στην κατηγορία πορτµπαγκάζ στα 255 λίτρα (από 
200 λίτρα), µε την πρακτικότητα να εκτοξεύεται στα 1.010 λίτρα όταν πέ-
φτει η πίσω διαιρούµενη 60/40 σειρά καθισµάτων.

Στην πλούσια έκδοση της δοκιµής µας µε την πρώτη µατιά το τα-
µπλό εντυπωσιάζει µε την προσεγµένη ποιότητα κατασκευής (εύλογα 
και για λόγους κόστους υπάρχουν σκληρά πλαστικά, αλλά µε προσεγ-
µένο φινίρισµα – στις πλουσιότερες εκδόσεις υπάρχει δέρµα σε κά-
ποια σηµεία) και τη σύγχρονη όψη του, καθώς στο µέσο του υπάρχει 
οθόνη 7 ιντσών (ΗΜΙ ή human-machine interface κατά την KIA).

Στη διάθεσή µας είχαµε τη βασική έκδοση των 1.000 κ.εκ. η οποία 
αποδίδει 67 ίππους και φυσικά είναι ατµοσφαιρική και µε ψεκασµό 
πολλαπλών σηµείων (υπάρχει και η 1.2 MPI µε 84 ίππους). Η τρικύ-

λινδρη διάταξη του µοτέρ γίνεται αντιληπτή από τη χαρακτηριστική δό-
νηση ακόµη και στο ρελαντί, που ωστόσο δεν ενοχλεί.

Πρόκειται για ένα τίµιο µοτεράκι που είναι ψυχωµένο στις χαµη-
λές και µεσαίες στροφές, µε αρκετή ελαστικότητα ώστε να προσφέ-
ρει καλές επιδόσεις και να κινεί µε αξιοπρέπεια το αµάξωµα. Ούτως 
ή άλλως αυτός που θα επιλέξει τη βασική έκδοση του Picanto προφα-
νώς ενδιαφέρεται πρωτίστως για το µειωµένο κόστος χρήσης (µαζί µε 
τα τέλη κυκλοφορίας) και εδώ το κορεατικό supermini συγκαταλέγεται 
ανάµεσα στους… πρωταθλητές, αφού η κατανάλωση κυµάνθηκε στα 
6-6,5 λίτρα / 100 χλµ. (κυρίως στην πόλη και µε κλιµατισµό).

Εκεί όπου θα δει κανείς την κατανάλωση να ανεβαίνει ελαφρώς 
προς το «επταράκι» είναι όταν κινηθεί πιο σβέλτα και πιέσει το µοτέρ. 
Κατά τα λοιπά, και σε σχέση µε το προηγούµενο µοντέλο, η κύλιση του 
νέου Picanto είναι πολύ καλύτερη, την καµπίνα διαπερνούν λιγότερα ντε-
σιµπέλ και κραδασµοί, ο συµπλέκτης είναι ελαφρύς για να µην κουράζει, 
ενώ συνολικά είναι ένα ευκολοδήγητο city car που δεν σε αγχώνει.

Πλούσιος είναι και ο τεχνολογικός εξοπλισµός µε συστήµατα ά-
νεσης και ασφάλειας, ενώ αξιοσηµείωτο είναι πως το Picanto είναι 
το πρώτο µοντέλο της κατηγορίας που εξοπλίζεται µε ESC + torque 
vectoring, ώστε στις στροφές να επιβραδύνεται ο εσωτερικός τροχός 
για βέλτιστη πρόσφυση και κράτηµα. Όσο για τις τιµές πώλησης, αυτές 
ξεκινούν από τα €10.290 για την έκδοση κινητήρα της δοκιµής µας µε 
πλήρη εξοπλισµό (µεγάλο ενδιαφέρον έχει το πακέτο GT Line), ενώ για 
όσους θέλουν καλύτερες επιδόσεις και το κάτι παραπάνω υπάρχει µε 
πολύ µικρή διαφορά (από €10.990) η έκδοση 1.2, την οποία και προ-
τείνουµε, εκτός και αν ταξιδεύετε πολύ συχνά, οπότε ίσως να σας ταί-
ριαζε και η «πικάντικη» turbo 1.0 (από €13.990)

Ευρωπαϊκή αγορά: 
Η βενζίνη πέρασε µπροστά

Από το 2009 τα βενζινοκίνητα είχαν να «προ-
σπεράσουν» σε πωλήσεις τα ντίζελ, µε τα τε-
λευταία να πέφτουν (από το περσινό 50,2%) στο 
46,3% για το πρώτο εξάµηνο του 2017 (πάντα 

σε σύγκριση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2016). Κάτι 
που ήταν αναµενόµενο, µια και το dieselgate σε συνδυ-
ασµό µε τον γενικότερο εκφοβισµό που υπάρχει (π.χ. για 
απαγόρευση από αστικά κέντρα κ.α.) ώθησε το αγορα-
στικό κοινό στο να προτιµήσει τα βενζινοκίνητα, τα οποία 
παρουσίασαν αύξηση στο 48,5% (από 45,8%). Σηµαντική 
είναι η άνοδος στις εναλλακτικές µορφές κίνησης (υβρι-
δικά, ηλεκτρικά, LPG και φυσικό αέριο), που φτάνει το 
35%, αντιπροσωπεύοντας πλέον µερίδιο αγοράς που φτά-
νει το 5,2% όλων των πωλήσεων. 

Πόσο κοστίζει η 
Mercedes-Benz X-Class;

Μία από τις σηµαντικότερες αφίξεις για τους επαγ-
γελµατίες και τους αγρότες (και όχι µόνο) είναι 
το πρώτο «αγροτικό» της Mercedes. Σε πρώτη 
φάση η X-Class θα είναι διαθέσιµη σε δύο εκ-

δόσεις πετρελαίου: την Χ220d µε τετρακύλινδρο turbo di esel 
των 2.300 κ.εκ. και των 163 ίππων και την X250d µε τον ίδιο 
κινητήρα αλλά biturbo και 190 ίππους. Η τιµή της εισαγωγι-
κής έκδοσης της X220d θα ξεκινά από τα €35.028. Πέρα από 
τη βασική έκδοση, θα υπάρχουν ακόµη τρεις: η επαγγελµα-
τική X-Class Pure, η X-Class Progressive µε περισσότερα ε-
πιβατικά στοιχεία και η πιο νεανική και lifestyle µε την ονοµα-
σία X-Class Power.
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O TIGRAN HAMASYAN ΣΤΟΝ ΦΙΛΟ-
ΛΟΓΙΚΟ ΣΎΛΛΟΓΟ «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ»
Πώς μπορεί να δοθεί νέα πνοή σε μια μουσική τόσο 
βαθιά ριζωμένη σε έναν τόπο; Ποιος άραγε είναι 
τόσο τολμηρός για να το επιχειρήσει; Το όνομά του 
είναι Tigran Hamasyan, ο νεαρός Αρμένιος πιανί-
στας που έχει στρέψει πάνω του το διεθνές ενδια-
φέρον της τζαζ, και όχι μόνο, μουσικής σκηνής. Κα-
ταφέρνει να εμφυσήσει στη μουσική του στοιχεία 
της κουλτούρας και των παραδόσεων της πατρίδας 
του και κάθε του εμφάνιση μαγεύει το κοινό του. Ο 
Tigran Hamasyan θα βρεθεί για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα το Σάββατο 7 Οκτωβρίου για να δώσει μία 
μοναδική συναυλία στην αίθουσα του Φιλολογικού 
Συλλόγου «Παρνασσός».

«ΤΟΜΉ» ΣΤΟ ΔΏΜΑ ΤΟΎ ΘΕΑΤΡΟΎ 
ΤΟΎ ΝΕΟΎ ΚΟΣΜΟΎ
Το σημείο όπου ο στίχος κόβεται σε δύο ημιστίχια ονομά-
ζεται τομή. Αν η ζωή του Πολ Βερλέν ήταν ένας στίχος και η 
ζωή του Αρτίρ Ρεμπό ένας άλλος, το σημείο τομής του κάθε 
στίχου θα ήταν το ίδιο: το τέλος της ερωτικής σχέσης των 
δύο ποιητών. Στο σκοτεινό, σκληρό και ηδονιστικό της κεί-
μενο η Πάμελα Κάρτερ δανείζεται ιστορικά στοιχεία από 
τις ζωές των δύο αντρών και της γυναίκας του Βερλέν, Μα-
τίλντ, και τα συνδυάζει με στοιχεία μυθοπλασίας για να α-
ναδείξει τις ιδιαίτερες ποιότητες της ψυχής και του πνεύ-
ματος ενός καλλιτέχνη, που με την έντασή τους ωθούν τη 
ζωή του να υπερβεί τα όρια, γεγονός απαραίτητο για τη δη-
μιουργία ενός σπουδαίου καλλιτεχνικού έργου. Σκηνο-
θεσία-μετάφραση: Μενέλαος Καραντζάς. Παίζουν οι ηθο-
ποιοί: Νίκος Γιαλελής, Σελήνα Διαμαντοπούλου, Φοίβος 
Μαρκιανός. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη.

Ή BIJOUX DE KANT ΜΕ ΤΙΣ «ΚΟΡΕΣ» 
ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΉΣ ΟΔΟΎ ΚΎΚΛΑΔΏΝ
Η bijoux de kant επανέρχεται με μια ανανεωμένη εκδοχή 
της παράστασης «Οι Κόρες», που παίχτηκε φέτος το καλο-
καίρι στο Μικρό Χρηματιστήριο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ 
Αθηνών και Επιδαύρου. Η φετινή παραγωγή του Φεστιβάλ 
Αθηνών θα ανέβει στο Θέατρο της οδού Κυκλάδων – Λευ-
τέρης Βογιατζής για οκτώ μόνο παραστάσεις, από 12 μέχρι 
22 Οκτωβρίου, Πέμπτη έως Κυριακή. Στο νέο τους σπίτι οι 
Κόρες τολμούν να επαναρθρώσουν το αίτημά τους για α-
νακωχή και επανασύνδεση με την Αθήνα, τη μητέρα πόλη 
όλων μας. Το Ζάππειο και η Κυψέλη, το Πεδίον του Άρεως 
και η οδός Αθηνάς, η Πνύκα και η πλατεία Αγίας Ειρήνης 
γίνονται σώματα και σήματα μιας νέας επιθυμίας, ζωής και 
ρυμοτομίας. Σύλληψη-σκηνοθεσία: Γιάννης Σκουρλέτης. 
Παίζουν: Λένα Δροσάκη, Άλκηστις Πουλοπούλου και η 
μουσικός Χαρούλα Τσαλπαρά.

Η Αθήνα το 1917 στο Μουσείο Μπενάκη
Η Γαλλική Σχολή Αθηνών διοργανώνει, σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς 138), έκθεση αφιερωμένη στην Αθήνα του 1917 με 
σπάνιο οπτικό υλικό που προέρχεται από τη φωτογραφική υπηρεσία του συμμαχικού εκστρατευτικού σώματος το οποίο έδρασε στα Βαλκά-

νια κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και είναι γνωστό ως Στρατιά της Ανατολής. Το 1917 ήταν μία κομβική χρονιά για την Ελλάδα: 
ύστερα από έντονες εσωτερικές πολιτικές και διπλωματικές ζυμώσεις, τον Ιούνιο του 1917 οι σύμμαχοι της Αντάντ συνόδευσαν τον Βενιζέλο 

στην Αθήνα, απέπεμψαν τον Κωνσταντίνο και η χώρα εισήλθε στον πόλεμο.
Στην έκθεση ανακαλύπτει κανείς συνοικίες που εξαφανίστηκαν λόγω πολεοδομικών αλλαγών ή και αρχαιολογικών ανασκαφών, το τοπίο πριν 

από την εντατική αστικοποίηση και πολεοδόμηση που θα ακολουθήσει λόγω της άφιξης των προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής, ένα 
αρχιτεκτονικό σύνολο στο οποίο δεσπόζει ακόμη ο νεοκλασικισμός.
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«Το όνομά μου είναι Τομ. Είμαι σύζυ-
γος και πατέρας. Όταν ήταν τεσσά-
ρων ετών, το παιδί μου μας φανέ-
ρωσε, στη γυναίκα μου κι εμένα, με 
μεγάλη αποφασιστικότητα πως είναι 

κορίτσι. “Είμαι κορίτσι μέσα μου” μας είπε. Αυτή η δήλωση 
άλλαξε τη ζωή μας. Στην πραγματικότητα, ήταν κάτι που 
ήδη γνωρίζαμε για περισσότερο από έναν χρόνο, όταν το 
παιδί μας από ένα ευτυχισμένο και ανέμελο παιδάκι έγινε 
επιθετικό και μελαγχολικό. Καθώς μεγάλωνε και έβρισκε 
τα λόγια για να εκφράσει τι είχε στο μυαλό και στην καρ-
διά του, χρειαστήκαμε ιατρική βοήθεια. Πήγαμε σε παιδί-
ατρο, σε παιδοψυχολόγο και gender therapist. Όλοι μάς 
είπαν πως “πάσχει” από δυσφορία φύλου και η μόνη “θε-
ραπεία” που υπάρχει είναι να την αφήσουμε να ζει όπως 
επιθυμεί. Προσπαθήσαμε να ενημερωθούμε όσο γίνεται 
καλύτερα, όταν συνειδητοποιήσαμε πως 50% των τρανς 
παιδιών μέχρι το τέλος της εφηβείας τους αποπειρώνται να 
αυτοκτονήσουν. Πολλά το καταφέρνουν. Ο λόγος; Δεν αι-
σθάνονται πως η οικογένειά τους τα αγαπά και τα αποδέ-
χεται. Ήταν τότε που αποφασίσαμε πως προτιμάμε να έ-
χουμε μια ευτυχισμένη, υγιή κόρη από έναν νεκρό γιο». Ο 
Τομ Τζάκσον αισθάνθηκε την ανάγκη να στείλει αυτή την 
επιστολή στους «New York Times» πριν από περίπου τρία 
χρόνια. Είχε προηγηθεί η ομιλία της συζύγου του, Ντέμπι, 
στη γονική ημερίδα «Listen to your mothers» στο Κάνσας. 
Το βίντεο της ομιλίας της έγινε viral, η ίδια και η οικογέ-
νειά της σύμβολο στον αγώνα για τα ατομικά δικαιώματα 
και η μικρή Έιβερι το πρόσωπο της LGBT κοινότητας που 
αγωνίζεται να αλλάξει τον κόσμο.

H Έιβερι Τζάκσον γεννήθηκε με αντρικά γεννητικά 
όργανα. Επανακαθόρισε το φύλο της μόνη της, όταν ήταν 
τεσσάρων ετών. Μέχρι τότε ήταν ένα ζωηρό αγόρι που του 
άρεσαν οι καρχαρίες. Όταν ήταν τριών, ζήτησε από τους γο-
νείς της να της αγοράσουν ένα φόρεμα πριγκίπισσας. Εκεί-
νοι αρνήθηκαν. Θεώρησαν πως ίσως περνάει μια φάση που 
τη γοητεύουν τα φωτεινά, λαμπερά αντικείμενα και δεν θέ-
λησαν να ξοδέψουν άδικα χρήματα. Η Έιβερι, όμως, επέ-
μενε και οι γονείς της υποχώρησαν. Φορούσε εκείνο το φό-
ρεμα συνέχεια και ζητούσε περισσότερα: νυχτικά, στέκα 
για τα μαλλιά, κορόνες. Της αγόρασαν τα περισσότερα, 
αλλά αρνήθηκαν να της πάρουν κοριτσίστικα εσώρουχα. 
Μια μέρα παρατήρησαν πως πίεζε έντονα τα γεννητικά της 
όργανα. Όταν τη ρώτησαν γιατί, αν έχει κάποιον πόνο ή 
φαγούρα, εκείνη απάντησε: «Με ενοχλούν, δεν τα θέλω». 
Τους επόμενους μήνες έγινε πιο επίμονη. Ήθελε να πηγαί-

νει για παγωτό φορώντας φτερά και ροζ παπούτσια. Όσο 
εκείνοι αρνούνταν τις νέες απαιτήσεις της Έιβερι, εκείνη 
μεταμορφωνόταν σε ένα επιθετικό, μελαγχολικό παιδί. Η 
πρώτη μέρα που της επέτρεψαν να πάει στο σχολείο με το 
νέο της φόρεμα ήταν η πιο ευτυχισμένη της ζωής της. Τις 
εβδομάδες που ακολούθησαν πολλές οικογένειες διαμαρ-
τυρήθηκαν για την εμφάνισή της και πολλοί συγγενείς έ-
παψαν να έχουν σχέσεις μαζί τους, καθώς όμως ο ψυχολό-
γος και ο παιδίατρος τους διαβεβαίωσαν πως το παιδί τους 
είναι απολύτως υγιές, οι Τζάκσον δέχτηκαν την Έιβερι γι’ 
αυτό που εκείνη αποφάσισε να είναι.

Η ιστορία της Έιβερι και άλλων 80 διαφυλικών παιδιών 
από διάφορα μέρη της γης έγινε cover story στο «National 
Geographic» τον Ιανουάριο του 2017 με τον γενικό τίτλο 
«The Gender Revolution». Η επανάσταση των φύλων, ω-
στόσο, είναι μια ιστορία πόνου, διακρίσεων και μίσους.

Η τρανς ακτιβίστρια Κέιτ Μπόρνσταϊν στο βιβλίο της 
«Gender Outlaws» είχε γράψει: «Το πρώτο πράγμα που 
συνήθως ρωτάμε τους νέους γονείς είναι “αγόρι ή κορί-
τσι;”. Υπάρχει μια θαυμάσια απάντηση που μπορεί κά-
ποιος να δώσει: “Δεν το ξέρουμε, δεν μας το είπε ακόμη”». 
Αυτή η απάντηση συνοψίζει μια σημαντική προβληματική 
σε σχέση με το φύλο, που αναφέρεται στην κοινωνική ταυ-
τότητα του φύλου, στον εσωτερικό, ατομικό τρόπο δηλαδή 
που αντιλαμβάνεται η καθεμιά και ο καθένας μας το φύλο 
του, που μπορεί να μη συμβαδίζει με το φύλο που του/της 
αποδίδεται κατά τη γέννηση, αυτό που σχηματικά ονομά-
ζουμε «βιολογικό φύλο». Σε αυτή την περίπτωση έχει επι-
κρατήσει να κάνουμε λόγο για δυσφορία φύλου ή ασυμ-
φωνία φύλου (gender incongruence), που δεν ταυτίζεται 
απαραίτητα με τον σεξουαλικό προσανατολισμό ενός αν-
θρώπου και σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υ-
γείας ΔΕΝ είναι ψυχική διαταραχή.

Σε κάθε περίπτωση, οι περισσότεροι από εμάς αναρω-
τιόμαστε αν ένα παιδί, πέντε, επτά ή δεκατεσσάρων ετών 
μπορεί από αυτή την ηλικία να γνωρίζει το κοινωνικό του 
φύλο και αν είναι σοφό να του επιτρέπεται πριν από την ε-
νηλικίωσή του να αποφασίσει. Εσφαλμένα, όπως σε πολλά 
ζητήματα στη χώρα μας, περιοριστήκαμε στη συνθηματο-
λογία συρρικνώνοντας το νομοσχέδιο για τη νομική ανα-
γνώριση της ταυτότητας φύλου στο «τα παιδιά μας θα αλλά-
ζουν φύλο με μια αίτηση» ή στις ομοφοβικές απλουστεύ-
σεις του Βασίλη Τσιάρτα στο Facebook. Φυσικά με λίγη 
ανάγνωση καταλαβαίνεις πως δεν είναι καθόλου έτσι. Στο 
νομοσχέδιο προβλέπεται η σύσταση ιατρικού συμβουλίου 
στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Π. και Α. Κυρι-

ακού» και συναίνεση των κηδεμόνων. Αυτό το συμβού-
λιο δεν θα είναι ένα τυπικό όργανο, όπως π.χ. εκείνο που 
γνωμοδοτεί για τις αναπηρίες, αλλά μια ομάδα επιστη-
μόνων που θα γνωματεύει, δεν θα αποφασίζει, για ανή-
λικα τρανς άτομα που πιθανόν μέχρι εκείνη τη στιγμή 
παρακολουθεί.

Στις ΗΠΑ και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες οι 
gender therapists είναι δημοφιλείς επιστήμονες. Ο εν-
δοκρινολόγος παιδίατρος Νόρμαν Σπακ, με έδρα τη Βο-
στόνη, σε ομιλία του στο TEDx περιέγραψε πως η πρα-
κτική που ακολουθείται σε ανήλικους τρανς είναι μια 
μακρά σε διάρκεια θεραπεία. Παρακολουθούν τα παιδιά 
για τέσσερα ή πέντε χρόνια, ώστε τα ίδια να σκεφτούν 
καλά σε ποιο φύλο επιθυμούν να ανήκουν, ενώ παράλ-
ληλα κάνουν ενδοκρινολογικές εξετάσεις. Στη συνέχεια, 
με ένα πρόγραμμα που αποκαλούν «12-16-18», γύρω στα 
12 έτη αρχίζουν να τους χορηγούν ανασταλτικές ορμό-
νες και στα 16 τους, μετά από νέες εξετάσεις, καταλήγουν 
σε νέες εκτιμήσεις, ώστε τα παιδιά στο μέλλον, αν το ε-
πιθυμούν, να μπορούν να προχωρήσουν σε επέμβαση ή 
όχι. Δεν είναι απόφαση μιας ημέρας, λοιπόν, η επιλογή 
φύλου.

Μέχρι σήμερα 19 χώρες-μέλη του Συμβουλίου της 
Ευρώπης (που πίεσε και την Ελλάδα να αλλάξει στάση) 
έχουν υιοθετήσει διαδικασία αλλαγής νομικής καταχώ-
ρισης φύλου χωρίς προαπαιτούμενες χειρουργικές επεμ-
βάσεις ή στείρωση, καθώς μια σειρά διεθνείς και ευρω-
παϊκοί οργανισμοί θεωρούν ότι τέτοια προαπαιτούμενα 
συνιστούν είδος βασανισμού, απάνθρωπης και εξευτελι-
στικής μεταχείρισης, ενώ ταυτόχρονα παραβιάζουν την 
ιδιωτική και οικογενειακή ζωή των εν λόγω ανθρώπων.

Τέλος, όσοι φοβούνται πως θα διαφθαρούν οι έφη-
βοί μας –αλήθεια, από ποιους;– ας αναρωτηθούν πόσες 
αυτοκτονίες ή καταθλίψεις σχετίζονται με το ομοφοβικό 
και τρανσφοβικό bullying στα σχολεία, εκεί δηλαδή 
όπου ακόμη δεν υπάρχει επαρκές μάθημα σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης συμπεριληπτικό της καταπολέμησης 
των στερεοτύπων με βάση το φύλο, την έκφραση φύλου 
και την ταυτότητα φύλου.

Οι κοινωνίες προχωράνε αποκλειστικά προς τα 
μπροστά, τουλάχιστον όσον αφορά τα ατομικά δικαιώ-
ματα και τον αυτοπροσδιορισμό, όσο κι αν αντιδρούν 
κάποιοι. Πάντα υπήρχαν αυτοί οι κάποιοι. Ήταν εκεί-
νοι που δεν αναγνώριζαν το δικαίωμα ψήφου στις γυναί-
κες, το δικαίωμα μόρφωσης στους μαύρους, το σύμφωνο 
συμβίωσης στους ομόφυλους.

Γιατί 
ο Βασίλης Τσιάρτας 

δεν έχει δίκιο

 ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ
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Η Μαργαρίτα είναι μια γλυκύτατη κοπέλα περίπου 6 
χρονών η οποία, μετά απ’ όλα αυτά που έχει περάσει 
αναζητάει την παντοτινή της οικογένεια. Είναι 
κοινωνική και τρυφερή με τους ανθρώπους όλων 
των ηλικιών, λατρεύει τις βόλτες και θέλει να μυρίσει 
και να εξερευνήσει τα πάντα, είναι παιχνιδιάρα, είναι 
χαρούμενη και χαμογελαστή, αγαπάει πολύ τις γάτες, 
τρελαίνεται να κοιμάται σε μαλακά κρεβατάκια, το 
φαγητό και τα μεζεδάκια είναι η αδυναμία της, είναι 
και λίγο παραπονιάρα καμιά φορά, αλλά πώς να 
αντισταθείς σε αυτό το γλυκό και γεμάτο ζωντάνια 
κορίτσι που όταν το πάρεις αγκαλιά σε γεμίζει φιλιά; 
Είναι όμως και κυρία, ήσυχη αλλά και καθαρή μέσα 
στο σπίτι. Αν ενδιαφέρεστε γι’ αυτήν, επικοινωνήστε 
στο τηλ. 6974 602773 ή στείλτε email στο ioanna.
athanassiadou@gmail.com.

Ο Γκριζούλης είναι περίπου 2,5 ετών, 
στειρωμένος, εμβολιασμένος και με τσιπ. Είναι 
εξαιρετικά καλός χαρακτήρας και καθόλου 
ζημιάρης. Διαρκώς δείχνει την αγάπη του και 
πειθαρχεί σε ό,τι του λες. Τα πηγαίνει πολύ καλά 
με άλλα ζωάκια (σκυλάκια και γατάκια). Θα δοθεί 
με συμβόλαιο υιοθεσίας μέσα από το πρόγραμμα 
του Δήμου Ηρακλείου Αττικής. Επικοινωνία στο 
τηλ. 210 2830374 ημέρες και ώρες γραφείου.

O Μπο είναι ένας πραγματικός survivor της 
πραγματικής ζούγκλας εκεί έξω. Είναι 10 μηνών, 
ζυγίζει 14 κιλά και τα πάει καλά με σκυλάκια και 
γατάκια. Είναι στειρωμένος, έχει κάνει το εμβόλιο 
κατά της λύσσας, εσωτερική και εξωτερική 
αποπαρασίτωση και φοράει τσιπ. Αυτά είναι τα 
γραφειοκρατικά, γιατί όσον αφορά τον χαρακτήρα 
του θα πρέπει να βρούμε νέες λέξεις. Μπαίνει με 
ευκολία στο αυτοκίνητο, περπατάει δίπλα μας με 
λουρί και μαθαίνει πολύ εύκολα. Για επιπλέον 
πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ. 6976 687977.

Αγγελίες

Αστική γεωργία
Την πρωτοβουλία για μια «αστική γεωργία» πήραν υπάλ-
ληλοι ταχυδρομικών γραφείων στο Παρίσι, επιθυμώντας 
να μετατρέψουν τη γαλλική πρωτεύουσα σε ένα πιο βιώ-
σιμο περιβάλλον κυρίως μέσω της γεωργίας, και αποφά-
σισαν να καλλιεργούν σε ταράτσες κτιρίων. Η γεωργία 
στις ταράτσες έχει ανθήσει τα τελευταία χρόνια, ξεκινώ-
ντας από τη Νέα Υόρκη και το Τόκιο και φτάνοντας στο 
Λονδίνο και στο Παρίσι. Έως το 2020 υπολογίζεται πως 
το Παρίσι θα διαθέτει έναν μεγάλο αριθμό τέτοιων κήπων. 
Το 1/3 από αυτούς θα είναι αφιερωμένο στην αστική γεωρ-
γία. Το πρώτο μέρος των επερχόμενων projects θα οδηγή-
σει σε καλλιέργεια 32 διαφορετικών τοποθεσιών με 425 
τόνους φρούτα και λαχανικά, 24 τόνους μανιτάρια, 30.000 
λουλούδια, καθώς και με την παραγωγή 8.000 λίτρων μπί-
ρας και 95 κιλών μελιού. Ανάμεσα σε ουρανοξύστες, οι ερ-
γάτες καλλιεργούν φρούτα και λαχανικά, όπως μαρούλια, 
μελιτζάνες και ντομάτες. Επίσης, έχουν τοποθετήσει 90 
τόνους χώμα.

Discover Dogs 2017
Το φεστιβάλ Discover Dogs 2017 θα πραγματοποιηθεί στο 
Helexpo Maroussi το διήμερο 4 και 5 Νοεμβρίου 2017 με 
δωρεάν είσοδο. Ένα φεστιβάλ που θα αποτελέσει μια με-
γάλη κυνοφιλική γιορτή για το αγαπημένο μας κατοικίδιο 
και τους σύνθετους ρόλους που έχει στη σημερινή κοινω-
νία. Από αγαπημένος σύντροφος στην καθημερινότητά 
μας μέχρι πολύτιμος βοηθός για τους συνανθρώπους μας 
με κινητικά προβλήματα ή προβλήματα όρασης, ο σκύλος 
αποδεικνύει ότι είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου. 
Στο Discover Dogs 2017 θα μπορέσετε να συλλέξετε πλη-
ροφορίες, να δείτε νέα προϊόντα διατροφής και να συζητή-
σετε με ειδικούς για τις εξειδικευμένες διατροφικές ανά-
γκες του σκύλου σας, να ανακαλύψετε υπηρεσίες οι οποίες 
μπορεί να τον κάνουν χαρούμενο, να δοκιμάσετε προϊόντα 
ειδικά σχεδιασμένα γι’ αυτούς, να κερδίσετε δώρα και να 
λάβετε μέρος σε διαγωνισμούς των εταιρειών που θα συμ-
μετάσχουν στο φεστιβάλ.

ST
RA

Y
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Σ
ημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση του 
παιδιού, πέρα από το σχολείο, διαδρα-
ματίζουν και οι γονείς. Καλούνται να 
υποστηρίξουν και να βοηθήσουν τα 
παιδιά τους στη μελέτη στο σπίτι. Δεν 
είναι λίγες όμως οι φορές που αυτή η 

βοήθεια δημιουργεί προβλήματα και γεννά ερωτήματα 
στους γονείς για το πώς και μέχρι πότε είναι σωστό να 
βοηθούν τα παιδιά τους να προετοιμαστούν για την επό-
μενη μέρα στο σχολείο.

Αρχικά θα πρέπει να τονιστεί η σημαντικότητα της 
μελέτης στο σπίτι. Όταν δεν ξεπερνιούνται τα όρια στον 
φόρτο εργασίας, η μελέτη στο σπίτι είναι μια γέφυρα ε-
πικοινωνίας μεταξύ της οικογένειας και του σχολείου. 
Οι γονείς ενημερώνονται για το τι μαθαίνει το παιδί στο 
σχολείο, αλλά είναι και μια ευκαιρία για να ενημερώ-
σουν τον δάσκαλο για το μαθησιακό επίπεδο των παι-
διών τους.

Η μελέτη στο σπίτι βοηθά τα παιδιά να εδραιώσουν 
γνώσεις, δεξιότητες και τεχνικές που έχουν διδαχτεί 
μέσα στην τάξη. Δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να ανα-
πτύξουν εξατομικευμένες στρατηγικές μάθησης, να μά-
θουν να χρησιμοποιούν πηγές και να αναπτύξουν ικα-
νότητες αυτορρύθμισης και μεταγνώσης.

Η μελέτη στο σπίτι, λοιπόν, μπορεί να συμβάλει 
θετικά στην εδραίωση και βελτίωση όλων εκείνων των 
δεξιοτήτων του μαθητή που θα του φανούν χρήσιμες 
σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Κριτήριο για την ε-
πίτευξη των στόχων της μελέτης στο σπίτι είναι οι ερ-
γασίες να είναι προσαρμοσμένες στις δυνατότητες και 
στις εκπαιδευτικές ανάγκες του παιδιού. Επίσης, ο με-
γάλος φόρτος εργασιών μπορεί να έχει τα αντίθετα α-
ποτελέσματα.

Οι γονείς εμπλέκονται στη διαδικασία της μελέτης 
γιατί πιστεύουν ότι είναι υποχρεωμένοι, ότι η παρέμ-
βασή τους θα έχει θετικά αποτελέσματα και ότι οι εκ-
παιδευτικοί θα εκτιμήσουν θετικά την εμπλοκή τους. 
Ωστόσο, στην υπερβολική ανάμειξη των γονιών στη με-

λέτη των παιδιών ελλοχεύουν κίνδυνοι:
• Το παιδί εξαρτάται από τους γονείς και χάνει το αί-
σθημα της αυτενέργειας και της πρωτοβουλίας.
• Στην περίπτωση που οι γονείς χρησιμοποιούν διαφο-
ρετικές τεχνικές από αυτές του δασκάλου, προκαλούν 
σύγχυση στο παιδί.
• Πολλές φορές το διάβασμα καταλήγει να γίνεται 
πεδίο μάχης και οι γονείς να μαλώνουν έντονα με το 
παιδί.
• Όλες οι εργασίες ουσιαστικά ολοκληρώνονται από 
τους γονείς και όχι από το παιδί.
• Καθυστερούν η ωρίμανση και η σχολική επίδοση του 
παιδιού.
• Πολύ πιθανό να αυξάνεται και ο χρόνος μελέτης.

Σύμφωνα, λοιπόν, με όλα τα παραπάνω, οι γονείς 
καλό θα είναι να έχουν υποστηρικτικό ρόλο στη με-
λέτη του παιδιού και να μην επεμβαίνουν σε υπερβο-
λικό βαθμό. Με την πάροδο του χρόνου, θα πρέπει η 
υποστήριξη να φθίνει χρονικά, ώστε το παιδί να μπο-
ρεί σιγά σιγά να μελετά μόνο του. Από την Ά  Δημοτι-
κού κιόλας το παιδί είναι ικανό να διαβάζει μόνο του. 
Γι’ αυτό οι γονείς θα πρέπει να προσανατολίζουν την υ-
ποστήριξή τους στη σταδιακή αυτονόμηση του παιδιού. 
Σίγουρα στα πρώτα χρόνια της σχολικής ζωής του το 
παιδί θα χρειαστεί μεγαλύτερη βοήθεια μέχρι να μάθει 
να διαβάζει μόνο του. Οι γονείς θα πρέπει να θυμούνται 
πως:
• Όλα τα παιδιά μπορούν να μάθουν να ολοκληρώνουν 
μόνα τους, αν όχι όλες, κάποιες από τις εργασίες τους.
• Θα πρέπει να είναι κοντά, και όχι δίπλα, στο παιδί, για 
να ελέγξουν το τελικό αποτέλεσμα της προσπάθειας, να 
διορθώσουν τυχόν λάθη και να παράσχουν βοήθεια αν 
τους ζητηθεί.
• Ο χώρος και ο χρόνος μελέτης θα πρέπει να είναι στα-
θεροί. Η ώρα μελέτης διαφέρει σε κάθε παιδί και προ-
σαρμόζεται με βάση τις ανάγκες του παιδιού. Ο χώρος 
θα πρέπει να είναι αφαιρετικός, φωτεινός και να έχει 
όλα εκείνα που θα χρειαστούν στο παιδί για να ολοκλη-

ρώσει τις εργασίες του.
• Δεν θα πρέπει να ολοκληρώνουν οι ίδιοι τις εργα-
σίες του παιδιού ή να του δίνουν έτοιμες απαντήσεις 
στις ερωτήσεις του.
• Όσο πιο θετικοί είναι οι ίδιοι απέναντι στη μελέτη 
στο σπίτι, τόσο πιο θετικό θα είναι και το παιδί.
• Τέλος, σημαντική είναι η συχνή επικοινωνία με 
τον εκπαιδευτικό, ο οποίος μπορεί να τους καθοδη-
γήσει και να τους υποστηρίξει στην προσπάθειά τους. 
Δεν θα πρέπει να ξεχνούν να επιβραβεύουν την κάθε 
προσπάθεια του παιδιού και οι προσδοκίες τους να 
είναι προσαρμοσμένες στις δυνατότητες του παιδιού.

*Ο Φώτης Παπαναστασίου είναι ειδικός παιδαγω-
γός - συγγραφέας / MSc Σχολική Ψυχολογία, επι-
στημονικός υπεύθυνος Υγείας & Ανθρωπιστικών 
Επιστημών του Aegean College, επιστημονικός δ/
ντής του Πρότυπου Κέντρου Ειδικών Θεραπειών 
«Παιδίων Πλεύση». www.eidikospaidagogos.gr

Σημαντική είναι η συχνή 
επικοινωνία των γονιών με τον 
εκπαιδευτικό, ο οποίος μπορεί 
να τους καθοδηγήσει και να τους 
υποστηρίξει στην προσπάθειά 
τους. Δεν θα πρέπει να ξεχνούν να 
επιβραβεύουν την κάθε προσπάθεια 
του παιδιού και οι προσδοκίες τους 
να είναι προσαρμοσμένες στις 
δυνατότητες του παιδιού.

 ΤΟΥ ΦΏΤΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ*

Πώς και μέχρι πότε μπορούν οι γονείς 
να βοηθούν το παιδί στη μελέτη;
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ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τζέισον Τάισεν ΣΕΝΑΡΙΟ: Μέγκαν 
Μακάρθι, Ρίτα Χσιάο, Μάικλ Βόγκελ, Τζο Μπαλαρίνι 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 99΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Spentzos Film

Το θρυλικό «Blade Runner» επιστρέφει έπειτα από 35 χρόνια για να µας θυµίσει την ιστορία και να προσθέσει 
κι άλλα κοµµάτια στο παζλ της. Ξεκινά περίπου 30 χρόνια µετά τα συµβάντα της πρώτης ταινίας και από την 
αρχή γίνεται κατανοητό ότι έχουν εφευρεθεί νέες ρεπλίκες, πιο υπάκουες και πιο εξελιγµένες. Κάποιες από 
αυτές έχουν αναλάβει το έργο να βρουν τα παλαιότερα µοντέλα που ήταν ανυπάκουα και να τα «αποσύρουν». 

Μόνο που η εύρεση κάποιων παλαιών οστών στο σπίτι µιας ρεπλίκας που εξοντώνουν θα φέρει αναταραχές, καθώς η 
έρευνα θα τους οδηγήσει σε µια αποκάλυψη που θα µπορούσε να αναταράξει όλο τον κόσµο. Στο πρώτο «Blade Runner» 
το σηµείο τοµής ήταν η ρεπλίκα Ρέιτσελ, που ήταν ιδιαίτερα εξελιγµένη, στο δεύτερο µετακινείται σε κάτι πιο συνταρα-
κτικό από την απλή εξελιγµένη µορφή. Το να σκηνοθετήσει κάποιος το σίκουελ µιας µυθικής ταινίας χρειάζεται κότσια, 
πέρα από σεβασµό στον κόσµο που είχε δηµιουργηθεί, καθώς και ιδιαίτερο τρόπο ώστε να βάλει τα δικά του στοιχεία 
χωρίς να διαταράξει τα πρωτότυπα στοιχεία. Ο Βιλνέβ, ένας από τους καλύτερους τωρινούς σκηνοθέτες, το κατάφερε, 
δηµιούργησε έναν κόσµο που θα µπορούσε να είναι η εξέλιξη του πρωτότυπου «Blade Runner» µετά από 30 χρόνια και 
σε αυτόν πρόσθεσε τη δική του αισθητική. Η ιστορία εξελίσσεται µε µεγάλο ενδιαφέρον, ενώ η ανατροπή που γίνεται 
κατά τη διάρκειά της θεωρώ ότι είναι προβλεπόµενη για έναν θεατή που προσέχει τα στοιχεία που δίνονται. Τα εφέ κλέ-
βουν την παράσταση και ο σκηνικός κόσµος λειτουργεί εξαίσια – ακριβώς όπως και στην πρώτη ταινία, είναι υπερβολικά 
µεγάλος και υπερβολικά ασφυκτικός-κλειστοφοβικός, συµβάλλοντας στη δηµιουργία έντονης ατµόσφαιρας. Το «Blade 
Runner 2049» είναι ένα καλό σίκουελ και µάλιστα µιας ταινίας που θεωρείται από τις καλύτερες που έχουν γυριστεί 
ποτέ, δίνει νέα και ενδιαφέροντα στοιχεία στον κόσµο που εισήγαγε ο Ρίντλεϊ Σκοτ και απαντά στο ερώτηµα που έθεσε η 
πρώτη ταινία αν ο Ντέκαρντ είναι ή όχι ρεπλίκα.

ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
UNA MUJER FANTASTICA

Οι ερωτευµένοι Μαρίνα και Ορλάντο σχεδιάζουν να περάσουν το υπόλοιπο της ζωής τους µαζί. Η 27χρονη 
Μαρίνα εργάζεται ως σερβιτόρα και φιλοδοξεί να ασχοληθεί επαγγελµατικά µε το τραγούδι. Ο Ορλάντο 
είναι 20 χρόνια µεγαλύτερός της και ιδιοκτήτης µιας εταιρείας εκτυπώσεων. Ένα βράδυ, µετά τον εορ-
τασµό των γενεθλίων της Μαρίνας, ο Ορλάντο νιώθει µια ξαφνική αδιαθεσία. Εκείνη θα τον οδηγήσει 

εσπευσµένα στα επείγοντα, όπου, δυστυχώς, θα πεθάνει αµέσως µόλις φτάσει στο νοσοκοµείο. Μετά τον αιφνίδιο 
θάνατο του συντρόφου της η Μαρίνα αντιµετωπίζει όχι µόνο την απροθυµία της οικογένειάς του να τη συµπεριλάβει 
στο πένθος αλλά και την καχυποψία τους σχετικά µε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό συµβάν. Η 
Μαρίνα είναι τρανσέξουαλ και αυτή είναι η ιστορία του αγώνα της για το δικαίωµα να είναι ο εαυτός της. Έναν αγώνα 
που δίνει σε όλη της τη ζωή µε σκοπό να γίνει η γυναίκα που είναι σήµερα – µια σύνθετη, δυνατή, ειλικρινής και 
φανταστική γυναίκα.

Βραβευµένη στο Βερολίνο, η «Φανταστική Γυναίκα» είναι ένα από τα έργα της χρονιάς. Ένα αριστοτεχνικό σε-
νάριο και η ιδιαίτερη σκηνοθετική µατιά του Λέλιο δηµιούργησαν τον κόσµο όπου υπάρχει η Μαρίνα, ένας από τους 
πιο ενδιαφέροντες χαρακτήρες της φετινής σεζόν. Η Βέγκα κλέβει την παράσταση και ήδη κάποιοι τη συζητούν για 
τα επόµενα Όσκαρ.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Σεµπάστιαν Λέλιο ΣΕΝΑΡΙΟ: Σεµπάστιαν Λέλιο, Γκονζάλο Μάθα ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Ντανιέλα Βέγκα, Φρανσί-
σκο Ρέγιες, Λούις Γκνέκο ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 104΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Seven Films

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ντενί Βιλνέβ ΣΕΝΑΡΙΟ: Χάµπτον Φέιντσερ, Μάικλ Γκριν ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Ράιαν Γκόσλινγκ, Χάρισον 
Φορντ, Ρόµπιν Ράιτ, Άνα ντε Άρµας, Σίλβια Χουκς ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 163΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Feelgood

MY LITTLE 
PONY: 
ΤHE MOVIE

BLADE RUNNER 2049

  ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

Μια σκοτεινή µαγική δύναµη 
απειλεί την Ponyville. Τα µικρά 
πόνι ξεκινούν ένα αξέχαστο ταξίδι 
πέρα από την Equestria, όπου 

γνωρίζουν νέους φίλους και βιώνουν συναρπα-
στικές περιπέτειες στην προσπάθειά τους να 
σώσουν την πόλη τους µε τη δύναµη της φιλίας. 
Το κλασικό κινούµενο σχέδιο της δεκαετίας του 
’80 επιστρέφει στη µεγάλη οθόνη, µόνο που ο 
σχεδιασµός των ηρώων διαφέρει πολύ – τα µικρά 
αλογάκια δεν είναι πια τόσο γλυκά και παιδικά. 
∆υστυχώς, αυτό παρατηρείται σε όλα τα παιδικά 
που αναδηµιουργούνται, η παιδικότητα έρχεται 
σε δεύτερη µοίρα, σαν να χάνεται καθώς περνούν 
οι δεκαετίες και οι ήρωες των παιδικών πρέπει να 
είναι πιο ενήλικες και µοντέρνοι.
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Ο Κωνσταντίνος 
Μαρκουλάκης ως 
σκηνοθέτης είναι 
ευφυής, γρήγορος 
και ξέρει τι θέλει. 
Αφήνει ελευθερίες, 
αλλά και ορίζει 
καλά τα πράγματα. 
Η ευγένειά του 
και ο τρόπος του 
να διαχειρίζεται το 
ανθρώπινο δυναμικό 
χωρίς φαινομενικά 
να πιέζει είναι 
αφοπλιστικά 
στοιχεία και ξέρει 
πώς να ενώνει 
την ομάδα και 
να αποχωρεί, 
αφήνοντας τον 
«οργανισμό» της 
παράστασης να 
λειτουργήσει και να 
αναπνεύσει, χωρίς 
να χάνει τον έλεγχο. 
Είναι πανέξυπνος 
«παίκτης».

INFO

«Αύγουστος» του Τρέισι Λετς
Μετάφραση: Μανώλης Δούνιας
Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Παίζουν: Θέμις Μπαζάκα, Μαρία 
Πρωτόπαππα, Βίκυ Βολιώτη, Μαρίνα 
Ασλάνογλου, Αλέξανδρος Μυλωνάς, 
Μάνος Βακούσης, Μαρία Κατσιαδάκη, 

Νίκος Αλεξίου, Θύμιος Κούκιος, Κώστας 
Ανταλόπουλος, Aurora Marion, Αλίκη 
Κακολύρη
Θέατρο Δημήτρης Χορν
Αμερικής 10
Τετάρτη έως Κυριακή
Πρεμιέρα: Τετάρτη 4 Οκτωβρίου

O «Αύγουστος» του Τρέισι Λετς, που στη μεγάλη οθόνη είδαμε με τη 
Μέριλ Στριπ και την Τζούλια Ρόμπερτς, συνεχίζεται για δεύτερο 
χρόνο σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη και η Μαρία 
Πρωτόπαππα μας εξηγεί γιατί στο όνομα της αγάπης μπορεί να γί-

νουν μεγάλα εγκλήματα.

Ο «Αύγουστος» μιλάει για τις παθογένειες μιας αμερικανικής οικογένειας. 
Ωστόσο, τα «συμπτώματα» συναντώνται σε πολλές οικογένειες ανεξάρτητα 
από την εθνικότητά τους. Είναι τελικά οι οικογενειακοί δεσμοί σχέσεις ε-
ξουσίας;
H οικογένειά μας είναι ό,τι πιο κοντινό και σταθερό έχουμε. Οι δεσμοί αίμα-
τος δεν αλλάζουν, ούτε τα παιδικά μας χρόνια και ό,τι αποκομίσαμε από αυτά. 
Ο τρόπος που διαμορφώθηκαν ο χαρακτήρας μας και η ταυτότητά μας μας ακο-
λουθεί σε όλη μας τη ζωή. Ο ρόλος που αναλαμβάνει κάθε παιδί ερχόμενο στο 
πιο μικρό και βασικό κοινωνικό σύστημα που υπάρχει, την οικογένεια, είναι 
αυτός που συνεχίζει να παίζει στη συνέχεια και ως ενήλικας. Θέλει πάρα πολλή 
δουλειά για να διαλέξεις, να κρατήσεις, να πετάξεις καλά και κακά χαρακτηρι-
στικά. Η εξουσία και ο ανταγωνισμός οφείλονται στα ένστικτά μας, αλλά κυρίως 

στον φόβο. Ο φόβος είναι διπλός: ότι θα χάσουμε την αυτοκυριαρχία μας και 
ότι θα μείνουμε μόνοι. Η πάλη αυτή κρατάει για πάντα. Μεγαλώνοντας μαθαί-
νουμε πώς να συνυπάρχουμε χωρίς να ασκούμε εξουσία και να ζούμε φροντίζο-
ντας τον εαυτό μας και όσο μπορούμε και τους άλλους. Οποιαδήποτε σχέση αν-
θρωπινή ακουμπάει στην έννοια της «αγάπης» θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί οι 
άνθρωποι δεν είναι συνήθως κυρίαρχοι του εαυτού τους, γι’ αυτό έχουν ανάγκη 
την εξουσία, και στο όνομα της αγάπης μπορεί να γίνουν μεγάλα εγκλήματα.

Δεν χρειάζεται, δε, να είσαι ψυχολόγος για να ξέρεις –και βιωματικά– πως 
οι γονείς με τα παιδιά τους είναι χειριστικοί. Και καθώς ο κύκλος κλείνει, οι 
ρόλοι αντιστρέφονται. Είμαστε καταδικασμένοι να γίνουμε οι γονείς μας;
Ο χειρισμός είναι φρικτό πράγμα. Σημαίνει πως δεν νιώθεις ασφαλής και ελεύ-
θερος. Είτε είσαι θύμα είτε θύτης. Προσφάτως είδα μπροστά μου σε άνθρωπο 
κοντινό πώς μπορεί κάποιος να καταδικαστεί να γίνει αυτό που σιχαίνεται και 
μισεί και τον έβλαψε, να γίνει ο γονιός του, επειδή με αυτό μεγάλωσε και αυτό 
υπέστη. Είναι τραγικό, αλλά είναι μέσα στη ζωή. Όμως είναι και θέμα επιλογής. 
Εάν έχεις θέληση, αλλάζεις.

Την ίδια στιγμή τα αρχέτυπα, ειδικά τα οικογενειακά, επιβάλλουν ρόλους. 
Εσείς έχετε αισθανθεί ποτέ πως είστε η μητέρα σας;
Φυσικά! Και η μητέρα και ο πατέρας μου έχουν εμποτίσει αυτό που είμαι. Η 
τάση είναι να αναπαράγω αυτό που έχω γνωρίσει ως πρότυπο. Με το πέρασμα 
των χρόνων, και την επανάληψη μοτίβων και την καλή ή κακή ανταπόκριση, 
βλέπω πιο καθαρά τη λειτουργία μου και αγωνίζομαι πάντα και συνέχεια να ξε-
φύγω από αυτά που δεν θέλω να έχω, να ελευθερωθώ και να δω με τα δικά μου, 
άλλα μάτια, όπως και συχνά νιώθω τυχερή που πήρα πράγματα από αυτούς 
τους όμορφους ανθρώπους που η τύχη με έριξε στο σπίτι τους. Ειδικά όταν συ-
γκρίνω με άλλες ατυχείς περιπτώσεις, νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη και λατρεία 
για την οικογένειά μου.

Ο θίασος του «Αυγούστου» είναι πολυμελής. Είναι αυτό πιο ξεκούραστο για 
έναν ηθοποιό;
Κατά κάποιον τρόπο είναι, ναι. Μοιράζονται η ενέργεια και το βάρος της έκθε-
σης και το κράτημα του ρυθμού σε περισσότερους ανθρώπους. Αν και το αποτέ-
λεσμα πάντα έχει να κάνει με το πόσο καλοκουρδισμένη είναι η ομάδα.

Έχω την εντύπωση πως αγαπάτε περισσότερο τους δραματικούς από τους 
κωμικούς ρόλους…
Προτιμώ τους ρόλους που έχουν περισσότερες από μία πλευρές. Ο ρόλος μου 
στον «Αύγουστο» έχει και πολύ χιούμορ και αυτό μου δίνει μεγαλύτερη από-
λαυση από έναν αμιγώς δραματικό ρόλο. Άλλωστε τα τελευταία χρόνια μου α-
ρέσει να δίνω έναν τόνο «τραγικής γελοιότητας» σε όποιον ρόλο καταπιάνο-
μαι, έτσι, για να μην παίρνουμε τον εαυτό μας πολύ στα σοβαρά. Η ελαφρότητα 
είναι σπουδαίο όπλο.

Πώς είναι ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης ως σκηνοθέτης;
Είναι ευφυής, γρήγορος και ξέρει τι θέλει. Αφήνει ελευθερίες, αλλά και ορί-
ζει καλά τα πράγματα. Η ευγένειά του και ο τρόπος του να διαχειρίζεται το αν-
θρώπινο δυναμικό χωρίς φαινομενικά να πιέζει είναι αφοπλιστικά στοιχεία και 
ξέρει πώς να ενώνει την ομάδα και να αποχωρεί, αφήνοντας τον «οργανισμό» 
της παράστασης να λειτουργήσει και να αναπνεύσει, χωρίς να χάνει τον έλεγχο. 
Είναι πανέξυπνος «παίκτης».

Στα χειμερινά σας σχέδια τι άλλο προβλέπεται;
Θα σκηνοθετήσω στο Μικρό Θέατρο Κεφαλληνίας μια παράσταση που θα ανέ-
βει τον Φεβρουάριο και θα είμαι ξανά στο διδακτικό προσωπικό της σχολής θε-
άτρου Πράξη Επτά. Ταυτόχρονα θα προετοιμάζομαι για τα καλοκαιρινά, μη α-
νακοινώσιμα ακόμη σχέδια.

Μαρία Πρωτόπαππα

«Η ελαφρότητα 
είναι σπουδαίο όπλο»

  ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ
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Βίλα 7 εκατ. δολαρίων κληροδότησε ο Χέφνερ 
στην (τελευταία) σύζυγό του
Ένα από τα πιο προβλέψιμα σίριαλ έχει αρχίσει να ξετυλίγει τα επεισόδιά του μετά 
τον θάνατο του Χιου Χέφνερ, του ιδρυτή του «Playboy»: τι θα γίνει με τη διαθήκη και 
αν η (τελευταία) σύζυγος θα είναι ευνοημένη από αυτήν. Απ’ ό,τι φαίνεται, η Κρί-
σταλ Χάρις, η σύζυγος του Χέφνερ, κληρονομεί μία πανάκριβη –αξίας 7 εκατ. δο-
λαρίων– κατοικία στο Χόλιγουντ Χιλς, όπως και ένα πακέτο παροχών αξίας 5 εκατ. 
δολαρίων. Η «Daily Mail» σημειώνει ότι το ζεύγος, που παντρεύτηκε το 2012, είχε 
υπογράψει προγαμιαίο συμβόλαιο, το οποίο στην πράξη απέκλειε την 31χρονη σή-
μερα Χάρις από τη διαθήκη του Χέφνερ. Ωστόσο, έναν χρόνο αργότερα αγόρασε στη 
σύζυγό του την κατοικία που διαθέτει αίθουσα προβολής, δωμάτιο-ντουλάπα, αλλά 
και infinity pool. Όσο για την υπόλοιπη περιουσία του Χέφνερ, που ήταν πάνω από 
40 εκατ. δολάρια το 2009, μέρος της κληρονόμησαν τα τέσσερα παιδιά του και φι-
λανθρωπικά ιδρύματα.

Η Έλεν Μίρεν και η Τζέιν Φόντα 
κάνουν πασαρέλα
Στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι τρία ονόματα έκλεψαν την παρά-
σταση. Η μία 16 ετών, η δεύτερη 72 και η τρίτη 79. Η Κάια Γκέρμπερ, 
κόρη της Σίντι Κρόφορντ, απέδειξε πως το ταλέντο, όπως και η ο-
μορφιά, μπορεί να είναι κληρονομικό, κάνοντας τα φλας να αστρά-
φτουν καθώς πραγματοποιούσε το ντεμπούτο της στη γαλλική Εβδο-
μάδα Μόδας μετά το σαρωτικό της πέρασμα από Νέα Υόρκη, Μιλάνο 
και Λονδίνο. Από την άλλη, η Τζέιν Φόντα και η Έλεν Μίρεν καταχειρο-
κροτήθηκαν καθώς περπατούσαν με φόντο την Αψίδα του Θριάμβου 
στη γαλλική πρωτεύουσα, καθώς πραγματοποίησαν εμφανίσεις-έκ-
πληξη στην πασαρέλα για λογαριασμό της L’Oréal μαζί με διάσημα μο-
ντέλα. «Στα 20 μου ήμουν τόσο μεγάλη, ήμουν κυνική, απελπιστική και 
με παρέσυρε η ζωή. Στα 30 δεν ήξερα τι θέλω, ποια ήμουν» δήλωσε η 
Μίρεν, προσθέτοντας ότι «αν στα 20 ή στα 30 μού λέγατε ότι θα ήμουν 
πιο ευτυχισμένη στα 70 μου χρόνια, θα σας έλεγα “δεν έχετε μυαλό”».

Η Βίβιαν Γουέστγουντ έχει λόγο 
που δεν κάνει μπάνιο
Είναι μέσα στον χώρο της μόδας και θα έλεγε κανείς ότι της αρέσει να περιποι-
είται τον εαυτό της και πάνω απ’ όλα την εμφάνιση και τη… μυρωδιά της. Αλλά 
δεν ισχύει αυτό για τη Βίβιαν Γουέστγουντ. Η σχεδιάστρια μόδας αποκάλυψε 
ότι το μυστικό της μακροζωίας είναι η κακή σχέση με το σαπούνι και το σφουγ-
γάρι. «Μην πλένεστε και πολύ» ήταν η απάντηση της 76χρονης όταν ρωτήθηκε 
σχετικά. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι μόνο μία φορά την εβδομάδα μπαίνει στην 
μπανιέρα για να πλυθεί, κάτι που κάνει και ο σύζυγός της, αλλά ακόμη πιο σπο-
ραδικά και συγκεκριμένα μία φορά τον μήνα. «Το μόνο που κάνω όταν ξυπνάω 
το πρωί είναι να ρίξω λίγο νερό στο πρόσωπό μου, ενώ σπάνια θα μπω στην 
μπανιέρα μαζί με τον Αντρέας» πρόσθεσε.

Η Κάρα Ντελεβίν κάποτε είχε κατάθλιψη
Για τη μάχη της με την κατάθλιψη αλλά και τις αυτοκτονικές τάσεις που 
είχε στην εφηβεία της μίλησε σε συνέντευξή της η Κάρα Ντελεβίν, η 
οποία μπήκε στον χώρο της μόδας σε πολύ νεαρή ηλικία. «Μισούσα τον 
εαυτό μου, γιατί είχα κατάθλιψη» εξομολογήθηκε στο περιοδικό «Net-a-
Porter’s The Edit» το μοντέλο και ηθοποιός. Παρόλο που πλέον δείχνει 
δυναμική, η Ντελεβίν σταμάτησε το σχολείο στα 15 της εξαιτίας αυτών 
των προβλημάτων που αντιμετώπιζε. «Δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε, 
πέρα από το γεγονός ότι δεν ήθελα πια να ζω» συμπλήρωσε. Μπορεί 
για τους περισσότερους οίκους, όπως οι Burberry και Chanel, να ήταν 
το αγαπημένο τους πρόσωπο, εκείνη όμως δεν είχε καθόλου αυτοπε-
ποίθηση. «Δεν είχα στήθος και η περίοδός μου ξεκίνησε πολύ αργά. Έ-
νιωθα αποξενωμένη και μόνη. Οι έφηβοι μπορεί να είναι πολύ σκληροί. 
Δεν μου άρεσαν τα ίδια με τους δημοφιλείς φίλους μου» σημείωσε.

  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

Χάσε τα κιλά 
της εγκυμοσύνης 

κοιμίζοντας 
το παιδί σου!

  ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΜΑΥΡΙΔΟΥ

Είσαι πολλές ώρες στο σπίτι μαζί με το παιδί και δεν έχεις καθό-
λου χρόνο για να γυμναστείς; Νιώθεις ότι εξαιτίας αυτού έχει 
αρχίσει να χαλαρώνει το σώμα σου και να μη χάνεις τα κιλά της 

εγκυμοσύνης ή, ακόμα χειρότερα, να παίρνεις έξτρα κιλά; Σου έχω τη 
λύση! Μπορείς να γυμνάζεσαι ενώ κοιμίζεις το μωρό σου! Κάνε τις πα-
ρακάτω ασκήσεις και θα δεις τα κιλά της εγκυμοσύνης να χάνονται σε 
χρόνο dt! Εγγύηση!

Καθώς τεντώνεις τα χέρια, κατεβάζεις τη λεκάνη σου πίσω, κάνοντας η-
μικάθισμα για να μην επιβαρύνεις τα γόνατά σου, και ρίχνεις το βάρος 
σου στις φτέρνες ούτως ώστε τα γόνατά σου να μην ξεπερνάνε τις μύτες 
των ποδιών σου. Πάρε εισπνοή.

Φέρε τους αγκώνες σου κοντά στον κορμό τεντώνοντας τα πόδια και 
σηκώνοντας το βάρος σου στις μύτες των ποδιών, γυμνάζοντας έτσι μη-
ρούς και γάμπες. Εκπνοή. Επανάλαβε 15 φορές.

Αφού επανέλθεις στην πρώτη θέση, σήκωσε το βάρος σου τεντώνο-
ντας τα πόδια και ύστερα σήκωσε προς τα πίσω το ένα πόδι τεντωμένο 
με σφιχτό καλά τον γλουτό. Εκπνοή στο ανέβασμα και επανάλαβε 15 
φορές από το κάθε πόδι.

Αφού επανέλθεις στην πρώτη θέση, σήκωσε το βάρος σου τεντώνοντας 
τα πόδια και σφίγγοντας καλά τους κοιλιακούς σου και προσπάθησε να 
φέρεις ψηλά προς το στήθος το ένα γόνατο. Εκπνοή και επανάλαβε 15 
φορές από το κάθε πόδι.

Αφού επανέλθεις στην πρώτη θέση και σηκώσεις το βάρος σου τεντώ-
νοντας τα πόδια, φέρε το ένα γόνατο λυγισμένο στο πλάι του κορμού, 
όσο πιο ψηλά μπορείς, σφίγγοντας πολύ καλά τους πλάγιους κοιλια-
κούς. Εκπνοή και επανάλαβε 15 φορές από το κάθε πόδι.
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