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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
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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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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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πρόβληµα σχεδιασµού
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του
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13 // ΠΑΙ∆ΕΙΑ Τετράχρονα εν µέσω κόντρας 
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µιας διαπραγµάτευσης
15 // TWITTER Ο δρόµος προς τη δικαίωση
16 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Η Tesla έρχεται στην Αθήνα, 
αλλά η Τουρκία… παραµονεύει
17 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Το brain drain και η 
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κυβέρνηση

Ο ΑΔΎΝΑΜΟΣ ΚΡΊΚΟΣ 
ΤΗΣ NOVARTIS

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ

Δικαστικοί κύκλοι εκτιμούν ότι επιδίωξη της 
κυβέρνησης είναι η δικογραφία να φύγει από 
την κ. Τουλουπάκη μόνο όταν πρέπει να πάει 
αλλού υποχρεωτικά εκ του νόμου, δηλαδή είτε 
στο Συμβούλιο Εφετών είτε στο Συμβούλιο του 
Ειδικού Δικαστηρίου, το οποίο θα κληθεί να 
δικάσει τους πολιτικούς που ενέχονται, 
αν η υπόθεση φτάσει εκεί.

Μεγάλη ανησυχία έχει προκαλέσει στην κυβέρνηση 
το ενδεχόμενο η εισαγγελέας διαφθοράς Ελένη Του-
λουπάκη να αναγκαστεί να παραδώσει τη δικογρα-
φία της υπόθεσης Novartis, καθώς θεωρείται ότι μια 

τέτοια εξέλιξη μπορεί να αμφισβητήσει την πορεία που η κυβέρνηση 
θέλει να δώσει στο θέμα.

H διαχείριση του ζητήματος της προστασίας των «κρυφών» –όπως 
τους χαρακτήρισε η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλ-
λόγων– μαρτύρων, όπως επίσης και η έρευνα του FBI για Έλληνες πο-
λιτικούς, η οποία διαψεύστηκε από τον ίδιο τον πρέσβη των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών στην Αθήνα, ενέτειναν τις ανησυχίες. Κι αυτό διότι στο 
θέμα των «κρυφών» μαρτύρων προέκυψε ότι χρειάστηκε εκ των υστέ-
ρων νομιμοποίηση, που είναι και αμφίβολης αξίας σε ό,τι αφορά την α-
ποτελεσματικότητά της, η δε ανάμειξη του FBI προκάλεσε τη δυσαρέ-
σκεια της Ουάσινγκτον.

Το θέμα προέκυψε όταν έγινε γνωστό ότι δικαστές που υπηρε-
τούν στο Εφετείο της Αθήνας συλλέγουν υπογραφές για να συγκληθεί 
η Ολομέλεια του Εφετείου, στο οποίο υπηρετούν περίπου 110 δικαστι-
κοί. Όπως είναι γνωστό, η σύγκληση της Ολομέλειας ανήκει στις αρ-
μοδιότητες του προϊσταμένου του Εφετείου, όμως μπορεί να συγκλη-
θεί με αίτημα ενυπόγραφο είκοσι δικαστών, για να εξετάσει μείζονα 
ζητήματα.

Η αντίδραση Θάνου
Πρώτη έσπευσε να παρέμβει στο θέμα η διευθύντρια της Νομικής Υ-
πηρεσίας του Πρωθυπουργού κ. Βασιλική Θάνου, η οποία αποδοκί-
μασε την πρωτοβουλία, προεξοφλώντας ότι το αίτημα, εφόσον υπο-
βληθεί, δεν θα είναι σύννομο και γνωμοδοτώντας ότι η ανάθεση της 
υπόθεσης σε εφέτη ανακριτή δεν είναι νόμιμη.

«Οι ανακριτές διαφθοράς, όπως και οι εισαγγελείς διαφθοράς, 
είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας για τη διερεύνηση των εγκλημά-
των κατά της διαφθοράς σύμφωνα με τον νόμο 4022/2011. Το άρθρο 29 
του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την ανάθεση της ανάκρισης σε 
εφέτη ανακριτή δεν εφαρμόζεται στα εγκλήματα διαφθοράς. Επομέ-
νως, είναι μη νόμιμο το αίτημα για σύγκληση της Ολομέλειας του Εφε-
τείου Αθηνών, το οποίο, όπως έγινε γνωστό, προσπαθούν να θέσουν ο-
ρισμένοι με τη συλλογή υπογραφών με στόχο να αφαιρεθεί η δικογρα-
φία της Novartis από τον ανακριτή διαφθοράς στον οποίο έχει χρεωθεί 
και να πάει σε εφέτη ανακριτή» ανέφερε στη δήλωσή της η κ. Θάνου.

Το θέμα όμως ήταν ότι δεν υπήρχε αίτημα. Όπως διευκρινίστηκε 
από δικαστές που υπηρετούν στο εφετείο, η κ. Θάνου βιάστηκε να χα-
ρακτηρίσει αίτημα μια έκθεση που κυκλοφόρησε ανάμεσα στους δικα-

στές για τους λόγους εφαρμογής του άρθρου 29.
Στη δήλωσή της η κ. Θάνου δεν επικαλείτο ούτε την τρέχουσα θε-

σμική της ιδιότητα ούτε την προηγούμενη, της προέδρου του Ανωτά-
του Δικαστηρίου, όμως ανέδειξε το βαθύ χάσμα που υπάρχει ανάμεσα 
στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και την πρώην πρόεδρό της, 
καθώς η ΕΔΕ αρνήθηκε να της αναγνωρίσει το δικαίωμα να σχολιάζει 
δικαστικά θέματα. 

«Κανείς δεν δικαιούται να προβαίνει σε υποδείξεις για την άσκηση 
ή μη του δικαιοδοτικού τους καθήκοντος» αναφερόταν στην ανακοί-
νωση της Ένωσης, στην οποία η παρέμβαση της κ. Θάνου χαρακτηρι-
ζόταν «θεσμικά ανεπίτρεπτη», λόγω της ιδιότητας που έχει στο πρω-
θυπουργικό γραφείο, αλλά και «νομικά εσφαλμένη», καθώς, όπως α-
νέφερε η Ένωση, το ίδιο ακριβώς συνέβη στη δίκη της Χρυσής Αυγής.

Σε ό,τι, δε, αφορά το αίτημα για σύγκληση της Ολομέλειας, κύκλοι 
της ΕΔΕ δεν απέκλειαν το ενδεχόμενο, αν αυτή δεν γίνει με άλλον 
τρόπο, όπως π.χ. με απόφαση του προϊσταμένου, που έχει τη σχετική 
αρμοδιότητα, να επιλεγεί η σύγκλησή της με συλλογή υπογραφών.

Μια φιλοκυβερνητική μειοψηφία
Το ρήγμα στους κόλπους της Ένωσης κατέστη σαφέστερο όταν υπήρξε 
μία ανακοίνωση πέντε δικαστών οι οποίοι επίσης τάχθηκαν υπέρ της 
παραμονής της υπόθεσης στους εισαγγελείς διαφθοράς, χωρίς όμως να 
υιοθετήσουν και την άποψη της πρώην προέδρου ότι το αίτημα δεν 
είναι σύννομο. Παράλληλα, όμως, εμφανίστηκαν ως άτυπη «ομάδα», 
επισημαίνοντας ότι καταδίκασαν τις επιθέσεις κατά των εισαγγελέων 
διαφθοράς, ενώ δεν το έκανε η ΕΔΕ.

Η συγκεκριμένη ομάδα που υπέγραφε αποτελούνταν από πέντε 
άτομα, από τα οποία τρία ήταν μέλη του Δ.Σ. της ΕΔΕ: ο εφέτης κ. Χα-
ράλαμπος Μαυρίδης, ο πρωτοδίκης κ. Χρήστος Παπαδήμας και η ειρη-
νοδίκης κ. Γκαρά-Δημουλέα. Ο Ευάγγελος Κασαλιάς, εισαγγελέας Ε-
φετών Αθηνών, ήταν μέλος του Δ.Σ., αλλά απώλεσε την ιδιότητα λόγω 
του ασυμβίβαστου με τα καθήκοντα που ασκεί στην ΕΥΠ. Ο πέμπτος 
που υπογράφει είναι ο εφέτης Δημήτρης Τράγκας.

Από την απάντηση της πλειοψηφίας της Ένωσης, την οποία υπο-
γράφουν εννέα από τα δεκαπέντε μέλη του Δ.Σ., προκύπτει ότι υπάρ-
χουν τρία μέλη τα οποία δεν συμμερίζονται τις απόψεις ούτε της πλει-
οψηφίας ούτε των φίλων της κ. Θάνου, γεγονός που οι «9» ερμηνεύουν 
ως διάσπαση της αντιπολίτευσης σε δύο υποομάδες.

Ανάμεσα σε αυτούς που δεν υπέγραψαν ήταν και ο αρεοπαγίτης 
Χρήστος Τζανερρίκος, που ήταν ο επικεφαλής της παράταξης της κ. 
Θάνου μετά την αποχώρησή της και ο οποίος είχε ήδη από το καλο-
καίρι εκφράσει παρόμοιες απόψεις με αυτές που εκφράζουν οι «5». Σε 

άρθρο του στη «Νέα Σελίδα» το καλοκαίρι του 2017 είχε καταλογίσει 
κομματισμό στην Ένωση, λέγοντας για μία συγκεκριμένη ανακοίνωση 
της Ένωσης ότι «θα μπορούσε ενδεχομένως να αποτελέσει ανακοί-
νωση γραφείου Τύπου πολιτικού σχηματισμού», ενώ στην πρόσφατη 
ανακοίνωσή τους οι «5» καταλογίζουν στα μέλη της πλειοψηφίας του 
Δ.Σ. της Ένωσης ότι «ενεργούν με τρόπο που δημιουργεί δικαιολογη-
μένα την εντύπωση ότι εμπλέκονται σε κομματικές αντιπαραθέσεις, 
διευκολύνοντας συγκεκριμένη πολιτική πλευρά».

Η πλειοψηφία αντέδρασε ανοίγοντας φακέλους, καταλογίζοντας στη 
μειοψηφία ευθεία διασύνδεση με την κ. Θάνου, την οποία ουσιαστικά 
δείχνει ως επικεφαλής της ομάδας, επισημαίνοντας ότι το εγχείρημά της 
για δημιουργία νέας Ένωσης «αποδοκιμάστηκε από τους δικαστές και ει-
σαγγελείς της χώρας και η νέα Αντι-Ένωση είναι παροπλισμένη».

«Με συγκεκριμένες πράξεις της η πιο πάνω ομάδα θυσίασε και θυ-
σιάζει δικαιώματα των συναδέλφων της για να ταυτιστεί πλήρως με τις 
κυβερνητικές θέσεις» αναφέρει, ενώ άνοιξε ένα θέμα το οποίο ακου-
μπά απευθείας τη διοίκηση της κ. Θάνου πολιτικά και ηθικά: «Μόλις 
αναλάβαμε τη διοίκηση τον Ιούνιο του 2016, διαπιστώσαμε τότε ότι 
χωρίς αποφάσεις του Δ.Σ. η Ένωσή μας ελάμβανε δωρεές από διάφο-
ρες τράπεζες, με πρωτοβουλίες της συγκεκριμένης ομάδας. Το προε-
δρείο έφερε άμεσα το ζήτημα στο Δ.Σ. και η απαράδεκτη αυτή πρα-
κτική έχει πλέον πάψει. Βρέθηκαν επίσης στην ίδια δυσάρεστη θέση 
όλοι οι συνάδελφοι όταν στην καταστατική Γ.Σ. του 2015 πληροφορή-
θηκαν ότι η Ένωση έλαβε χορηγίες από επιχειρηματίες για διανομή η-
λεκτρονικών υπολογιστών».

Η μάχη της νομιμότητας
Δικαστικοί κύκλοι εκτιμούν ότι επιδίωξη της κυβέρνησης είναι η δι-
κογραφία να φύγει από την κ. Τουλουπάκη μόνο όταν πρέπει να πάει 
αλλού υποχρεωτικά εκ του νόμου, δηλαδή είτε στο Συμβούλιο Εφε-
τών είτε στο Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου, το οποίο θα κληθεί 
να δικάσει τους πολιτικούς που ενέχονται, αν η υπόθεση φτάσει εκεί.

Ουσιαστικά, η κ. Θάνου προσπαθεί να απλώσει δίχτυ προστασίας 
στην κ. Τουλουπάκη, η οποία επελέγη γι’ αυτή τη θέση από όργανο του 
οποίου προΐστατο η διευθύντρια του Πρωθυπουργικού Γραφείου ως 
πρόεδρος του Αρείου Πάγου.

Δικαστικοί κύκλοι λένε ότι μία προσφυγή, που είχε κατατεθεί 
στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, κατά της επιλογής της κ. Τουλου-
πάκη στη θέση του εισαγγελέως διαφθοράς απορρίφθηκε ως απαρά-
δεκτη, χωρίς να εξεταστεί στην ουσία της, ενώ επισημαίνουν τη σύ-
μπτωση ότι εισαγγελείς εναντίον των οποίων έχουν ασκηθεί πειθαρ-
χικές διώξεις να συμπεριλαμβάνονται σε όσους γνωρίζουν τα θέματα 
διαφθοράς και έχουν χαρακτηρίσει την επιλογή της ατυχή.

Σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, στόχος όλων των παρεμβάσεων 
είναι να μη δοθεί η δυνατότητα να γίνει αυτό που επεσήμαιναν στην 
πρόσφατη κοινή τους δήλωση ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου Βασί-
λειος Πέππας και η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου-
Βασιλοπούλου: «Η νομιμότητα των αποφάσεων και των ενεργειών των 
λειτουργών της Δικαιοσύνης υπόκειται σε έλεγχο κατά τον θεσμικά 
προβλεπόμενο τρόπο». Αυτή η νομιμότητα θα ελεγχθεί, διότι ήδη 
έχουν υποβληθεί μηνύσεις.

«Δεν το κάνουν για να την προστατέψουν», έλεγε δικαστικός πα-
ράγοντας, «το κάνουν γιατί η νομιμότητα των ενεργειών της είναι ο α-
δύναμος κρίκος όλης της υπόθεσης Novartis».
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συνέντευξη

Γ
ια «επικοινωνιακούς χειρισμούς και μικροκομμα-
τική εκμετάλλευση» κατηγορεί την κυβέρνηση, όσον 
αφορά τον χειρισμό της υπόθεσης Novartis, ο καθη-
γητής Συνταγματικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθη-
νών Γιώργος Σωτηρέλης, επισημαίνοντας, πάντως, ότι 
πλέον δρομολογήθηκε η δικαστική διερεύνηση του 

θέματος όπως την προβλέπει το Σύνταγμα, ενώ περιγράφει και τον 
ρόλο που καλείται να παίξει η προανακριτική επιτροπή της Βουλής.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να μιλήσουμε για την υπόθεση Novartis 
και την απόφαση της Βουλής για σύσταση προκαταρκτικής επι-
τροπής για τα πολιτικά πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται 
σε αυτήν. Ποιο το σχόλιό σας για την απόφαση αυτή;
Αναμφίβολα η υπόθεση Novartis συνδέεται με ένα σοβαρό σκάν-
δαλο διασπάθισης δημοσίου χρήματος και ως εκ τούτου επιβάλ-
λεται να διερευνηθούν σε βάθος όλες οι πλευρές της, συμπερι-
λαμβανομένης της ενδεχόμενης ευθύνης πολιτικών προσώπων. 
Αρκεί, βέβαια, να τηρούνται οι προβλεπόμενες από το Σύνταγμα 
και τον νόμο διαδικασίες, ώστε να διασφαλιστεί μια πολλαπλά εγ-
γυημένη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, τόσο από τη Δικαι-
οσύνη όσο και από τη Βουλή, που ασκεί, εν προκειμένω, δικαστι-
κές αρμοδιότητες.

Δυστυχώς, αυτό δεν συνέβη, διότι η κυβέρνηση την αντιμετώ-
πισε προεχόντως σαν πολιτικό ζήτημα, κατάλληλο για επικοινω-
νιακούς χειρισμούς και μικροκομματική εκμετάλλευση. Δεν είναι 
τυχαίο, άλλωστε, ότι η κυβερνητική πλειοψηφία δεν πρότεινε την 
προβλεπόμενη από το άρθρο 2 του νόμου Καστανίδη (3961/2011) 
σύσταση Γνωμοδοτικού Δικαστικού Συμβουλίου –με απόφαση της 
Βουλής, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 
βουλευτών– προκειμένου να κατατεθεί σε εύλογο χρόνο τεκμηρι-
ωμένη σχετική γνωμοδότηση προς τη Βουλή ως προς το εάν, σε 
ποια σημεία και με ποιον τρόπο θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή 
η υποβληθείσα πρόταση των βουλευτών για τη σύσταση προανα-
κριτικής επιτροπής.

Ωστόσο, μετά από πολλές αναταράξεις –δικαιολογημένες εν 
πολλοίς– μπορούμε να πούμε ότι δρομολογήθηκε πλέον η δικα-
στική διερεύνηση του θέματος όπως την προβλέπει το Σύνταγμα, 
δηλαδή με τη σύσταση επιτροπής για την άσκηση προκαταρκτικής 
εξέτασης. Η επιτροπή αυτή, η οποία ασκεί καθήκοντα εισαγγελέα, 
καλείται να λάβει νηφάλιες και απροκατάληπτες αποφάσεις για 
όλα τα επίμαχα ζητήματα και συγκεκριμένα: α) για το αν υπάρχει 
παραγραφή και για ποια αδικήματα, β) για το ζήτημα των προστα-
τευόμενων μαρτύρων και της πειστικότητας, εν γένει, των απο-
δεικτικών στοιχείων και γ) για την παραπομπή ή μη στο Ανώτατο 
Ειδικό Δικαστήριο των πολιτικών προσώπων που φέρονται να ε-
μπλέκονται στο σκάνδαλο.

Η υπόθεση Novartis ξαναφέρνει στην επιφάνεια το ζήτημα του 
νόμου περί ευθύνης υπουργών. Δεδομένης της συνταγματικής 
πρόβλεψης, θεωρείτε ότι υπάρχει τρόπος να ξεπεραστεί το ζή-
τημα της παραγραφής αδικημάτων από πολιτικά πρόσωπα;
Αυτό μπορεί να γίνει σε κάποιον βαθμό μόνο με την αξιοποίηση 
του άρθρου 6 του προαναφερθέντος νόμου 3961/2011, που παρέ-
χει στα εμπλεκόμενα πολιτικά πρόσωπα τη δυνατότητα να ζητή-
σουν τα ίδια –μετά την τυχόν παραπομπή τους και χωρίς όρους και 
προϋποθέσεις– να μην ισχύσει η προνομιακή αντιμετώπισή τους, 
από το άρθρο 86 του Συντάγματος, ως προς την εξάλειψη του α-
ξιοποίνου των πράξεών τους (διότι, ως γνωστόν, προβλέπεται ότι 
η Βουλή δεν μπορεί να ασκήσει δίωξη αν παρέλθει η δεύτερη τα-
κτική σύνοδος της επόμενης βουλευτικής περιόδου από αυτήν που 
τελέστηκε το αποδιδόμενο σε υπουργό αδίκημα κατά την άσκηση 
των καθηκόντων του).

Η σημασία της πρόβλεψης αυτής είναι πρόδηλη, δεδομένου ότι 
τα πρόσωπα αυτά μπορούν να δεσμευτούν στη Βουλή ότι δεν θα 
επικαλεστούν το προνόμιο της σύντομης ως άνω εξάλειψης του 
αξιοποίνου («παραγραφής», όπως έχει επικρατήσει, κακώς, να 
λέγεται) αλλά, αντίθετα, ότι θα ζητήσουν τα ίδια να παραπεμφθούν 
στο Ανώτατο Δικαστήριο προκειμένου να εξεταστούν οι τυχόν ε-
ναντίον τους κατηγορίες επί της ουσίας. Έτσι, κανείς δεν θα μπο-
ρεί να κρυφτεί πίσω από προσχηματικές δικαιολογίες, απ’ όπου 

Τα πολιτικά πρόσωπα μπορούν 
να δεσμευτούν στη Βουλή ότι δεν 
θα επικαλεστούν το προνόμιο της 
σύντομης εξάλειψης του αξιοποίνου 
(«παραγραφής», όπως έχει επικρατήσει, 
κακώς, να λέγεται) αλλά, αντίθετα, ότι θα 
ζητήσουν τα ίδια να παραπεμφθούν στο 
Ανώτατο Δικαστήριο.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Γιώργος Χ. Σωτηρέλης, 
καθηγητής Συνταγματικού 

Δικαίου
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

«Επιβάλλεται να 
διερευνηθούν 
σε βάθος όλες 
οι πλευρές της 

υπόθεσης Novartis»

κι αν προβάλλονται.

Για να αλλάξουμε θέμα, πρόσφατα κυκλοφόρησε το βιβλίο σας 
με τίτλο «Ποια Αριστερά;». Ποια είναι η θέση της Αριστεράς στην 
εποχή της παγκοσμιοποίησης;
Ζούμε αναμφισβήτητα σε μια εποχή δραματικών αλλαγών και συ-
νεχών ανατροπών. Ως εκ τούτου, η ραγδαία μεταβαλλόμενη κοινω-
νική και πολιτική πραγματικότητα και οι νέες διεθνείς και εσωτε-
ρικές συνθήκες θέτουν ευλόγως το βασανιστικό ερώτημα «μήπως 
όντως η Αριστερά έχει ξεπεραστεί από τα πράγματα;». Μήπως τε-
λειώσαμε με τις ιδεολογίες και πρέπει να προσαρμοστούμε στις ση-
μερινές προτεραιότητες και τις αδήριτες επιταγές της «παγκοσμιο-
ποίησης» και της «κρίσης»;

Η απάντηση στο ερώτημα αυτό, κατά την άποψή μου, δεν μπο-
ρεί παρά να είναι ένα κατηγορηματικό «όχι». Διότι ακόμη και σή-
μερα, παρά την υπαρξιακή κρίση της και την ανάγκη ευρύτατου α-
ναστοχασμού ως προς την ταυτότητα και τις προτεραιότητές της, το 
απελευθερωτικό μήνυμα της Αριστεράς διατηρεί ακέραιη τη σημα-
σία και την επικαιρότητά του.

Με άλλα λόγια, η απάντηση που δίνω μέσα από το βιβλίο μου 
είναι ότι η Αριστερά εξακολουθεί να είναι το μόνο ισχυρό πολιτικό 
αντίβαρο απέναντι στην επαπειλούμενη επικράτηση μιας παγκό-
σμιας πολιτικοοικονομικής ολιγαρχίας και συνάμα η μόνη εποικο-
δομητική δύναμη για ένα ελπιδοφόρο μέλλον της ανθρωπότητας. 
Για να διαδραματίσει όμως έναν τέτοιον διττό ρόλο απαιτείται ο συ-
νολικός αναπροσδιορισμός της προοδευτικής της ταυτότητας. Απαι-
τείται, δηλαδή: α) να αποβάλει όλα εκείνα τα στοιχεία που την κρα-
τούν καθηλωμένη στο παρελθόν, β) να αποτινάξει από πάνω της 
κάθε νοοτροπία και πρακτική που την οδηγεί σε άκριτους συμβιβα-
σμούς και «καθεστωτικές» μεταλλάξεις και γ) να ξεπεράσει τον «ε-
παρχιωτισμό» της, που την περιορίζει στα στενά εθνικά σύνορα, δι-
εκδικώντας έναν ευρύτερο ευρωπαϊκό αλλά και οικουμενικό ρόλο.

Πρόσφατα εκπρόσωποι αριστερών κομμάτων, όπως ο Ζαν-Λικ 
Μελανσόν, ζήτησαν την αποβολή του ΣΥΡΙΖΑ από το Κόμμα της 
Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Θεωρείτε ότι το αίτημά τους είναι δί-
καιο;
Δυστυχώς, ο κ. Μελανσόν ρέπει ολοένα και περισσότερο προς έναν 
γραφικό αριστερισμό, σαν αυτόν που γνωρίσαμε κατά την περίοδο 
της πρώτης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Το βασικό πολιτικό χαρακτη-
ριστικό του είναι μια ανεύθυνη και ανερμάτιστη συνθηματολογία, 
ερήμην των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών συνθηκών. Ως εκ 
τούτου, οι κατηγορίες που απευθύνει στον ΣΥΡΙΖΑ για «συμβιβασμό 
με τον νεοφιλελευθερισμό» και η συνακόλουθη πρόταση για απο-
βολή του από το Κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς απλώς στερού-
νται σοβαρότητας. Αν πρέπει για κάτι να επικριθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι 
γιατί για μεγάλο διάστημα συνέπλεε με τον Μελανσόν και καλλιερ-
γούσε πολλαπλές αυταπάτες στον ελληνικό λαό, τις οποίες πληρώ-
σαμε τόσο ακριβά.
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ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Από τον τρόπο που ξεκίνησε η κυβέρνηση τη δι-
αχείριση του «Μακεδονικού» και την προσπά-
θειά της να επιβάλει κάθαρση, στα δικά της πο-
λιτικά μέτρα, στο σκάνδαλο της Novartis έγινε 
φανερό ότι το Μαξίμου έχει επιλέξει τη στρατη-

γική της έντασης και της πόλωσης μέχρι τις επόμενες βουλευ-
τικές εκλογές, όποτε και να γίνουν αυτές.

Στα μέτρα του δεύτερου
Η στρατηγική της έντασης είναι στα μέτρα του ΣΥΡΙΖΑ, στη 
βάση της παραδοχής από τον κ. Τσίπρα και τους συνεργάτες 
του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι δεύτερος στις επόμενες βουλευτικές 
εκλογές. Εκτιμούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να έχει μια εκλογική 
επίδοση που θα ξεπερνάει το 25%, έχει όμως ελάχιστες πιθανό-
τητες να πλησιάσει το 30%, πολύ περισσότερο να το ξεπεράσει 
και να αμφισβητήσει την πρώτη θέση από τη ΝΔ.

Κατά συνέπεια επιλέγεται μια πολιτική η οποία μπορεί να 
φθείρει τη ΝΔ, κυρίως σε όφελος της σκληρής και της άκρας 
Δεξιάς, κι έτσι να «ψαλιδίσει» το δημοσκοπικό προβάδισμα της 
ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ.

Στο θέμα των σχέσεων με τα Σκόπια ο κ. Τσίπρας υιοθέ-
τησε μια πολιτική εθνικών εκπτώσεων υπολογίζοντας ότι θα 
μπορούσε να διχάσει τη ΝΔ και να εξαγριώσει ένα τμήμα της 
βάσης με πατριωτικά ή και εθνικιστικά χαρακτηριστικά. Στο ζή-
τημα της κάθαρσης του σκανδάλου της Novartis η κυβέρνηση 
δεν προσπάθησε να ξετυλίξει το κουβάρι της δημόσιας φαρ-
μακευτικής δαπάνης και του τεράστιου κερδοσκοπικού κυ-
κλώματος που αναπτύχθηκε, σε βάθος χρόνου, γύρω από 
αυτήν, αλλά προχώρησε στη στοχοποίηση δέκα πολιτι-
κών αντιπάλων της και τους παρέπεμψε στην προανα-
κριτική επιτροπή για να περάσει το μήνυμα της δια-
φθοράς των παραδοσιακών κομμάτων.

Με βάση τα αποτελέσματα των τελευταίων δη-
μοσκοπήσεων, οι κυβερνητικοί ελιγμοί οδηγούν σε 
ενδιαφέρουσες και σε περιπτώσεις επικίνδυνες α-
νακατατάξεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ συσπειρώνεται μέσα από 
την πόλωση σε ένα ποσοστό της τάξης του 25%. Η 
ΝΔ δέχεται κάποια πίεση και το ποσοστό της υποχω-
ρεί κάτω από το 35% αλλά είναι πάντα σε απόσταση 
βολής από την εξασφάλιση της αυτοδυναμίας με το ε-
κλογικό μπόνους του νόμου Παυλόπουλου. Το Κίνημα 
Αλλαγής δεν αντέχει στην πίεση της στρατηγικής της έ-
ντασης, γιατί αποτελείται από διαφορετικές συνιστώσες 
που δυσκολεύονται να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Χάνει 
έδαφος, απομακρύνεται από ένα διψήφιο εκλογικό ποσοστό 
και τα πιο δυναμικά στοιχεία του προσεγγίζουν τη ΝΔ εξαιτίας 
της πολιτικής διαχείρισης του σκανδάλου της Novartis από την 
κυβέρνηση και το λεγόμενο σύστημα Μαξίμου. Η πιο αρνητική 
εξέλιξη που καταγράφουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις είναι 
η ανάδειξη της Χρυσής Αυγής σε τρίτο κόμμα με ποσοστά που 
μπορεί να γίνουν διψήφια. Η Χρυσή Αυγή φαίνεται να ωφε-
λείται τόσο από την πολιτική εκπτώσεων που εφαρμόζει η κυ-
βέρνηση στο «Μακεδονικό» όσο και από την ανταλλαγή κατη-
γοριών για διαφθορά μεταξύ των κομμάτων του λεγόμενου δη-
μοκρατικού τόξου, οι οποίες κλονίζουν ακόμη περισσότερο την 
αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος. Επίσης, καταγράφουν 
για πρώτη φορά δημοσκοπικά ποσοστά μικρά σκληρά δεξιά 
έως ακροδεξιά κόμματα που μπορεί να αθροίσουν ένα ποσοστό 
3%-4%, χωρίς όμως εκπροσώπηση στη Βουλή.

Τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων αντιμετωπίζονται 
ως ενθαρρυντικά από το Μαξίμου, εφόσον δείχνουν συσπεί-
ρωση των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ με ανοδική τάση και αν 
μετατραπούν σε ψήφους θα κάνουν πολύ δύσκολο τον σχημα-
τισμό σταθερής κυβέρνησης, ενώ η άνοδος της άκρας Δεξιάς 
μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία συνθηκών πολιτικής έντα-
σης και χάους.

Μεγάλοι κίνδυνοι
Ο κομματικός, μικροπολιτικός σχεδιασμός του Μαξίμου εμπο-
δίζει τη σωστή ανάλυση της δυναμικής που δημιουργείται με 
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Η στρατηγική της έντασης 
δημιουργεί παρενέργειες 
και εκθέτει την κυβέρνηση.

Η «ισοπέδωση» Αθήνας, Θεσσαλονίκης 
και Πάτρας από αντιεξουσιαστές οφείλεται 
στην άρνηση της κυβέρνησης να τα βάλει 
με τις… συλλογικότητες.

Το σκάνδαλο με την επιδότηση ενοικίου 
των βαθύπλουτων υπουργών και ο 
ανασχηματισμός Κουβέλη αναδεικνύουν 
την έλλειψη δυναμισμού και εφεδρειών 
της κυβέρνησης Τσίπρα.

ευθύνη του πρωθυπουργού και των συνεργατών του.
Οι συνεχείς υποχωρήσεις στη διαπραγμάτευση με τα Σκό-

πια, οι οποίες γίνονται σε συνθήκες αδιαφάνειας, ενθαρρύνουν 
αυτούς που θεωρούν ότι η κυβέρνηση Τσίπρα είναι αδύναμη 
σε ό,τι αφορά την προστασία των καλώς εννοούμενων εθνικών 
συμφερόντων μας. Η κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων 
στη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων έχει σχέση με την αλ-
λαγή προτεραιοτήτων του Ερντογάν, ο οποίος προχώρησε σε ε-
κλογική συμμαχία με τους ακροδεξιούς κεμαλιστές του Μπα-
χτσελί, αλλά και με τη διαπίστωση της Άγκυρας ότι ο Τσίπρας 
είναι ένας παίκτης που μπορεί να τον διαχειριστεί με σχετική 
ευκολία.

Ο τρόπος που διαχειρίζεται η κυβέρνηση το σκάνδαλο της 
Novartis οδήγησε στην αποκάλυψη παρακρατικών μεθόδων και 
μηχανισμών. Σύμφωνα με δήλωση του πρέσβη των ΗΠΑ στην 
Αθήνα κ. Πάιατ, οι έρευνες του FBI για Έλληνες πολιτικούς, 
τις οποίες επικαλείται συνεχώς το σύστημα Μαξίμου και στις ο-
ποίες αποδίδονται τα «ευρήματα» ερευνών που γίνονται με πρω-
τοβουλία αυτού του συστήματος, απλούστατα δεν έγιναν ποτέ.

Η συστηματική συκοφάντηση από εκδοτικούς, δημοσιο-
γραφικούς παράγοντες, αλλά και κυβερνητικά στελέχη και ευ-
ρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όσων αντιδρούν στην κυβερνητική 
διαχείριση του σκανδάλου της Novartis με την εμφάνιση… νε-
κρών της Novartis, ο θάνατος των οποίων μπορεί να οφείλεται 
στη δράση κατηγορουμένων για το σκάνδαλο, κατέρρευσε μετά 
την προσφυγή Σαμαρά στη Δικαιοσύνη εναντίον των συκοφα-
ντών του. Οι τελευταίοι έφτασαν στο σημείο να υποστηρίξουν 

ότι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας τους με τίτλο «Και τρίτος 
νεκρός της Novartis» και η διαδικτυακή παρουσίαση του 

κ. Σαμαρά ως υπεύθυνου της εξαφάνισης μαρτύρων ήταν 
στα πλαίσια της… σάτιρας και της πολιτικής κριτικής. Ε-
γκατέλειψαν οι ίδιοι τη θεωρία που ανέπτυξαν συστη-
ματικά σε συνεννόηση με το Μαξίμου, για να αποφύ-
γουν τις αστικές και ποινικές συνέπειες.

Τέλος, οι καταγγελίες της πλειοψηφίας του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγε-
λέων με τον σκοτεινό ρόλο της νομικής συμβούλου του 
πρωθυπουργού κ. Θάνου και τη συνεργασία της με κύ-
κλωμα δικαστικών λειτουργών έλυσαν όλες τις απορίες 

για τις κυβερνητικές, παρακρατικές μεθοδεύσεις.
Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα στη διαχείριση 

του σκανδάλου της Novartis, η κυβέρνηση θα μετατραπεί 
από κατήγορο σε κατηγορούμενο, ενώ είναι πολύ πιθανό να 

προκληθεί μια κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών σε βάρος του 
δημοκρατικού συστήματος.

Δεν μπορεί να υπάρξει στρατηγική της έντασης χωρίς ενερ-
γοποίηση των αντιεξουσιαστών με παρακρατική λογική. Έδω-
σαν το «παρών» στην προσπάθεια να τρομοκρατήσουν όσους 
ήθελαν να πάρουν μέρος και να πρωταγωνιστήσουν στα συλλα-
λητήρια για το «Μακεδονικό», κλιμακώνουν συνεχώς τη δρα-
στηριότητά τους στο κέντρο της Αθήνας και με αφορμή την 
προφυλάκιση του «συντρόφου» ο οποίος κατηγορείται ότι έ-
στειλε το τρομοδέμα που λίγο έλειψε να σκοτώσει τον Παπα-
δήμο οργανώνουν αυτό που ήδη αποκαλούν «ισοπέδωση» της 
Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας, με την κυβέρνηση 
και την ΕΛ.ΑΣ. να αρνούνται να τα βάλουν με τις… συλλογικό-
τητες.

Οι κυβερνητικές μεθοδεύσεις και οι σκόπιμες παραλείψεις 
στρέφουν το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης στη διαχείριση του 
δημόσιου συμφέροντος και του δημόσιου χρήματος από τη ση-
μερινή κυβέρνηση και δημιουργούν σιγά σιγά τις προϋποθέ-
σεις για να πάνε, σε μεγάλο βαθμό, χαμένες και οι οικονομι-
κές, κοινωνικές θυσίες του τρίτου προγράμματος-μνημονίου. 
Το σκάνδαλο που ξέσπασε με την αποκάλυψη της κρατικής ε-
πιδότησης του ενοικίου δύο βαθύπλουτων υπουργών και η α-
δυναμία του κ. Τσίπρα να προχωρήσει σε έναν διορθωτικό ανα-
σχηματισμό με κάποιες φιλοδοξίες πέρα από την εξόφληση της 
υποχρέωσης προς τον κ. Κουβέλη οδηγούν στο συμπέρασμα 
πως η κυβέρνηση θα πέσει πιθανότατα θύμα των δικών της επι-
λογών υπέρ της έντασης και της πόλωσης.



Όρος επιβίωσης η παραμονή της Ελλάδος στη ζώνη του ευρώ
Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, η οικονομική και 
νομισματική σταθερότητα που προσφέρει στα μέλη της η ζώνη του ευρώ είναι για την 
ελληνική οικονομία ασπίδα προστασίας απέναντι σε απρόβλεπτους κινδύνους. Όπως 
μάλιστα έδειξε η εμπειρία του περασμένου έτους με την απροσδόκητη εμφάνιση πολ-
λών εξωγενών διαταραχών στην πολιτική και στην οικονομία, η ευρωζώνη μπόρεσε να 
απορροφήσει τους κραδασμούς και να αποτρέψει τη διάχυση των αρνητικών επιπτώσε-
ών τους στις οικονομίες των χωρών-μελών. Για την Ελλάδα, η ενεργός συμμετοχή της 
στη ζώνη του ευρώ είναι επιτακτικά αναγκαία για λόγους οικονομικούς, κοινωνικούς 
και εθνικούς. Είναι όρος επιβίωσης της χώρας σε ένα ταραγμένο ευρωπαϊκό και δι-
εθνές περιβάλλον. Λειτουργεί ως άγκυρα όχι μόνο οικονομικής, αλλά και κοινωνικής 
και πολιτικής σταθερότητας. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο διάβα της ιστορίας καμία 
άλλη χώρα δεν έλαβε τόσο μεγάλη οικονομική στήριξη όσο η Ελλάδα, κάτι το οποίο δεν 
θα ήταν δυνατόν εκτός ευρωζώνης. 
Η αξιόπιστη εφαρμογή του υφιστάμενου προγράμματος, το οποίο χρηματοδοτείται 
γενναιόδωρα από τα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ και περιέχει δράσεις που βελτι-
ώνουν την ανταγωνιστικότητα και το αξιόχρεο της ελληνικής οικονομίας, διαμορφώνει 
τις κατάλληλες συνθήκες για την επαναφορά της χώρας σε αναπτυξιακή τροχιά και την 
ισότιμη συμμετοχή της στις ευρωπαϊκές διαδικασίες αντιμετώπισης των κραδασμών και 
βελτίωσης της αρχιτεκτονικής της ευρωζώνης. 
Η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι, αν οι εταίροι, οι θεσμοί και η ελληνική κυβέρνηση 
επιδείξουν ευελιξία και ρεαλισμό, είναι εφικτό να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στο 
αμέσως προσεχές διάστημα. Η απόφαση του Eurogroup της 20ής Φεβρουαρίου για 
επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς δείχνει τη βούληση της ελλη-
νικής κυβέρνησης και των εταίρων να συνεχίσουν την προσπάθεια για συναινετική 
υπέρβαση των διαφορών. Αν όμως οι διαπραγματεύσεις παραταθούν χωρίς προοπτική 
ταχείας επίτευξης συμφωνίας, η χώρα θα εισέλθει σε ένα νέο κύκλο αβεβαιότητας, επι-
δείνωσης των σχέσεων με τους εταίρους-δανειστές και εγκλωβισμού της οικονομίας 
σε στασιμότητα.

ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΤΟ 2016, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟ 2017
Τα δύο τελευταία χρόνια η ελληνική οικονομία επέδειξε αξιοσημείωτες αντοχές:
Το 2015, το ΑΕΠ μειώθηκε μόλις κατά 0,2% παρά τις ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες που 
επικράτησαν κατά κύριο λόγο το πρώτο εξάμηνο, όταν κορυφώθηκε η αβεβαιότητα ως 
προς τη θέση της χώρας στη ζώνη του ευρώ, αλλά και το δεύτερο εξάμηνο, όταν επιβλή-
θηκαν οι αυστηροί – τουλάχιστον στην πρώτη φάση τους – περιορισμοί στις τραπεζικές 
συναλλαγές και στην κίνηση κεφαλαίων.
Το 2016, η ύφεση το πρώτο εξάμηνο ήταν ηπιότερη του αναμενομένου και η οικονομία 
παρουσίασε θετικό ρυθμό ανάπτυξης το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Συνολικά για το 
2016, το ΑΕΠ σε σταθερές τιμές έτους 2010 αυξήθηκε κατά 0,3%, οι αποπληθωριστικές 
πιέσεις συγκρατήθηκαν, η απασχόληση ενισχύθηκε και μειώθηκε η ανεργία, αν και 
παραμένει πολύ υψηλή.
Η πορεία αυτή αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι υπάρχουν αποθέματα αναπτυξιακού δυνα-
μικού, τα οποία, μετά από μια μακρά περίοδο αδράνειας και απραξίας, είναι έτοιμα να 
ενεργοποιηθούν όταν διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες. Εξάλλου, παρά τα λάθη 
και τις οπισθοδρομήσεις, παρά το σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό κόστος της κρί-
σης, τα προγράμματα οικονομικής προσαρμογής που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια 
επέτυχαν να θεραπεύσουν συσσωρευμένες παθογένειες και διαρθρωτικές ατέλειες, 
επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο τη βελτίωση μεσομακροπρόθεσμα των αναπτυξιακών 
δυνατοτήτων της οικονομίας. Ειδικότερα, πρέπει να σημειωθούν:
η εξάλειψη των δίδυμων ελλειμμάτων, δηλαδή του πρωτογενούς δημοσιονομικού ελ-
λείμματος και του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών,
η ανάκτηση των μεγάλων απωλειών ανταγωνιστικότητας,
η σημαντική αύξηση, σχεδόν διπλασιασμός, των εξαγωγών ως ποσοστό του ΑΕΠ,
η ανακεφαλαιοποίηση και εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος,
οι μεταρρυθμίσεις στις αγορές εργασίας και προϊόντων.
Αποτέλεσμα όλων αυτών των αλλαγών είναι η διαφαινόμενη αναδιάρθρωση της οικο-
νομίας στην κατεύθυνση ενός νέου, εξωστρεφούς αναπτυξιακού προτύπου, με έμφαση 
στους τομείς των διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών.
Με αυτά τα δεδομένα, είναι βάσιμο να προβλεφθεί ότι το 2017 ο ρυθμός οικονομικής 
ανόδου θα είναι θετικός (2,5%) και ότι η οικονομία έχει σήμερα τις δυνατότητες να 
περάσει σε μια νέα και πιο υγιή αναπτυξιακή φάση. Ως παράγοντες ώθησης καταγρά-
φονται: (α) η ανοδική πορεία της ιδιωτικής κατανάλωσης, (β) η περαιτέρω ενίσχυση 
των επιχειρηματικών επενδύσεων και η άνοδος των ξένων άμεσων επενδύσεων μέσω 
τόσο των χρηματικών εισροών όσο και της επανεπένδυσης των κερδών πολυεθνικών 
εταιριών και (γ) η αύξηση των εξαγωγών αγαθών.

Δημοσιονομική πολιτική
Το 2016 χαρακτηρίστηκε από τη θεσμοθέτηση μεγάλου αριθμού δημοσιονομικών πα-
ρεμβάσεων, που αφορούσαν κυρίως τη φορολογική και την ασφαλιστική μεταρρύθ-
μιση, καθώς και την καθιέρωση αυτόματου μηχανισμού δημοσιονομικής προσαρμογής. 
Η πρόοδος του νέου προγράμματος χρηματοδοτικής διευκόλυνσης αντικατοπτρίστηκε 
στην επιτυχή κατάληξη της πρώτης αξιολόγησης, την εκταμίευση της δεύτερης δόσης, 
μέρος της οποίας διοχετεύθηκε στην πραγματική οικονομία μέσω της αποπληρωμής 
ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου, και στην οριστικοποίηση των βραχυπρόθεσμων 
μέτρων για την ελάφρυνση του δημόσιου χρέους. Οι νέες φορολογικές ρυθμίσεις, σε 
συνδυασμό με την εκτεταμένη χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, διεύρυναν τη 
φορολογική βάση και συνέβαλαν στη σημαντική αύξηση των δημόσιων εσόδων. 
Με βάση τα διαθέσιμα έως τώρα στοιχεία, το πρωτογενές πλεόνασμα του 2016 ανα-
μένεται να κυμανθεί γύρω από το 2% του ΑΕΠ. Αντίστοιχα, ο στόχος για πρωτογενές 
πλεόνασμα 1,75% του ΑΕΠ το 2017 θεωρείται επιτεύξιμος. Οι όποιες επισφάλειες για 
το ύψος του δημοσιονομικού αποτελέσματος συνδέονται με τη διατήρηση της καλής πο-
ρείας των εσόδων, τη συγκράτηση των μη παραγωγικών δημόσιων δαπανών, κυρίως 
όμως με την άμεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, επειδή αυτό επηρεάζει 
καταλυτικά τις μακροοικονομικές εξελίξεις. Συνδέονται επίσης με την αβεβαιότητα της 
επίτευξης των προβλεπόμενων εσόδων του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 
(ΕΦΚΑ), λόγω της αλλαγής του τρόπου υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των 
ελεύθερων επαγγελματιών.

Τραπεζικό σύστημα και επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης
Οι πιέσεις που δέχθηκε το τραπεζικό σύστημα το 2015 υποχώρησαν το 2016. Κατα-
γράφηκε μικρή επιστροφή καταθέσεων και αποθησαυρισμένων τραπεζογραμματίων, 
επαναπατρισμός κεφαλαίων και μερική αποκλιμάκωση των τραπεζικών επιτοκίων. Οι 
δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας διατηρήθηκαν υψηλοί, μετά την επιτυχημένη ανακε-
φαλαιοποίηση με τη συμμετοχή κυρίως ιδιωτών στο τέλος του 2015, και οι τράπεζες 
διατήρησαν μια ιδιαιτέρως συντηρητική πολιτική προβλέψεων. Περαιτέρω, με βάση τα 
στοιχεία του β  ́και γ  ́τριμήνου του 2016, οι τράπεζες επέστρεψαν, έστω και οριακά, 
στην προ φόρων κερδοφορία. Παράλληλα, η τάση απομόχλευσης στα στοιχεία ενεργη-
τικού διατηρείται, κυρίως λόγω της πώλησης θυγατρικών στο πλαίσιο της εφαρμογής 
σχεδίων αναδιάρθρωσης. Είναι όμως αξιοσημείωτο ότι ο ετήσιος ρυθμός χρηματοδό-
τησης προς τις επιχειρήσεις εμφάνισε για πρώτη φορά, μετά από μια πολυετή πτωτική 
πορεία, σημάδια σταθεροποίησης.
Η πτωτική τάση στα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (ΜΕΑ) συνεχίστηκε και στο δ  ́τρί-
μηνο 2016. Στο τέλος του 2016 τα ΜΕΑ ήταν 106,3 δισεκ. ευρώ, από 107,6 δισεκ. ευρώ 
στο τέλος του γ  ́τριμήνου. Αυτό σημαίνει ότι το τραπεζικό σύστημα συνολικά και για 
το δ  ́τρίμηνο του 2016 επέτυχε το στόχο μείωσης των ΜΕΑ που είχε συμφωνήσει η 
Τράπεζα της Ελλάδος από κοινού με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Η μείωση 
αυτή επιτεύχθηκε κυρίως λόγω της εφαρμογής πιο αποτελεσματικών ρυθμίσεων που 

επανέφεραν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε κατάσταση κανονικής εξυπηρέτησης, καθώς 
και λόγω διαγραφής μη εισπράξιμων οφειλών.
Το συσσωρευμένο υπόλοιπο των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, αν και εμφάνισε 
τάσεις σταθεροποίησης και μικρής υποχώρησης, παραμένει ωστόσο η σημαντικότερη 
πηγή κινδύνου για την ευστάθεια του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος και τρο-
χοπέδη (μαζί με τη μεγάλη συρρίκνωση της καταθετικής βάσης) για τη χρηματοδότηση 
της οικονομίας και τη διαμεσολαβητική λειτουργία των τραπεζών.
Είναι θετικό ότι έχουν γίνει αρκετά βήματα σε επίπεδο νομοθετικών πρωτοβουλιών, 
ρυθμιστικού πλαισίου αλλά και ενεργειών των τραπεζών στην κατεύθυνση της αντι-
μετώπισης του προβλήματος. Οι πλέον πρόσφατες εξελίξεις αφορούν: το ρυθμιστικό 
πλαίσιο αδειοδότησης και εποπτείας των εταιριών διαχείρισης ή απόκτησης απαιτήσε-
ων, τον εκσυγχρονισμό του πτωχευτικού δικαίου, τη στροφή των τραπεζών στη διε-
νέργεια ρυθμίσεων μακροπρόθεσμου χαρακτήρα και την υποχρέωση των τραπεζών 
να επιτυγχάνουν συγκεκριμένους επιχειρησιακούς στόχους ως προς τη διαχείριση των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων τους. Στόχος είναι η μείωση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων σχεδόν κατά 40 δισεκ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2019. Η μεγαλύτερη συμβολή 
στη μείωση εκτιμάται ότι θα προέλθει από το χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικών δανείων, 
ενώ συνολικά η επίτευξη του στόχου θα προσεγγιστεί αρχικά μέσω μακροπρόθεσμων 
ρυθμίσεων, οριστικών διευθετήσεων, επιλεκτικών διαγραφών δανείων και ρευστο-
ποίησης εξασφαλίσεων, ενώ οι πωλήσεις δανείων εκτιμάται ότι θα αποκτήσουν με-
γαλύτερη βαρύτητα ιδίως από το 2019. Επισημαίνεται ωστόσο ότι για την επίτευξη του 
στόχου αυτού θα πρέπει να επιλυθούν αρκετές ακόμη νομικές και άλλες εκκρεμότητες, 
όπως: (α) ο εξωδικαστικός συμβιβασμός, (β) η νομική προστασία στελεχών τραπεζών, 
δημόσιων φορέων και ειδικών εκκαθαρίσεων που εμπλέκονται σε διαδικασίες αναδι-
άρθρωσης εταιρικών χρεών, (γ) η λογιστική/φορολογική αντιμετώπιση των ζημιών που 
θα προκύψουν από πωλήσεις ή διαγραφές δανείων και (δ) η καθιέρωση ηλεκτρονικού 
συστήματος πλειστηριασμών.
Οι εκκρεμότητες αυτές, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα που συνδέεται με την αργή 
εξέλιξη των διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς για την περάτωση της δεύτερης 
αξιολόγησης, θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη του παραπάνω στόχου. Παρά τη μείωση 
του όγκου των μη εξυπηρετούμενων δανείων το 2016, φαίνεται ότι τον πρώτο μήνα 
του 2017 υπήρξε επιτάχυνση της εισροής νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και 
μείωση της ανταπόκρισης των οφειλετών στις προτεινόμενες ρυθμίσεις. Παράλληλα, 
εμφανίζεται εκ νέου ένα κλίμα πρόσφορο για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, αφού 
η εσκεμμένη αθέτηση των δανειακών υποχρεώσεων δεν επιφέρει τις προβλεπόμενες 
κυρώσεις. Αυτές οι εξελίξεις καθιστούν, κατά μείζονα λόγο, σημαντική την αποκλιμά-
κωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αφού θα επιφέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη 
για τις τράπεζες και την πραγματική οικονομία: βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυ-
λακίου των τραπεζών, αύξηση της ρευστότητας και μείωση του χρηματοοικονομικού 
κινδύνου των τραπεζών και επομένως του κόστους χρηματοδότησής τους, αύξηση 
της προσφοράς αλλά και της ζήτησης δανείων και αναδιάρθρωση του παραγωγικού 
προτύπου της εγχώριας οικονομίας μέσω της απελευθέρωσης πόρων που θα χρηματο-
δοτήσουν παραγωγικές επενδύσεις.
Όσον αφορά τις επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης, οι σημαντικότερες εξελίξεις το 2016 
αφορούσαν την ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας για τη Φερεγ-
γυότητα ΙΙ και τη διενέργεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο άσκησης προσομοίωσης ακραίων 
καταστάσεων. Η προσαρμογή του κλάδου κρίνεται σε γενικές γραμμές ικανοποιητική 
και, παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον που προφανώς έχει επηρεάσει αρνητικά 
τα μεγέθη παραγωγής ασφαλίστρων, η ασφαλιστική αγορά εμφανίζει επάρκεια κεφα-
λαίων καλής ποιότητας. Ωστόσο, δεν δικαιολογείται εφησυχασμός, αφού οι προκλήσεις 
από τις μακροοικονομικές εξελίξεις, τα χαμηλά επιτόκια και την αναζήτηση υψηλών 
αποδόσεων είναι μεγάλες. Συνεπώς, οι διοικήσεις των επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφά-
λισης οφείλουν να συνεχίσουν να δίνουν έμφαση στη βελτίωση των δομών εταιρικής 
διακυβέρνησης, την εκπαίδευση του προσωπικού τους και τη διαφάνεια μέσω της 
δημοσιοποίησης, με ευθύνη των διοικητικών συμβουλίων τους, των στοιχείων για τη 
φερεγγυότητα και τη χρηματοοικονομική κατάσταση.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Άμεση θετική κατάληξη της δεύτερης αξιολόγησης
Τόσο η Τράπεζα της Ελλάδος όσο και οι διεθνείς οργανισμοί προβλέπουν θετικό και 
ισχυρό ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ για το 2017. Βασική προϋπόθεση για την πραγματο-
ποίηση των ευοίωνων αυτών προβλέψεων είναι η έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρ-
μογή του τρέχοντος προγράμματος χρηματοδοτικής διευκόλυνσης 2015-2018, που θα 
σηματοδοτήσει την επιστροφή στην κανονικότητα. Γι’ αυτό, όπως ήδη έχει αναφερθεί, 
επείγει η επιτυχής κατάληξη της δεύτερης αξιολόγησης, που θα έχει συγκεκριμένες 
θετικές επιδράσεις:
εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση των δανειακών αναγκών του Δημοσίου και την απρό-
σκοπτη εκτέλεση του Προϋπολογισμού του 2017,
δρομολογεί, σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση της ανάλυσης βιωσιμότητας του δημό-
σιου χρέους, την ένταξη των ελληνικών κρατικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής 
χαλάρωσης της ΕΚΤ,
εξασφαλίζει με τον τρόπο αυτό την υποχώρηση του κόστους χρηματοδότησης της 
πραγματικής οικονομίας, με σημαντικά οφέλη για την ανάταξη της ιδιωτικής οικονομίας,
αποκαθιστά την εμπιστοσύνη των καταθετών και επιτρέπει την περαιτέρω έως την 
πλήρη άρση των περιορισμών στις τραπεζικές συναλλαγές και στην κίνηση κεφαλαίων, 
συμβάλλοντας στην τόνωση του εξαγωγικού τομέα της οικονομίας,
βελτιώνει την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών και των διεθνών επενδυτών στις 
προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και επιτρέπει την πρόσβαση των ελ-
ληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς κεφαλαιαγορές,
δίνει νέα ώθηση στη μεταρρυθμιστική προσπάθεια, με γνώμονα την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας αναδιάρθρωσης της οικονομίας στην κατεύθυνση ενός νέου, εξωστρεφούς 
αναπτυξιακού προτύπου, και
ενισχύει την πολιτική και οικονομική σταθερότητα.

Επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων
Εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ και της Τράπεζας της Ελλάδος οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι 
μεταρρυθμίσεις αυξάνουν θεαματικά τις αναπτυξιακές δυνατότητες. Σύμφωνα με τον 
ΟΟΣΑ, οι μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα την περίοδο 2010-2016, σε 
συνδυασμό με αυτές που πρόκειται να εφαρμοστούν στο πλαίσιο του προγράμματος, 
αναμένεται, των άλλων παραγόντων τηρουμένων σταθερών, να αυξήσουν το πραγματι-
κό ΑΕΠ κατά 13% περίπου την επόμενη δεκαετία.
Την εκτίμηση αυτή του ΟΟΣΑ επιβεβαιώνουν και συναφείς αναλύσεις της Τράπεζας της 
Ελλάδος, από τις οποίες προκύπτει ότι η κυριότερη επίδραση των μεταρρυθμίσεων 
αφορά την ταχύτερη άνοδο της συνολικής παραγωγικότητας των συντελεστών παρα-
γωγής.
Αναγκαία βεβαίως προϋπόθεση για να προκύψουν τα θετικά αποτελέσματα για την 
οικονομία είναι η αξιόπιστη και χωρίς καθυστερήσεις ολοκλήρωση των μεταρρυθ-
μίσεων που έχουν συμφωνηθεί. Αν εκπληρωθούν μόνο τα 2/3 των μεταρρυθμίσεων 
στις αγορές υπηρεσιών και εργασίας σε ορίζοντα πενταετίας, τα σωρευτικά οφέλη από 
τις μεταρρυθμίσεις τα τρία πρώτα χρόνια της υλοποίησής τους εκτιμάται ότι είναι κατά 
περίπου 4% του ΑΕΠ μικρότερα σε σύγκριση με την περίπτωση όπου το 100% των απαι-
τούμενων μεταρρυθμίσεων υλοποιείται μέσα σε ορίζοντα πενταετίας.
Αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων
Οι μεταρρυθμίσεις αναμένεται να επιταχύνουν περαιτέρω την ανάκαμψη και την 
αναδιάρθρωση της οικονομίας. Απαιτείται όμως παράλληλα και βελτίωση της χρημα-
τοδότησης της οικονομίας. Κύρια προϋπόθεση είναι η αποτελεσματική διαχείριση του 
υψηλού αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η οποία θα επιδράσει θετικά 

στην οικονομική δραστηριότητα και την παραγωγικότητα μέσα από δύο διαύλους: την 
αύξηση της προσφοράς τραπεζικών δανείων και την αναδιάρθρωση του παραγωγικού 
τομέα. Γι’ αυτό είναι επιτακτική ανάγκη να συμπληρωθεί και να ολοκληρωθεί το σχετικό 
νομοθετικό πλαίσιο το συντομότερο δυνατόν.
Όπως προκύπτει από εκτιμήσεις και μελέτες της Τράπεζας της Ελλάδος, η μείωση 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα συμβάλει στη μείωση του χρηματοοικονομικού 
κινδύνου των τραπεζών και στην αποκλιμάκωση του κόστους χρηματοδότησής τους, 
καθώς και στην αύξηση της κεφαλαιακής τους επάρκειας. Ως αποτέλεσμα, θα υπάρξει 
σταδιακή αύξηση της προσφοράς δανείων και μείωση του περιθωρίου διαμεσολάβη-
σης και των επιτοκίων δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Παράλληλα, η 
εξυγίανση των υπερχρεωμένων αλλά βιώσιμων επιχειρήσεων μπορεί να αποτελέσει 
όχημα προσέλκυσης επενδυτικών κεφαλαίων, επιτρέποντας την περαιτέρω τόνωση της 
επενδυτικής ζήτησης. Τέλος, κατά τη διαδικασία εξυγίανσης των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων θα απελευθερωθούν παραγωγικοί πόροι, που, εφόσον αναδιανεμηθούν προς 
τις πιο παραγωγικές επιχειρήσεις και κλάδους, θα οδηγήσουν σε αύξηση της συνολικής 
παραγωγικότητας.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Το 2016 η ελληνική οικονομία βρέθηκε στο μεταίχμιο μεταξύ ύφεσης και  ανάπτυξης. 
Κατά το 2017 αναμένεται να ανακάμψει, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι 
για την αναπτυξιακή προοπτική της. Η πρώτη κατηγορία κινδύνων συνδέεται με την 
αστάθεια στο διεθνές περιβάλλον.
Παράμετροι αστάθειας του διεθνούς περιβάλλοντος εντός του οποίου καλείται η ελληνι-
κή οικονομία να λειτουργήσει είναι:
(α) Οι διαδοχικές κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις και η άνοδος του ευρωσκεπτικισμού 
στην ΕΕ. Μία ενδεχόμενη ενίσχυση των αντιευρωπαϊκών δυνάμεων θα επηρεάσει τις 
αποφάσεις των ηγετών πολλών χωρών της ΕΕ, με κίνδυνο την αποδυνάμωση των συλ-
λογικών θεσμικών οργάνων της.
(β) Οι αβεβαιότητες που συνδέονται με την αλλαγή της εξωτερικής και της οικονομικής 
πολιτικής των ΗΠΑ υπό τη νέα προεδρία και δημιουργούν ασάφεια ως προς το νέο ρόλο 
των ΗΠΑ στον πλανήτη.
(γ) Οι διαφαινόμενες τάσεις ανόδου του εμπορικού προστατευτισμού με παράλληλη 
υστέρηση των ιδιωτικών παραγωγικών επενδύσεων και πτώση του διεθνούς εμπορίου.
(δ) Ενδεχόμενη αρνητική εξέλιξη των προσφυγικών-μεταναστευτικών ροών και απο-
τυχία στη διαχείρισή τους θα μπορούσε να ενδυναμώσει περαιτέρω την ανησυχία της 
κοινής γνώμης σε θέματα ασφάλειας και μετανάστευσης και να αυξήσει τον κίνδυνο 
της κοινωνικής εσωστρέφειας.
(ε) Η επιδείνωση των συνθηκών ασφάλειας διεθνώς, με σημαντικές οικονομικές απώ-
λειες μέσω της μείωσης του εμπορίου, των μεταφορών και του τουρισμού.
(στ) Η γεωπολιτική αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Μεσογείου.
(ζ) Τέλος, η διαδικασία διαμόρφωσης της νέας ευρωπαϊκής οικονομικής αρχιτεκτονικής 
καθώς θα εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου που θα οριστικο-
ποιήσουν τις μεταξύ τους σχέσεις στη μετά το Βrexit εποχή.
Οι αβεβαιότητες και οι κίνδυνοι στο εσωτερικό συνδέονται κυρίως με τις καθυστερήσεις 
στην εφαρμογή του προγράμματος, όπως αποτυπώνονται στις δυσχέρειες της δεύτερης 
αξιολόγησης. Αν συνεχιστούν οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση του προγράμματος, θα 
δημιουργηθούν σοβαρά προσκόμματα στην προσδοκώμενη ανάπτυξη: θα υπάρξουν 
αρνητικές επιπτώσεις στο κλίμα και θα ανοίξει ένας νέος κύκλος αβεβαιότητας ως προς 
την ολοκλήρωση του προγράμματος. Η αβεβαιότητα θα οξυνθεί αν τελικώς δεν καταστεί 
δυνατή η συμμετοχή των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στο πρόγραμμα ποσοτικής 
χαλάρωσης της ΕΚΤ. Τα παραπάνω θα υποσκάψουν την εμπιστοσύνη και θα λειτουργή-
σουν αποτρεπτικά στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων, η οποία, όπως αναφέρθηκε, 
αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξη.
Κίνδυνοι ανακύπτουν και από τις καθυστερήσεις και την αναβλητικότητα στην εφαρμογή 
μεταρρυθμίσεων που έχουν αποφασιστεί ή από τις στρεβλώσεις στη λειτουργία του 
ανταγωνισμού που ενδέχεται να πλήξουν κρίσιμους τομείς της οικονομίας. Ενδεικτική 
είναι η περίπτωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπου, με πρόσφατα νομοθετήματα, 
εισήχθησαν ρυθμίσεις που στρεβλώνουν τη λειτουργία της και δημιουργούν μείζονα 
προβλήματα ακόμα και σε επιχειρήσεις που αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο του συ-
στήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Από τις επιδόσεις του 2016 προκύπτει βάσιμα ότι η πρόβλεψη για ανάκαμψη το 2017 
είναι ρεαλιστική, υπό την αυστηρή προϋπόθεση όμως ότι το πρόγραμμα προσαρμογής 
θα συνεχίσει να εφαρμόζεται χωρίς καθυστερήσεις.
Για να περάσει ωστόσο η οικονομία από την ανάκαμψη σε ισχυρή διατηρήσιμη ανά-
πτυξη, απαιτούνται ενεργητικές μεσοπρόθεσμες πολιτικές με στόχο την εξάλειψη των 
εμποδίων που σήμερα ανακόπτουν την άνοδο και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος 
σταθερότητας που θα ευνοήσει την αναζωπύρωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος. Στα 
εμπόδια συγκαταλέγονται:
η υπερφορολόγηση μιας φορολογικής βάσης με μειούμενη φοροδοτική ικανότητα,
το ασταθές και ασαφές φορολογικό και γενικότερο νομικό πλαίσιο προστασίας των 
επενδυτών,
οι γραφειοκρατικές και διοικητικές εμπλοκές, οι οποίες καθυστερούν την πραγματοποί-
ηση επενδύσεων που έχουν ήδη εγκριθεί,
οι μεγάλες καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης,
η χαμηλή δανειοδοτική ικανότητα του τραπεζικού συστήματος και τα υψηλά επιτόκια 
δανεισμού,
οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων και στις τραπεζικές συναλλαγές και, τέλος,
οι στρεβλώσεις στις αγορές και ιδιαίτερα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από ατελέ-
σφορες ρυθμιστικές παρεμβάσεις.
Η άρση των παραπάνω εμποδίων θα πρέπει να αποτελέσει κυρίαρχο μέλημα της 
στρατηγικής για την ανάπτυξη, η οποία περιγράφεται από τέσσερις συνιστώσες: αλλαγή 
του μίγματος δημοσιονομικής πολιτικής, ενθάρρυνση των ξένων άμεσων επενδύσεων, 
έμφαση στην καινοτομία και διασφάλιση της κοινωνικής προστασίας.

(α) Αλλαγή του μίγματος δημοσιονομικής πολιτικής
Το σοβαρότερο από τα εμπόδια που πρέπει να αρθεί σταδιακά είναι η υπέρμετρη φορο-
λογική επιβάρυνση επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων. Η υπερκάλυψη του δημο-
σιονομικού στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα κατά το 2016 κατά κύριο λόγο προσ-
διορίστηκε από την υπεραπόδοση των φορολογικών εσόδων και πολύ λιγότερο από 
τη συγκράτηση των δημόσιων δαπανών. Η ανοδική πορεία των φορολογικών εσόδων 
οφείλεται στην αλλαγή των συντελεστών άμεσης και έμμεσης φορολογίας, αλλά και στη 
διεύρυνση της φορολογικής βάσης λόγω της εκτεταμένης χρήσης των ηλεκτρονικών 
συναλλαγών, η οποία συνέβαλε στον περιορισμό της απόκρυψης εισοδημάτων. Ωστόσο, 
το ακολουθούμενο μίγμα δημοσιονομικής πολιτικής λειτουργεί πλέον ανασταλτικά για 
την ανάπτυξη, συμβάλλει στην αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ιδιωτικού το-
μέα προς το Δημόσιο και ενθαρρύνει τη φοροδιαφυγή και την αδήλωτη εργασία.
Η είσοδος της οικονομίας σε μια αναπτυξιακή πορεία απαιτεί αλλαγή του ακολουθούμε-
νου “φοροκεντρικού” μίγματος δημοσιονομικής πολιτικής. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί 
στη συγκράτηση και συστηματική αναδιάρθρωση των μη παραγωγικών δαπανών, στη 
μείωση του υπέρμετρου φορολογικού βάρους στην παραγωγική οικονομία, καθώς και 
των ασφαλιστικών εισφορών, και στην αποδοτικότερη αξιοποίηση και διαχείριση της 
δημόσιας περιουσίας. Απαιτείται δηλαδή η δημιουργία ενός “δημοσιονομικού περιβάλ-
λοντος” κατάλληλου για τη στήριξη της αναπτυξιακής προσπάθειας. Εξάλλου, η υλοποί-
ηση των βραχυπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του δημόσιου χρέους, η εξειδίκευση 
των μεσομακροπρόθεσμων μέτρων και η ενδεχόμενη ποσοτικοποίηση ρεαλιστικών 
δημοσιονομικών στόχων για μετά το 2018 είναι αποφάσεις που θα συμβάλουν στη δη-

μιουργία ενός επαρκούς “δημοσιονομικού περιβάλλοντος”. Συγκεκριμένα, η καλύτερη 
του αναμενόμενου επίδοση στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων για το πρωτογενές 
αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με την υλοποίηση των συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων, 
μπορεί να οδηγήσει σε σταδιακή μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης χωρίς να απει-
ληθεί η δημοσιονομική ισορροπία. Επισημαίνεται ότι μεγαλύτερα συμπληρωματικά οφέ-
λη μπορούν να εξασφαλιστούν εφόσον ο “δημοσιονομικός χώρος” που δημιουργούν 
είτε οι υπεραποδόσεις των φορολογικών εσόδων είτε οι μεταρρυθμίσεις χρησιμοποιη-
θεί για να γίνουν μειώσεις των συντελεστών της φορολογίας εισοδήματος. Παράλληλα, 
η δημοσιονομική πολιτική θα πρέπει να στηρίξει την ανάπτυξη με τη θέσπιση ενός 
σταθερού, διεθνώς ανταγωνιστικού και κοινωνικά δίκαιου φορολογικού συστήματος.
(β) Ενθάρρυνση των ξένων αμέσων επενδύσεων
Με δεδομένο, πρώτον, ότι οι επενδύσεις σήμερα ως ποσοστό του ΑΕΠ απέχουν πολύ 
από το αντίστοιχο ποσοστό που προϋπήρχε της κρίσης (11% έναντι 24% του ΑΕΠ) και, 
δεύτερον, ότι η χρονίως χαμηλή εγχώρια αποταμίευση δεν είναι από μόνη της αρκετή 
να χρηματοδοτήσει ένα ικανοποιητικό επίπεδο επενδύσεων και συνεπώς να στηρίξει 
ταχεία ανάπτυξη, επείγει η προσέλκυση ξένων κεφαλαίων για επενδύσεις σε συνεργα-
σία με εγχώριες επιχειρήσεις. Εκτός του τουρισμού, υπάρχουν πολλοί κλάδοι της οικο-
νομίας με αξιόλογα αποθέματα αναπτυξιακού δυναμικού, εξαγωγικό προσανατολισμό 
και υψηλής ποιότητας ανθρώπινο κεφάλαιο. Για την προσέλκυση ξένων άμεσων επεν-
δύσεων απαιτούνται: η θέσπιση ενός σταθερού, σύγχρονου και ευνοϊκού φορολογικού 
συστήματος, η μείωση του μη μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων, η ενθάρρυνση 
της καινοτομίας και των εξαγωγών και η δημιουργία ενός προβλέψιμου οικονομικού 
περιβάλλοντος φιλικού προς την επιχειρηματικότητα.
Η προσέλκυση και η διατήρηση ξένων άμεσων επενδύσεων εκτιμάται ότι θα υποστη-
ρίξουν την έξοδο της χώρας από την κρίση και την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. Οι 
ξένες άμεσες επενδύσεις συνεπάγονται σημαντικά οφέλη για την ελληνική οικονομία: 
εισαγωγή νέων τεχνολογιών και προώθηση της καινοτομίας, αναβάθμιση του απο-
θέματος κεφαλαίου (υλικού και ανθρώπινου), ανάπτυξη νέων κλάδων και προϊόντων 
υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, ιδιαίτερα στον τομέα των εμπορεύσιμων αγαθών 
και υπηρεσιών, ενίσχυση του ανταγωνισμού και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Ειδικότερα, οι ξένες άμεσες επενδύσεις που επιδιώκουν να αυξήσουν τις εξαγωγές 
συνιστούν γρήγορο και αποτελεσματικό μέσο για την αναδιάρθρωση του εγχώριου 
παραγωγικού προτύπου. Η ενσωμάτωση των ελληνικών επιχειρήσεων σε παγκόσμιες 
εφοδιαστικές αλυσίδες, η μεταφορά τεχνογνωσίας και πληροφοριών για τις εξωτερικές 
αγορές, καθώς και η αξιοποίηση πιο σύγχρονων παραγωγικών διαδικασιών ανάλογων 
με εκείνες που χρησιμοποιούν ξένοι ανταγωνιστές με στόχο τη στροφή προς πιο σύν-
θετα προϊόντα, βελτιώνουν την παραγωγικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και κατ’ 
επέκταση τον εξαγωγικό δυναμισμό τους.
Καθυστερήσεις, αναβλητικότητα και απροθυμία υλοποίησης των ιδιωτικοποιήσεων που 
έχουν ήδη εγκριθεί και δρομολογηθεί λειτουργούν ως σοβαρά αντικίνητρα προσέλκυ-
σης παραγωγικών επενδύσεων.
(γ) Καινοτομία και εκπαίδευση
Η ενθάρρυνση της έρευνας, η διάχυση της τεχνολογίας και η ενίσχυση της επιχειρημα-
τικότητας αποτελούν το τρίπτυχο για να ενθαρρυνθεί μια πιο αποτελεσματική χρησιμο-
ποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου, η οποία θα εστιάζει στη δημιουργία αξίας μέσω της 
διασύνδεσης του απομονωμένου δημόσιου ερευνητικού συστήματος με τον παραγωγι-
κό τομέα, συμβάλλοντας έτσι στην επιστροφή της ανάπτυξης στην Ελλάδα. Γενικότερα, 
η δημόσια παρέμβαση μπορεί να ενθαρρύνει τόσο τη διάχυση της τεχνολογίας, δηλαδή 
τη στήριξη της εμπορικής αξιοποίησης της ερευνητικής δραστηριότητας που παράγεται 
στα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα (άδειες και δικαιώματα ευρεσιτεχνίας), 
όσο και την παροχή παραγωγικής διεξόδου στις φιλοδοξίες των χαρισματικών και 
ταλαντούχων νέων επιστημόνων. Για να επιτευχθεί αυτός ο κοινός στόχος, θα πρέπει, 
πρώτον, να εμπεδωθεί ευρέως στην κοινωνία μια κουλτούρα επιχειρηματικότητας και 
η αναγνώριση της αριστείας και, δεύτερον, να αξιοποιηθούν οι πόροι των υφιστάμενων 
ταμείων παροχής εγγυήσεων και χρηματοδοτήσεων. Η αξιοποίηση των χρηματοδοτι-
κών εργαλείων που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF), του ομίλου 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, καθώς και των πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020, 
αποτελεί διέξοδο στο πρόβλημα της χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων που 
χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες.
(δ) Μείωση της ανισοκατανομής εισοδήματος και καταπολέμηση της φτώχειας
Ο κίνδυνος σχετικής φτώχειας μειώθηκε για δεύτερο κατά σειρά έτος (για τα εισοδή-
ματα του 2014), παραμένει ωστόσο ο έβδομος υψηλότερος στην ΕΕ-28 και σημαντικά 
επάνω από το μέσο όρο. Το ποσοστό του πληθυσμού της χώρας που βρίσκεται είτε σε 
κίνδυνο φτώχειας είτε σε κατάσταση κοινωνικού αποκλεισμού μειώθηκε ελαφρά, ενώ 
το ποσοστό των ατόμων με υλικές στερήσεις αυξήθηκε. Ανησυχητικό είναι το γεγονός 
ότι τη μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψε η ομάδα των παιδιών κάτω των 17 ετών. Παράλ-
ληλα, οι δείκτες εισοδηματικής ανισότητας στην Ελλάδα, αν και παρέμειναν αμετάβλητοι, 
είναι δυσμενέστεροι σε σχέση με τους αντίστοιχους για την ΕΕ-28. Ο στοχευμένος σχε-
διασμός των κοινωνικών μεταβιβάσεων έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλει αποτελεσματικά 
στη μείωση της φτώχειας. Μέτρα στην κατεύθυνση αυτή είναι: (α) η εφαρμογή από το 
Φεβρουάριο του 2017 σε εθνική κλίμακα του προγράμματος Κοινωνικού Εισοδήματος 
Αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος), (β) η προστασία των ανέρ-
γων και η αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας και (γ) η αναβάθμιση του επιδόματος 
στήριξης τέκνων.
Εξάλλου, η σύνθεση της ανεργίας και η αργή αποκλιμάκωσή της, σε συνδυασμό με 
το υψηλό ποσοστό των νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, ανα-
δεικνύουν την ανάγκη να δοθεί έμφαση στη διά βίου εκπαίδευση και στην καλύτερη 
αντιστοίχιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Οι 
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και τα προγράμματα κατάρτισης του ΟΑΕΔ μπορούν 
να συμβάλουν προς αυτή την κατεύθυνση με τον κατάλληλο σχεδιασμό και στόχευση και 
την ορθή αξιοποίηση των διαθέσιμων, κυρίως ευρωπαϊκών, πόρων.
***
Σε ένα αβέβαιο διεθνές περιβάλλον με απρόβλεπτες και συνεχείς αναταράξεις, η 
συμμετοχή της Ελλάδος στη ζώνη του ευρώ είναι σήμερα ασπίδα προστασίας έναντι 
των κινδύνων που αναδύονται. Γι’ αυτό πρέπει η χώρα να ισχυροποιήσει τη θέση της 
ως ισότιμου εταίρου και να συμμετέχει ενεργά στις διαδικασίες για την ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής συνοχής.
Για να γίνει όμως αυτό, η Ελλάδα πρέπει να επανέλθει στην κανονικότητα, ολοκληρώ-
νοντας με επιτυχία το πρόγραμμα προσαρμογής. Πρέπει να οικειοποιηθεί τις αλλαγές 
που γίνονται, διότι γίνονται επ’ ωφελεία της. Πρέπει να προχωρήσει άμεσα στον εκσυγ-
χρονισμό και την προσαρμογή της δημόσιας διοίκησης, των θεσμών και του κράτους 
δικαίου στο υψηλότερο δυνατό ευρωπαϊκό πρότυπο, πράγματα που κανένα μνημόνιο 
δεν μπορεί να επιτύχει. 
Στο τελευταίο στάδιο που διανύουμε, αυτά που πρέπει να γίνουν είναι ελάχιστα σε 
σχέση με το μεγάλο όγκο των αλλαγών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από το 2010 
μέχρι σήμερα. Η διαδικασία της οικονομικής προσαρμογής έχει σε μεγάλο βαθμό ολο-
κληρωθεί, όπως αυτό αντανακλάται και στα τελευταία διαθέσιμα οικονομικά μεγέθη. 
Ειδικότερα όσον αφορά τη δημοσιονομική προσαρμογή, από το 2010 μέχρι σήμερα έχει 
επιτευχθεί σχεδόν το 90% της απαιτούμενης μέχρι το 2018 προσαρμογής. Η ελληνική 
οικονομία κατέβαλε επίπονες προσπάθειες και επέτυχε την εξάλειψη συσσωρευμένων 
σημαντικών διαρθρωτικών ατελειών και ανισορροπιών, επιδεικνύοντας ισχυρές αντο-
χές. Τα αποθέματα αναπτυξιακού δυναμικού και ιδιαιτέρως ανθρώπινου κεφαλαίου που 
διαθέτει είναι αξιόλογα και έτοιμα, υπό τις κατάλληλες συνθήκες, να ενεργοποιηθούν 
και να ωθήσουν εκ νέου την οικονομία σε έναν ενάρετο αναπτυξιακό κύκλο.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΣΤΗΝ 84η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
Η επιτυχής ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος τον Αύγουστο του 2018 θα σηματοδοτήσει το τέλος μιας μακράς 
περιόδου οικονομικής προσαρμογής, θα επιτρέψει την επάνοδο στην κανονικότητα και μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να 
αποδειχθεί αφετηρία ταχείας και διατηρήσιμης ανάπτυξης.
Τα κρίσιμα ζητήματα που θα επιδράσουν καθοριστικά στην πορεία της οικονομίας από τώρα και στο εξής είναι 
τέσσερα:

(α) Η βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους
Το μεγάλο ύψος του δημόσιου χρέους τροφοδοτεί την αβεβαιότητα, υποσκάπτει την εμπιστοσύνη στις προοπτικές της 
οικονομίας, επηρεάζει δυσμενώς την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας και δυσχεραίνει την ομαλή έξοδο από το 
πρόγραμμα. 
Η έκθεση βιωσιμότητας του χρέους από τους θεσμούς και η λήψη των μεσοπρόθεσμων μέτρων αναδιάρθρωσής 
του από το Eurogroup πρέπει να γίνουν όσο το δυνατόν συντομότερα και με τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια, ώστε 
να ενισχυθεί περαιτέρω η εμπιστοσύνη των χρηματοπιστωτικών αγορών και να δρομολογηθεί η ομαλή έξοδος από 
το πρόγραμμα.

(β) Η εμπέδωση της εμπιστοσύνης
Για να επιτύχει η Ελλάδα την έξοδο στις αγορές με ευνοϊκούς όρους, πρέπει να εμπεδώσει την εμπιστοσύνη των 
επενδυτών για τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και να διαβεβαιώσει ότι η δημοσιονομική πολιτική δεν θα 
διολισθήσει εκ νέου σε λάθος κατεύθυνση. Οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί πρέπει να τηρηθούν και να γίνουν 
αποφασιστικά βήματα για τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και των αποκρατικοποιήσεων, με πρώτο βήμα την 
άρση των προσκομμάτων σε μεγάλες επενδύσεις που έχουν ήδη αποφασιστεί, αλλά καθυστερούν. Στον τομέα αυτό, 
σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η νομοθεσία για τις χρήσεις γης.
Η διαμόρφωση μιας εθνικής στρατηγικής, στην οποία θα εντάσσονται οι στόχοι, δημοσιονομικοί και διαρθρωτικοί, που 
έχουν ήδη αποφασιστεί για την περίοδο μετά τη λήξη του προγράμματος, θα δώσει ισχυρή ώθηση στην εμπιστοσύνη. 
Θα επηρεάσει θετικά τους όρους εξόδου στις αγορές, θα βελτιώσει το επενδυτικό κλίμα και θα ενισχύσει την 
προσέλκυση επενδύσεων. Επιπλέον, θα διευκολύνει την επιστροφή καταθέσεων στις τράπεζες και θα ενδυναμώσει 
την πιστοδοτική τους ικανότητα. Τα παραπάνω θα θέσουν σε κίνηση έναν ενάρετο κύκλο στην οικονομία και στο 
τραπεζικό σύστημα και θα διαμορφώσουν τις προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν την πλήρη άρση των περιορισμών 
στην κίνηση κεφαλαίων.

(γ) Ομαλή έξοδος στις αγορές
Μετά τη λήξη του προγράμματος, η Ελλάδα θα πρέπει να εξασφαλίσει τα απαιτούμενα κεφάλαια για την κάλυψη 
των χρηματοδοτικών της αναγκών προσφεύγοντας στις διεθνείς χρηματαγορές με διατηρήσιμους όρους. Όπως 
αναφέρθηκε ήδη, η εμπέδωση της εμπιστοσύνης είναι η κύρια και ουσιαστική προϋπόθεση για να συμβεί αυτό. 
Παράλληλα όμως, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα χρηματοδοτικό δίχτυ ασφαλείας που θα πείθει ότι η χώρα μπορεί 
να αντιμετωπίσει ενδεχόμενες συγκυριακές αντιξοότητες που καθιστούν το κόστος χρηματοδότησης μη ανεκτό.
Μία τέτοια δικλίδα ασφαλείας είναι το προβλεπόμενο “απόθεμα ρευστότητας”, που δίνει τη δυνατότητα να αποφεύγεται 
η προσφυγή στις αγορές σε περιόδους αστάθειας και αυξημένου κόστους αναχρηματοδότησης. Το απόθεμα 
ρευστότητας δημιουργείται με τις δοκιμαστικές εκδόσεις ομολόγων πριν από τη λήξη του προγράμματος και με τη 
συμβολή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM). Στην παρούσα φάση, η πρώτη δοκιμαστική έξοδος 
στις αγορές πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2017 με την έκδοση πενταετούς ομολόγου, ενώ το Νοέμβριο του ίδιου 
έτους πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή ομολόγων ύψους 25,8 δισεκ. ευρώ. Στη συνέχεια, με την ολοκλήρωση της τρίτης 
αξιολόγησης, δρομολογήθηκε μία ακόμη έξοδος με την έκδοση επταετούς ομολόγου, εντασσόμενη στο σχεδιασμό της 
κυβέρνησης για επάνοδο της χώρας στις διεθνείς αγορές πριν από τη λήξη του προγράμματος. Η έκδοση αυτή, που 
πραγματοποιήθηκε εν μέσω αναταράξεων στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, ήταν επιτυχής.
Οι αναταραχές, όπως οι πρόσφατες, φαίνεται όμως ότι επηρεάζουν περισσότερο τις χώρες με αδύναμη πιστοληπτική 
διαβάθμιση και λιγότερο ισχυρή οικονομία, οι οποίες είδαν τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων τους να αυξάνονται 
σημαντικά. Κατά συνέπεια, υπό τις παρούσες αβέβαιες συνθήκες, η έξοδος του Ελληνικού Δημοσίου στις αγορές, 
αν και είναι επιβεβλημένη προκειμένου η χώρα να επανέλθει στην κανονικότητα, πρέπει να γίνεται με προσεκτικά 
βήματα.
Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι η δοκιμαστική έξοδος στις αγορές για τη δημιουργία ενός ασφαλούς αποθέματος 
ρευστότητας πριν από τη λήξη του προγράμματος δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης και προετοιμάζει το έδαφος για 
την έξοδο της χώρας από το πρόγραμμα. Ωστόσο, συμπληρωματικά θα πρέπει να εξεταστεί και το ενδεχόμενο ενός 
προληπτικού προγράμματος στήριξης. Το ενδεχόμενο προσφυγής σε προληπτικό πρόγραμμα στήριξης, ιδιαίτερα 
μάλιστα εάν οι συνθήκες στις χρηματοπιστωτικές αγορές συνηγορούν, δεν θα πρέπει να δραματοποιείται, καθώς 
οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί δημιουργήθηκαν για να χρησιμοποιούνται όταν υπάρχει ανάγκη. Η ύπαρξη ενός τέτοιου 
προληπτικού πλαισίου στήριξης εκτιμάται ότι μπορεί να δράσει υποστηρικτικά για την ελληνική οικονομία, μειώνοντας 
το κόστος δανεισμού, καθώς θα παρέχει ασφάλεια σχετικά με την πρόσβαση του Ελληνικού Δημοσίου και των 
τραπεζών σε χρηματοδότηση μετά τη λήξη του προγράμματος τον Αύγουστο του 2018. Η προληπτική πιστοληπτική 
γραμμή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) θα καθιστούσε αυτούς τους πόρους διαθέσιμους, χωρίς 
να είναι απαραίτητη εκ προοιμίου η άντλησή τους. Αντίθετα, η συσσώρευση ταμειακών διαθεσίμων συνεπάγεται 
άμεσα πρόσθετο δανεισμό, ο οποίος επιβαρύνει το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους. Επιπλέον, αυτό το 
πλαίσιο προληπτικής στήριξης εξασφαλίζει τη διατήρηση της “παρέκκλισης” (waiver) για τα ελληνικά κρατικά ομόλογα 
προκειμένου αυτά να χρησιμοποιούνται ως εξασφαλίσεις στις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος 
μέχρις ότου η Ελλάδα αποκτήσει επενδυτική πιστοληπτική διαβάθμιση. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση αυτή, το 
απόθεμα ασφαλείας για τις συστημικές τράπεζες εκτιμάται ότι θα είναι διαθέσιμο και πέραν του Αυγούστου του 
2018. Τέλος, η διατήρηση της παρέκκλισης (waiver) σε συνδυασμό με τα μέτρα για τη βιωσιμότητα του χρέους θα 
επιτρέψουν την αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο πλαίσιο του 
προγράμματος αγοράς κρατικών τίτλων είτε στην κανονική του διάρκεια είτε κατά την περίοδο επανεπένδυσης, 
επηρεάζοντας πτωτικά το κόστος δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου. 

(δ) Το πλαίσιο εποπτείας μετά το πρόγραμμα
Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο, προκύπτει ότι η λήξη του ελληνικού προγράμματος τον Αύγουστο του 2018 δεν 
συνεπάγεται αποδέσμευση της χώρας από υποχρεώσεις που έχει αναλάβει έναντι των δανειστών της. Αυτό που 
αλλάζει είναι η μορφή του πλαισίου εποπτείας της χώρας, το οποίο πρέπει να ανταποκρίνεται στους γενικούς όρους 
και κανονισμούς εποπτείας που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο Κανονισμός 472/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προβλέπει αυτόματη άσκηση εποπτείας 
μετά το πρόγραμμα μέχρις ότου η χώρα αποπληρώσει το 75% των δανείων που έχει λάβει από άλλα κράτη-μέλη 
της ζώνης του ευρώ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Σταθερότητας. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει ενισχυμένη εποπτεία, αν κρίνει 
ότι συντρέχουν οι συνθήκες.
Πέραν των διατάξεων που είναι ήδη σε ισχύ, έχουν προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλαγές στην οικονομική 
διακυβέρνηση της ζώνης του ευρώ, οι οποίες αφορούν ζητήματα που μπορούν να επηρεάσουν τη φύση της εποπτείας 
της ελληνικής οικονομίας μετά το πρόγραμμα και θα συζητηθούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το πρώτο εξάμηνο του 
2018. Τα ζητήματα αυτά αφορούν τον αυξημένο ρόλο του ESM και τη δυνατότητα χρηματοδότησης για την υλοποίηση 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
Γίνεται επομένως φανερό ότι η ομαλή έξοδος της Ελλάδος από το πρόγραμμα και η επιτυχής πορεία της στη νέα, μετά 
την κρίση, ευρωπαϊκή κανονικότητα συνεπάγονται δεσμεύσεις για τη διασφάλιση των μέχρι σήμερα επιτευγμάτων, 
την άσκηση συνετής οικονομικής πολιτικής μετά το πρόγραμμα και τη συνέχιση της εφαρμογής των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων μέχρι την ολοκλήρωσή τους.

ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2009-2017
Οι θετικές ενδείξεις για βιώσιμη επιστροφή στην ανάπτυξη είναι το αποτέλεσμα της μακρόχρονης και εξαιρετικά 
επώδυνης προσπάθειας οικονομικής προσαρμογής. Η πρόοδος που έχει συντελεστεί από την έναρξη της κρίσης 
δημόσιου χρέους το 2009 έως σήμερα είναι εντυπωσιακή και πρωτοφανής στα ιστορικά χρονικά διεθνώς. 
Συγκεκριμένα, η χώρα πέτυχε: 
Την πλήρη εξάλειψη των δίδυμων ελλειμμάτων, δηλαδή του υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος και του 
μεγάλου ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. 
Την πλήρη αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας σε όρους κόστους εργασίας και τη σημαντική βελτίωση σε όρους 
τιμών. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό επιτεύχθηκε μέσω μιας επώδυνης διαδικασίας εσωτερικής υποτίμησης που έλαβε 
χώρα μέσω της σημαντικής μείωσης των ονομαστικών μισθών κυρίως στον ιδιωτικό τομέα. 
Παράλληλα, εφαρμόζεται ένα τολμηρό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, ιδιωτικοποιήσεων και εκσυγχρονισμού της 
οικονομίας σε τομείς όπως οι αγορές εργασίας και προϊόντων, το σύστημα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης, το 
δημοσιονομικό πλαίσιο, το φορολογικό σύστημα και η δημόσια διοίκηση.  
Ως αποτέλεσμα όλων αυτών των πολύ σημαντικών αλλαγών που συντελέστηκαν στην οκταετία της κρίσης, αυξήθηκε 
η εξωστρέφεια της οικονομίας και έχει ξεκινήσει η αναδιάρθρωση του παραγωγικού υποδείγματος υπέρ κλάδων με 

εξαγωγικό προσανατολισμό.
Τέλος, η αναδιάρθρωση και η ανάταξη του τραπεζικού συστήματος, με κύριο χαρακτηριστικό τη σημαντική 
ανακεφαλαιοποίηση μετά από αυστηρές ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και τον έλεγχο ποιότητας 
στοιχείων του ενεργητικού τους, διασφαλίζουν υψηλούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας (CET1), υψηλότερους του 
ευρωπαϊκού μέσου όρου, που, σε συνδυασμό με τον ικανοποιητικό δείκτη κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων 
ανοιγμάτων από προβλέψεις, επιτρέπουν στις ελληνικές τράπεζες την αποτελεσματική διαχείριση του πολύ υψηλού 
αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. 
Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι, παρά την πρόοδο που συντελέστηκε, η κρίση επέφερε σημαντικό κόστος σε όρους 
απώλειας προϊόντος και απασχόλησης και σημαντική μείωση του πλούτου των νοικοκυριών. Μεταξύ 2008 και 2016, η 
χώρα απώλεσε περισσότερο από το ¼ του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές και η ανεργία αυξήθηκε σχεδόν κατά 16 ποσοστιαίες 
μονάδες. Επιπλέον, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ισοδύναμα αγοραστικής δύναμης διαμορφώθηκε το 2016 σε μόλις 68% 
του κοινοτικού μέσου όρου, από 93% το 2008. Παράλληλα, έλαβε χώρα ένα μεγάλο κύμα μετανάστευσης Ελλήνων με 
υψηλά προσόντα, στερώντας την ελληνική κοινωνία και οικονομία από ένα παραγωγικό τμήμα της, με ανυπολόγιστες 
δημογραφικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες. 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟ 2018
Το 2017 ήταν έτος επιστροφής της ελληνικής οικονομίας στην ανάπτυξη μετά από πολυετή περίοδο ύφεσης, με 
εξαίρεση το 2014. Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ αναμένεται να διαμορφωθεί σε 1,6% το 2017 και προβλέπεται να 
ενισχυθεί σε 2,4% και 2,5% το 2018 και το 2019 αντίστοιχα. Υπάρχουν επομένως βάσιμες ενδείξεις ότι, μετά από 
μια μακρόχρονη και εξαιρετικά επώδυνη οικονομική προσαρμογή, εμπεδώνεται μια αναπτυξιακή δυναμική, που 
προσδιορίστηκε τόσο από τις ευνοϊκές εγχώριες εξελίξεις όσο και από την καλή ευρωπαϊκή συγκυρία. 
Οι βελτιωμένες προοπτικές για την εγχώρια οικονομία ενίσχυσαν το οικονομικό κλίμα και οδήγησαν σε αύξηση των 
τραπεζικών καταθέσεων, σε αναβάθμιση της διεθνούς πιστοληπτικής ικανότητας του Ελληνικού Δημοσίου και σε 
διαδοχικές μειώσεις της εξάρτησης των ελληνικών τραπεζών από το μηχανισμό έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα 
(ELA). Μείωσαν τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων στα επίπεδα του Ιανουαρίου του 2006, γεγονός που επέτρεψε 
την επιστροφή του Ελληνικού Δημοσίου τον Ιούλιο του 2017 στις διεθνείς αγορές μετά από μία τριετία αποκλεισμού. 
Μείωσαν επίσης τις αποδόσεις των εταιρικών ομολόγων και οι ελληνικές τράπεζες επέστρεψαν στις διεθνείς 
χρηματοπιστωτικές αγορές εκδίδοντας καλυμμένα ομόλογα.
Με αυτά τα δεδομένα, είναι βάσιμο να προβλεφθεί ότι το 2018 η ανάπτυξη θα επιταχυνθεί και ο ρυθμός αύξησης του 
ΑΕΠ θα διαμορφωθεί σε 2,4%. Παράγοντες ώθησης θα είναι: α) η ισχυρή ανοδική πορεία του τουρισμού, β) η μεγάλη 
ενίσχυση της μεταποιητικής παραγωγής, που αντανακλά τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των επιχειρήσεων 
και προεξοφλεί την αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων, γ) η αύξηση των εξαγωγών και δ) η ευνοϊκή διεθνής 
οικονομική συγκυρία.
Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός επανήλθε το 2017 σε θετικό έδαφος, καταγράφοντας μέσο ετήσιο ρυθμό 1,1%, έναντι 
μηδενικού ρυθμού το 2016. Η εξασθένηση των αποπληθωριστικών πιέσεων οφείλεται κυρίως στην έντονα ανοδική 
πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου ιδίως στο πρώτο πεντάμηνο του έτους, αλλά και στην πληθωριστική 
επίδραση των νέων έμμεσων φόρων που τέθηκαν σε ισχύ στις αρχές του 2017. Για το 2018, η εξέλιξη του εγχώριου 
πληθωρισμού αναμένεται να προσδιοριστεί σε μεγάλο βαθμό από τις επιδράσεις βάσης (base effects), οι οποίες θα 
συγκρατήσουν τον πληθωρισμό σε θετικό έδαφος, αλλά σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το 2017.
Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι οι ευοίωνες προβλέψεις βασίζονται κυρίως στην υπόθεση ότι η τέταρτη και 
τελευταία αξιολόγηση του τρέχοντος προγράμματος οικονομικής προσαρμογής θα ολοκληρωθεί ομαλά και βάσει 
του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, χωρίς καθυστερήσεις και παλινδρομήσεις, και ότι η εφαρμογή των 
μεταρρυθμίσεων θα συνεχιστεί με αμείωτη ένταση και στη μεταμνημονιακή εποχή.
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κατά το 2016 υπήρξε υπέρβαση του πρωτογενούς αποτελέσματος της γενικής κυβέρνησης (βάσει του ορισμού του 
προγράμματος), για δεύτερο συνεχές έτος, σε σχέση με το στόχο του προγράμματος. Συγκεκριμένα, το πρωτογενές 
αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης για το 2016, σύμφωνα με τον ορισμό του προγράμματος, διαμορφώθηκε 
σε πλεόνασμα 3,8% του ΑΕΠ, έναντι στόχου 0,5% του ΑΕΠ. Στην υπέρβαση του στόχου συνετέλεσαν η καλύτερη 
πορεία των εσόδων από άμεσους και έμμεσους φόρους καθώς και η συγκράτηση τόσο των δαπανών κοινωνικής 
πρόνοιας όσο και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Κατά τη διάρκεια του 2017 και στο πλαίσιο της δεύτερης 
αξιολόγησης του προγράμματος θεσμοθετήθηκε μια σειρά από δημοσιονομικές ρυθμίσεις με σκοπό την αύξηση των 
φορολογικών εσόδων, τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την αναδιάταξη μεσοπρόθεσμα του τρέχοντος μίγματος 
δημοσιονομικής πολιτικής. Η νομοθέτηση δημοσιονομικών ρυθμίσεων συνεχίστηκε και το 2018 με την ψήφιση του ν. 
4512/2018 τον Ιανουάριο στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της τρίτης αξιολόγησης του προγράμματος.
Σύμφωνα με την Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού του 2018, προβλέπεται η επίτευξη πρωτογενούς 
πλεονάσματος για το 2017 ύψους 2,44% του ΑΕΠ, έναντι στόχου 1,75%. Με βάση όμως τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα 
δημοσιονομικά στοιχεία εκτιμάται ότι το πρωτογενές δημοσιονομικό αποτέλεσμα του 2017 θα υπερβεί την εν λόγω 
πρόβλεψη. Εντούτοις, όπως δείχνουν τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, η υπέρβαση του δημοσιονομικού 
στόχου για το 2017 προέρχεται κυρίως από την αύξηση των εσόδων παρελθόντων οικονομικών ετών (κατασχέσεις, 
πρόσθετοι φόροι από οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων, ρυθμίσεις οφειλών) που συνδέεται πρωτίστως με 
συγκυριακούς λόγους, αλλά και από τη μείωση των δημόσιων δαπανών. Αντίθετα, η αύξηση των εσόδων από 
άμεσους και έμμεσους φόρους είναι οριακή, παρά την αύξηση των φορολογικών συντελεστών και την επιβολή 
νέων φόρων. Αυτό επιβεβαιώνει την άποψη για φορολογική κόπωση των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας και 
υποδηλώνει την αναγκαιότητα αλλαγής του μίγματος δημοσιονομικής πολιτικής.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Κύρια χαρακτηριστικά της εξέλιξης του εγχώριου τραπεζικού τομέα το 2017 ήταν η σταδιακή ανάκαμψη της οργανικής 
κερδοφορίας, η διατήρηση της κεφαλαιακής επάρκειας σε ικανοποιητικό επίπεδο, η διαφοροποίηση των πηγών 
χρηματοδότησης των τραπεζών και η μικρή υποχώρηση του αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων 
σύμφωνα με τους τεθέντες στόχους, με το απόθεμα ωστόσο να παραμένει υψηλό (100,4 δισεκ. ευρώ το Σεπτέμβριο 
του 2017). Σημειώνεται πάντως ότι, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία Δεκεμβρίου 2017, παρατηρείται σημαντική 
επιτάχυνση του ρυθμού μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους (το 
απόθεμα διαμορφώνεται σε περίπου 95 δισεκ. ευρώ). 
Το 2017 παρατηρήθηκε αύξηση των τραπεζικών καταθέσεων επιχειρήσεων και νοικοκυριών, ως αποτέλεσμα της 
ανόδου της οικονομικής δραστηριότητας και της σταδιακής ανάκτησης της εμπιστοσύνης του κοινού προς το τραπεζικό 
σύστημα. Περαιτέρω, η επιβράδυνση της πιστωτικής επέκτασης κατά τα χρόνια της κρίσης φαίνεται να μην είναι τόσο 
έντονη πλέον. Τα τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων εξακολούθησαν να μειώνονται, με χαμηλότερο όμως ρυθμό, και τα 
επιτόκια τραπεζικού δανεισμού για τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις συνέχισαν να αποκλιμακώνονται.

Μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα
Η αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων αποτελεί το κρισιμότερο πρόβλημα που η κρίση 
κληροδότησε στις τράπεζες και που αυτές καλούνται σήμερα να αντιμετωπίσουν, προκειμένου να εξυγιανθεί πλήρως 
το δανειακό χαρτοφυλάκιό τους και να καταστεί έτσι δυνατή η αύξηση της τραπεζικής χρηματοδότησης. Για το σκοπό 
αυτό, το θεσμικό πλαίσιο έχει εμπλουτιστεί και οι τράπεζες έχουν αναλάβει σημαντικές δράσεις. Συγκεκριμένα, 
τέθηκαν σε λειτουργία ηλεκτρονικές πλατφόρμες για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών και για 
πλειστηριασμούς ακινήτων, απλουστεύθηκε το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης εταιριών διαχείρισης πιστωτικών 
απαιτήσεων και πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες πωλήσεις δανειακών χαρτοφυλακίων. Επίσης, διαμορφώθηκε το 
πλαίσιο προστασίας των τραπεζικών στελεχών από ποινικές διώξεις και ενισχύθηκαν τα δικαιώματα εκείνων των 
πιστωτών οι οποίοι κατέχουν εξασφαλίσεις. Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί ως προς την απομάκρυνση των εμποδίων 
για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και ειδικότερα η επίπτωση από την έναρξη των πρώτων 
ηλεκτρονικών πλειστηριασμών στη συμπεριφορά των στρατηγικών κακοπληρωτών αποτέλεσε έναν από τους 
βασικούς παράγοντες για τη θετική εικόνα του τέταρτου τριμήνου.  
Οι τράπεζες ακολουθούν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τον προοδευτικό περιορισμό του αποθέματος των μη 
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, με στόχο τη μείωση του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μεταξύ 
Ιουνίου 2017 και Δεκεμβρίου 2019 περίπου κατά 37%. Εξάλλου, η κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων με 
συσσωρευμένες προβλέψεις είναι ικανοποιητική και η τιμή του δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 
(CET1) ήταν το Σεπτέμβριο του 2017 17,1%, υψηλότερη του μέσου όρου της ΕΕ (15%).
Στο αμέσως προσεχές διάστημα οι τράπεζες πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη των 
επιχειρησιακών τους στόχων για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, οι οποίοι για τα επόμενα δύο έτη είναι υψηλοί 
και φιλόδοξοι, αλλά εφικτοί, ιδίως τώρα που η οικονομία έχει επανέλθει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Οι τράπεζες 
επιβάλλεται να διευρύνουν το ταχύτερο δυνατόν τις λύσεις που προτείνουν στους δανειολήπτες και να προχωρήσουν 
στη λήψη πιο δραστικών αποφάσεων, ιδίως όσον αφορά τις ενέργειες αναδιάρθρωσης βιώσιμων επιχειρήσεων, τη 
συντονισμένη αντιμετώπιση των οφειλετών με πολλαπλούς πιστωτές, τον εντοπισμό των στρατηγικών κακοπληρωτών 
και την εφαρμογή οριστικής λύσης για τις μη βιώσιμες επιχειρήσεις. Μετά τη δημοσίευση σχετικών κατευθύνσεων 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο μεταβίβασης μη εξυπηρετούμενων 
ανοιγμάτων σε έναν ή περισσότερους κεντρικούς φορείς που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν για το σκοπό αυτό. 
Επίσης, οι τράπεζες θα πρέπει να αναθεωρήσουν το επιχειρησιακό τους σχέδιο δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη νέων 

εργασιών και στην περαιτέρω περιστολή του λειτουργικού τους κόστους.
Ωστόσο, δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού. Το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα παραμένει ευάλωτο σε 
μακροοικονομικές και χρηματοπιστωτικές διαταραχές. Το 2018 οι τράπεζες καλούνται να προσαρμοστούν σε νέες 
προκλήσεις, με κυριότερες την εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9 (IFRS 9), την 
αυστηροποίηση του χειρισμού των προβλέψεων για τα νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, αλλά και τη διενέργεια της 
πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων από την ΕΚΤ. Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι θετικό 
το ότι προβλέφθηκε και υπάρχει ένα απόθεμα ασφαλείας, στο πλαίσιο της χρηματοδότησης του τρίτου προγράμματος, 
με σκοπό τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας για την ενδεχόμενη στήριξη του τραπεζικού τομέα, εάν 
αυτή καταστεί αναγκαία. 

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις
Σύμφωνα με το νέο εποπτικό πλαίσιο για την ενίσχυση της φερεγγυότητας του παρόχου ασφαλιστικών υπηρεσιών και 
τη διαφάνεια στην πληροφόρηση με σκοπό την προστασία του καταναλωτή, οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις 
από το 2017 δημοσιεύουν ετήσια έκθεση αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους κατάσταση και την κατάσταση 
φερεγγυότητας. Τα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη για το 2017 παρέμειναν σταθερά και οι δείκτες φερεγγυότητας 
αναμένεται να βελτιωθούν. Για το μετριασμό όμως των συνεπειών του κινδύνου που σχετίζεται με το περιβάλλον 
χαμηλών επιτοκίων και την αναζήτηση υψηλών αποδόσεων, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις προχώρησαν σε 
αναπροσαρμογή της επενδυτικής τους στρατηγικής και τροποποίηση των προϊόντων που διαθέτουν με μείωση 
της απόδοσης που εγγυώνται και προώθηση ασφαλίσεων με επενδύσεις τον κίνδυνο των οποίων φέρουν οι 
ασφαλισμένοι.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ
Παρά τη θετική πρόοδο που έχει συντελεστεί και καταγράφεται σε σημαντικά οικονομικά μεγέθη, οι κίνδυνοι, 
εγχώριοι και εξωτερικοί, που ενδέχεται να απειλήσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας παραμένουν.
Βραχυπρόθεσμα, οι σημαντικότεροι κίνδυνοι είναι η καθυστέρηση στην υλοποίηση των συμφωνηθέντων μέτρων 
στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης, που θα οδηγούσε σε καθυστέρηση της ολοκλήρωσης της τέταρτης και τελευταίας 
αξιολόγησης του τρέχοντος προγράμματος, και η τυχόν απόκλιση από την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων. 
Επιπλέον, η μη έγκαιρη αποσαφήνιση των μέτρων ελάφρυνσης του χρέους είναι αιτία που μπορεί να αναζωπυρώσει 
αβεβαιότητες.
Εξίσου σημαντικός είναι ο κίνδυνος από την αντιστροφή της μέχρι σήμερα θετικής πορείας των αποδόσεων των 
ελληνικών κρατικών ομολόγων. Η πρόσφατη αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας αποτελεί θετική 
εξέλιξη στην πορεία προς την απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας από τα ελληνικά ομόλογα, ενώ το 2017 οι υψηλές 
αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων σημείωσαν σημαντική πτώση. Ωστόσο, το γεγονός ότι η Ελλάδα 
διατηρεί ακόμα τη χαμηλότερη πιστοληπτική διαβάθμιση στην ευρωζώνη, απέχοντας 5 βαθμίδες από την επενδυτική 
βαθμίδα, σημαίνει ότι, με τη χώρα εκτός προγράμματος, τα ελληνικά ομόλογα θα παύσουν να γίνονται αποδεκτά ως 
εξασφαλίσεις για την πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών στη φθηνή χρηματοδότηση που προσφέρει η ΕΚΤ. Με 
δεδομένο ότι η απόδοση του δεκαετούς ελληνικού κρατικού ομολόγου υπερβαίνει σήμερα το 4%, έναντι περίπου 
2% για την Πορτογαλία και την Ιταλία, γίνεται πιθανός ο κίνδυνος δυσμενών επιπτώσεων στη δυναμική του χρέους. 
Το πρόβλημα ενδέχεται να οξυνθεί, καθώς οι παράγοντες που διαμόρφωσαν ευνοϊκές συνθήκες κατά το περασμένο 
έτος φαίνεται ότι αντιστρέφονται.
Ελλοχεύουν ωστόσο και εξωτερικοί κίνδυνοι, που δημιουργούν ανησυχίες για τη διατήρηση της εξαιρετικά ευνοϊκής 
διεθνούς οικονομικής συγκυρίας και της παγκόσμιας σταθερότητας. Ειδικότερα, σε επίπεδο ΕΕ, εκκρεμότητες που θα 
μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα στην καλή οικονομική πορεία της ΕΕ είναι: η προετοιμασία του Brexit 
μετά τη συμφωνία της 15ης Δεκεμβρίου 2017 για συντεταγμένη έξοδο, και η ανάγκη για εξεύρεση κοινά αποδεκτής 
συμφωνίας ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης στο πλαίσιο της προσεχούς αναθεώρησης 
του κανονισμού του Δουβλίνου τον Ιούνιο του 2018. Επιπρόσθετα, σε επίπεδο ευρωζώνης, σημαντικές αλλαγές 
που αφορούν την αρχιτεκτονική της αναμένεται να δρομολογηθούν εφέτος, όπως η σύσταση του Ευρωπαϊκού 
Νομισματικού Ταμείου και η ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης. Καθυστερήσεις των προσδοκώμενων αλλαγών 
ενδέχεται να ενισχύσουν τις αβεβαιότητες. Σε διεθνές επίπεδο, αναταράξεις προκαλούνται από την επιδείνωση των 
σχέσεων των ΗΠΑ με τη Β. Κορέα και το Ιράν. Τέλος, σε πολλές χώρες του κόσμου η έξαρση του λαϊκισμού μειώνει 
την εμπιστοσύνη των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς και στο κράτος δικαίου.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΤΟ ΝΕΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ
Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα μπροστά σε μια ιστορική πρόκληση: να επανέλθει στην κανονικότητα και να βρεθεί 
ξανά σε πορεία σύγκλισης με τους Ευρωπαίους εταίρους. Η επιστροφή σε ισχυρή οικονομική ανάπτυξη απαιτεί τη 
διατήρηση και εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη νομοθετηθεί, καθώς και ουσιαστικές 
αλλαγές σε τομείς που εξακολουθούν και σήμερα να υστερούν, όπως είναι το φορολογικό σύστημα, η δημόσια 
διοίκηση, το δικαστικό σύστημα και οι αγορές αγαθών και υπηρεσιών. Για να συμβούν όμως τα παραπάνω και 
να καταστεί η Ελλάδα και πάλι φιλικός προορισμός του επιχειρείν και των παραγωγικών επενδύσεων, θα πρέπει 
το τέλος του τρέχοντος προγράμματος προσαρμογής να γίνει αφετηρία ενός ολοκληρωμένου εθνικού σχεδίου 
παραγωγικής ανασυγκρότησης, του οποίου την πατρότητα των ιδεών και την ευθύνη θα αναλάβει η ελληνική 
κυβέρνηση. Ο σχεδιασμός της οικονομικής πολιτικής για την επόμενη ημέρα της εξόδου της Ελλάδος από τα 
προγράμματα οικονομικής προσαρμογής θα πρέπει να επικεντρωθεί όχι μόνο στη λήψη μέτρων εξισορρόπησης των 
διαταραχών του οικονομικού κύκλου, αλλά πρωτίστως στην άσκηση μεσομακροπρόθεσμης αναπτυξιακής πολιτικής 
με διττό στόχο την πλήρη αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονομίας και ταυτόχρονα τη διασφάλιση 
δημοσιονομικής σταθερότητας.
Το σχέδιο πρέπει να στοχεύει σε υψηλούς και διατηρήσιμους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης μέσω της ενίσχυσης 
της ιδιωτικής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, του εξωστρεφούς προσανατολισμού της παραγωγικής δομής και 
της ευρύτερης κοινωνικής συμμετοχής. Προϋπόθεση επιτυχίας είναι η υλοποίηση μεγάλων τομών στον ιστό της 
οικονομίας. Η εφαρμογή αυτών των τομών απαιτεί την ουσιαστική και ευρεία συναίνεση και συνεννόηση όλων των 
κοινωνικών ομάδων αλλά και των πολιτικών δυνάμεων της χώρας με ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Σήμερα, σε αυτή 
την κρίσιμη χρονική συγκυρία για την ελληνική οικονομία, δεν πρέπει να σταματήσει η θετική πορεία προς το μέλλον, 
ή, ακόμα χειρότερα, να τεθούν σε κίνδυνο αυτά που έχουν επιτευχθεί με μεγάλες θυσίες τα τελευταία εννέα χρόνια, 
λόγω έλλειψης κοινωνικής συναίνεσης ή λόγω πόλωσης του πολιτικού κλίματος. Συγκεκριμένα, απαιτούνται:
Πρώτον, ριζική αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης με σαφή οριοθέτηση της κρατικής παρέμβασης στην ιδιωτική 
πρωτοβουλία. Το κράτος θα πρέπει να αναλάβει ρόλο ρυθμιστή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της ιδιωτικής 
οικονομίας και να αναπτύξει ελεγκτικούς μηχανισμούς και όχι το ρόλο του παραγωγού-επιχειρηματία. Επιπλέον, 
με την αξιοποίηση των συστημάτων σύμπραξης ιδιωτικού-δημόσιου τομέα σε ένα μεγάλο φάσμα διοικητικών 
διαδικασιών και παρεχόμενων υπηρεσιών, μεταφέρεται το κόστος από τον φορολογούμενο στον χρήστη, με 
παράλληλη όμως μέριμνα για τη στήριξη των κοινωνικά αδύναμων.
Δεύτερον, επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων και της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας. Καθώς στο νέο 
παραγωγικό πρότυπο η παρέμβαση του κράτους περιορίζεται στο ρόλο του ελεγκτή-ρυθμιστή, οι αποκρατικοποιήσεις 
όχι μόνο θα αυξήσουν τα δημόσια έσοδα, αλλά κυρίως θα ενισχύσουν τον ανταγωνισμό προς όφελος του καταναλωτή. 
Τρίτον, αλλαγές στο φορολογικό σύστημα με γνώμονα τη δημιουργία ενός απλού και σταθερού φορολογικού 
πλαισίου με χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς και τη διεύρυνση της 
φορολογικής βάσης.
Τέταρτον, επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών σε όλες τις μορφές της οικονομικής δραστηριότητας, ώστε να 
περιοριστεί αποτελεσματικά το μέγεθος της άτυπης οικονομίας και να αυξηθούν τα δημόσια έσοδα με δικαιότερη 
κατανομή των φορολογικών βαρών. Για την επιτυχία του εγχειρήματος απαιτείται όχι μόνο η εξοικείωση του πολίτη 
με τις εφαρμογές της ψηφιακής τεχνολογίας, αλλά και η καλλιέργεια της φορολογικής συνείδησης.
Πέμπτον, έμφαση στο «τρίγωνο της γνώσης» (παιδεία-έρευνα-καινοτομία) με αξιολόγηση της πανεπιστημιακής 
εκπαίδευσης και σύνδεση της έρευνας με τη χρηματοδότηση και την παραγωγική διαδικασία. Και τούτο διότι η 
σύνδεση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και έρευνας με την παραγωγική διαδικασία προωθεί την καινοτομία και 
τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας.
Έκτον, και σημαντικότερο, ισχυροποίηση της ανεξάρτητης λειτουργίας των θεσμών και του κράτους δικαίου. Για να 
καταστεί αυτό εφικτό, πρέπει οι πολιτικές δυνάμεις στο σύνολό τους να αποδεχθούν ότι μόνο κοινωνικά αποδεκτοί και 
με υψηλό κύρος και ανεξαρτησία θεσμοί, που δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα συγκεκριμένων ομάδων εις βάρος 
άλλων, προάγουν την ευημερία της κοινωνίας ως συνόλου. Για να επιτύχει η επανεκκίνηση της οικονομίας πρέπει το 
κύρος των θεσμών, που είναι συνώνυμο με την εμπιστοσύνη στο μέλλον, να εξυψωθεί. Αδύναμοι και κλειστοί θεσμοί 
παράγουν αβεβαιότητα και απώλεια προσανατολισμού, ενώ αντίθετα ισχυροί, ανεξάρτητοι, ανοικτοί και κοινωνικά 
αποδεκτοί θεσμοί είναι απαραίτητοι για την επιστροφή στην ομαλότητα.  
***
Σήμερα, η ελληνική οικονομία βρίσκεται κοντά στην έξοδο από την κρίση και την επιστροφή στην ομαλότητα. 
Οι αντικειμενικές συνθήκες, όπως καταγράφονται από τη μέχρι τώρα εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών, είναι 
ενθαρρυντικές. Για να αξιοποιηθούν όμως, απαιτείται ένα συνολικό σχέδιο για το μέλλον μέσα σε κλίμα κοινωνικής 
συναίνεσης και πολιτικής ομαλότητας, που θα πείθει τις παραγωγικές δυνάμεις και τις διεθνείς αγορές ότι η Ελλάδα 
έχει οριστικά απομακρυνθεί από πρακτικές του παρελθόντος και βρίσκεται πάλι σε τροχιά σύγκλισης με την Ευρώπη.  

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Κ. ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ, ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΤΗΝ 85η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
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ευρώπη

Τ
ον Νοέµβριο του 2011 Μέρκελ και Σαρκοζί, 
χωρίς προσχήµατα, στην κοινή συνέντευξη 
Τύπου µετά τη σύνοδο κορυφής της G-20 
στις Κάννες κάλεσαν τον Μπερλουσκόνι να 
παραιτηθεί, για να αποφύγει η Ιταλία την α-
πώλεια πρόσβασης στις αγορές και να µη 

γίνει η τέταρτη –µετά την Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Πορ-
τογαλία– χώρα που προσφεύγει στον Μηχανισµό Στήριξης.

Ο Μπερλουσκόνι παραχώρησε τη θέση του στον τεχνο-
κράτη Μόντι και δύο χρόνια αργότερα καταδικάστηκε για φο-
ροδιαφυγή και απόπειρα δωροδοκίας σε στέρηση των πολιτι-
κών του δικαιωµάτων. Έτσι άδοξα έµοιαζε να κλείνει µία εικο-
σαετία προσωπικής πολιτικής κυριαρχίας του Καβαλιέρε, που, 
αν και ενσάρκωση της διαπλοκής, µπήκε στην πολιτική σκηνή 
για να καλύψει το κενό που είχε αφήσει η επιχείρηση «Κα-
θαρά Χέρια» στην οποία πρωταγωνίστησε ο δικαστής Ντι Πι-
έτρο.

Αντιφατικοί ρόλοι
Το comeback του Μπερλουσκόνι είναι απόλυτο: Ο πολιτικός ο 
οποίος µε την πελατειακή διαχείριση, τη λαϊκιστική ρητορική 
και την καρναβαλική ελαφρότητα της ιδιωτικής του ζωής πρό-
βαλλε ως ασύµβατος µε την παραµονή της Ιταλίας στον σκληρό 
πυρήνα της Ευρώπης, ο Καβαλιέρε που µιλούσε για παράλ-
ληλο νόµισµα, για επιστροφή στη λιρέτα, που δεν δίσταζε να 
καλέσει τη Γερµανία να εγκαταλείψει την Ευρωζώνη, παρουσι-
άζεται τώρα ως ο εγγυητής του ευρωπαϊκού προσανατολισµού 
της χώρας.

Πριν από µερικές εβδοµάδες στις Βρυξέλλες έδινε εγγυή-
σεις ότι για να αποφευχθεί η µετεκλογική ακυβερνησία στην 
τρίτη οικονοµία της Ευρωζώνης δεν θα διστάσει να συνεργα-
στεί µε το ∆ηµοκρατικό Κόµµα του Ρέντσι, την ίδια στιγµή 
όµως δεσµευόταν για µετεκλογική συνεργασία µε την ακροδε-
ξιά Λέγκα του Βορρά του Σαλβίνι, που εξακολουθεί να µιλά για 
έξοδο από την Ευρωζώνη.

Σε µια εντυπωσιακή επικοινωνιακή κίνηση, ο Μπερλου-
σκόνι, για να προβάλει ως η επιλογή ευρωπαϊκής σταθερό-
τητας απέναντι στον Γκρίλο και στο αντισυστηµικό Κίνηµα 
Πέντε Αστέρων, ανακοίνωσε ότι θα προτείνει ως πρωθυπουργό 
τον παλαιό του συνεργάτη και νυν πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου Ταγιάνι.

Το comeback είναι απόλυτο, έχει παρακάµψει και απονευ-
ρώσει τη δικαστική απαγόρευση πολιτικής δράσης και αφορά 

Για εικοσιπέντε χρόνια σταθερά ο 
Μπερλουσκόνι ξέρει να επανέρχεται, 
καθώς αξιοποιεί στο έπακρο τα λάθη και 
τις αποτυχίες των αντιπάλων του.

Ούτε ο τεχνοκράτης πρώην επίτροπος 
Μόντι ούτε οι Λέτα, Ρέντσι και 
Τζεντιλόνι, παρά τη ρητορική και το 
νοµοθετικό τους έργο, µπόρεσαν να 
βελτιώσουν την οριακή δηµοσιονοµική 
κατάσταση της Ιταλίας, ούτε να 
διαπραγµατευτούν µε τις Βρυξέλλες και 
το Βερολίνο µια πιο ελαστική ερµηνεία 
του Συµφώνου Σταθερότητας.

ΤΟ ΑΤΕΛΕΙΩΤΟ COMEBACK 
ΤΟΥ ΚΑΒΑΛΙΕΡΕ…

 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

όχι µόνο την αδιαµφισβήτητη προσωπική του κυριαρχία στον 
χώρο της ∆εξιάς αλλά αυτή την ίδια τη συνταγή συµµαχιών 
που τον ανέδειξε για πρώτη φορά πρωθυπουργό το 1994, για 
δεύτερη το 2001 και για τρίτη το 2008: Η δεξιά Φόρτσα Ιτάλια, 
η ακροδεξιά και ρατσιστική Λέγκα του Βορρά και η νεοφασί-
ζουσα «Ιταλοί Αδελφοί».

Οι αποτυχίες των άλλων
Για εικοσιπέντε χρόνια σταθερά ο Μπερλουσκόνι ξέρει να ε-
πανέρχεται, καθώς αξιοποιεί στο έπακρο τα λάθη και τις απο-
τυχίες των αντιπάλων του.

Το 2001, στο τέλος της πενταετίας της κεντροαριστερής 
διακυβέρνησης, ο Καβαλιέρε επανήλθε ως εναλλακτική επι-
λογή σταθερότητας µετά την αποποµπή του Πρόντι τον Οκτώ-
βριο του 1998 και τη διαδοχή του Ντ’ Αλέµα από τον Αµάτο τον 
Μάιο του 2000.

Ίδιο σκηνικό και το 2008, όταν η δεύτερη κυβέρνηση Πρό-
ντι είδε την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία να αποσαθρώνε-
ται και υποχρεώθηκε να προσφύγει σε πρόωρες εκλογές.

Αναφερόµενος στη στέρηση των πολιτικών του δικαιωµά-
των –για την οποία εκκρεµεί προσφυγή του στο Ευρωπαϊκό 
∆ικαστήριο–, ο Μπερλουσκόνι αρέσκεται να µιλά για πολι-
τική δίωξη σε βάρος του τελευταίου εκλεγµένου πρωθυπουρ-
γού της Ιταλίας: Ο Μόντι, που τον διαδέχτηκε, ήταν τεχνοκρά-
της και µετά τις εκλογές του 2013 παρακάµφθηκε ο τότε ηγέ-
της του ∆ηµοκρατικού Κόµµατος Μπερσάνι από τον Λέτα, τον 
οποίο ανέτρεψε έναν χρόνο αργότερα, την άνοιξη του 2014, ο 
Ρέντσι µε εσωκοµµατικό πραξικόπηµα, για να παραµείνει στην 
εξουσία µέχρι την ήττα του στο δηµοψήφισµα του ∆εκεµβρίου 
του 2016, οπότε παραχώρησε τη θέση του στον Τζεντιλόνι.

Ούτε ο τεχνοκράτης πρώην επίτροπος Μόντι ούτε οι Λέτα, 
Ρέντσι και Τζεντιλόνι, παρά τη ρητορική και το νοµοθετικό 
τους έργο, µπόρεσαν να βελτιώσουν την οριακή δηµοσιονο-
µική κατάσταση της Ιταλίας, ούτε να διαπραγµατευτούν µε 
τις Βρυξέλλες και το Βερολίνο µια πιο ελαστική ερµηνεία του 
Συµφώνου Σταθερότητας.

Οι αριθµοί µιλούν από µόνοι τους. Σήµερα το δηµόσιο 
χρέος της Ιταλίας ανέρχεται σε 2,29 τρισ. ευρώ, δηλαδή το 
132% του ετήσιου ΑΕΠ της τρίτης οικονοµίας της Ευρωζώνης!

Με άλλα λόγια, η Ιταλία είναι ένα πολλαπλό ενδεχόµενο 
ατύχηµα σε αναµονή: χρηµατοπιστωτικό, δηµοσιονοµικό και 
πολιτικό.

Ένα επερχόµενο ατύχηµα που µπορεί να αποβεί µοιραίο 

για την εν µέσω δυσκολιών επιχειρούµενη απόπειρα του Μα-
κρόν να βρει κοινό παρονοµαστή µε το Βερολίνο για µια συνο-
λική µεταρρύθµιση της Ευρωζώνης που να συνδυάζει την τή-
ρηση του Συµφώνου Σταθερότητας µε πολιτικές στήριξης της 
ανάπτυξης.

Στις εκλογές της 4ης Μαρτίου οι ψηφοφόροι στην Ιταλία 
έχουν να διαλέξουν ανάµεσα στον Ρέντσι, που αποδοκιµά-
στηκε στο δηµοψήφισµα στα τέλη του 2016, καθώς είχε συν-
δέσει την παραµονή του στην πρωθυπουργία µε το αποτέλε-
σµα, τον υποψήφιο πρωθυπουργό του Κινήµατος Πέντε Α-
στέρων του Γκρίλο, Ντι Μάτζιο, ο οποίος προσπαθεί να πείσει 
ότι µπορούν να συνδυαστούν η αντισυστηµική ανατροπή µε 
τη σταθερότητα, και τον Μπερλουσκόνι, που ανετράπη από το 
ζεύγος Μερκοζί στα τέλη του 2011, στο όνοµα µιας εξυγίαν-
σης και ανασύνταξης που δεν υλοποιήθηκε µε ευθύνη τόσο 
της Ρώµης όσο και των Βρυξελλών και του Βερολίνου.
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συνέντευξη

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η 
κρίση ανέδειξε τον τουρισμό 
βασικό πυλώνα της ελληνικής 
οικονομίας, που με σεβασμό 
στο περιβάλλον, αξιοποίηση 
του πολιτισμού και με την 
τοπική παραγωγικότητα μπορεί 
να εξασφαλίσει και θέσεις 
απασχόλησης και το βιοτικό μας 
επίπεδο.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Γιώργος Βερνίκος, πρόεδρος της 
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ)

«Το αναπτυξιακό σχέδιο της ΟΚΕ 
έχει έξι βασικούς άξονες 

και δώδεκα προτεραιότητες»

Τ
ην ελπίδα ότι τα πολιτικά κόμματα θα… α-
νταγωνιστούν για την καλύτερη εφαρμογή 
του εθνικού αναπτυξιακού σχεδίου που 
η Επιτροπή εκπόνησε εξέφρασε ο πρόε-
δρος της ΟΚΕ Γιώργος Βερνίκος, τονίζο-
ντας ότι το σχέδιο αυτό εκφράζει τις από-

ψεις της συντριπτικής πλειοψηφίας των παραγωγικών 
φορέων και της κοινωνίας των πολιτών της χώρας.

Αρχικά, θα ήθελα να μου πείτε ποιος είναι ο ρόλος 
της ΟΚΕ.
Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή είναι ένας συ-
νταγματικός θεσμός. Σύμφωνα και με τη νομοθεσία 
και με το Σύνταγμα, πρέπει να λέμε τη γνώμη μας –
δηλαδή των κοινωνικών εταίρων, των παραγωγικών 
τάξεων και της κοινωνίας των πολιτών– πριν από την 
έκδοση νόμων και βασικά οι γνώμες μας απευθύνο-
νται στη Βουλή. Άρα βασικός συνομιλητής της ΟΚΕ 
είναι οι βουλευτές και η Βουλή.

Είστε απλώς γνωμοδοτικό όργανο ή μπορείτε να ε-
πιβάλλετε και κάποιες απόψεις;
Είναι προφανές ότι η γνώμη των παραγωγικών τάξεων 
είναι συμβουλευτική. Την τελική ευθύνη των πολιτικών 
αποφάσεων την έχουν οι βουλευτές, οι οποίοι λαμ-
βάνουν υπόψη τους και το γενικότερο εθνικό συμφέ-
ρον πέρα από την άποψη των παραγωγικών τάξεων.

Την περίοδο της κρίσης ποιον ρόλο ανέλαβε η ΟΚΕ;
Την περίοδο της κρίσης, και λόγω των μνημονίων, ου-
σιαστικά ανεστάλη ο κοινωνικός διάλογος. Παρ’ όλα 
αυτά, τουλάχιστον επί της δικής μου προεδρίας, κρί-
ναμε ότι, ανεξάρτητα από την αναστολή του κοινωνι-
κού διαλόγου, πρέπει να παρέμβουμε και πολιτικά. 
Παράδειγμα πολιτικής παρέμβασης είναι και το εθνικό 
αναπτυξιακό σχέδιο που παρουσιάσαμε στις 14 Φε-
βρουαρίου 2018 σε όλα τα πολιτικά κόμματα. Πρέπει 
επιτέλους να έχουμε εμείς την ιδιοκτησία του αναπτυ-
ξιακού μας σχεδίου. Είναι θέμα στοιχειώδους αξιο-
πρέπειας. Επίσης, κάναμε σοβαρές παρεμβάσεις σε 
θέματα όπως είναι το προσφυγικό, τα εργασιακά και 
η κοινωνική ασφάλιση.

Σε γενικές γραμμές ποιες είναι οι κατευθύνσεις 
που περιλαμβάνει το αναπτυξιακό σχέδιο της ΟΚΕ;
Το αναπτυξιακό σχέδιο της ΟΚΕ έχει έξι βασικούς ά-
ξονες και δώδεκα προτεραιότητες. Κατά την άποψή 
μας, το εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο πρέπει να έχει βα-
σική κατεύθυνση την έρευνα, την καινοτομία και την 
αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Αυτό, 
παράλληλα με τη δυνατότητα να έχεις ένα κλίμα φι-
λοεπιχειρηματικό και φιλοεπενδυτικό, μια αποτελε-
σματική δημόσια διοίκηση, ένα κράτος το οποίο θα 
προστατεύει τον πολίτη από τις παράνομες πράξεις, 
να στηρίζεις το κοινωνικό σου κράτος και να σέβεσαι 
το περιβάλλον. Το αναπτυξιακό μας σχέδιο λαμβάνει 
υπόψη και τις γενικότερες κατευθύνσεις του ΟΗΕ για 
τη βιώσιμη ανάπτυξή του ως το 2030. Αποτελεσμα-
τική, λοιπόν, δημόσια διοίκηση, φιλοεπιχειρηματικό-
τητα, έρευνα, καινοτομία, αναμόρφωση εκπαιδευτι-
κού συστήματος, βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνικό 
κράτος είναι οι βασικοί άξονες του εθνικού αναπτυξι-
ακού σχεδίου, με στόχο τις ποιοτικές θέσεις απασχό-
λησης και τη μείωση των ανισοτήτων.

Το έχετε παρουσιάσει στα κόμματα;
Το παρουσιάσαμε στα κόμματα, το παραδώσαμε και 
στον πρόεδρο της Βουλής. Βέβαια τα κόμματα έχουν 
τις δικές τους προτεραιότητες – και το πιο καλό σχέ-
διο να δώσεις, μπορεί στην πράξη να μην εφαρμοστεί 

ή να εφαρμόζεται λάθος. Το σχέδιο αυτό μας το είχε 
ζητήσει η Βουλή για κομματική συναίνεση. Πιστεύ-
ουμε ότι λαμβάνει υπόψη και ικανοποιεί τουλάχιστον 
το 80% των πολιτών και σίγουρα εκπροσωπεί τις πα-
ραγωγικές τάξεις – και τους εργοδότες και τους ερ-
γαζόμενους και την κοινωνία των πολιτών. Θέλουμε 
να δούμε τα κόμματα να ανταγωνίζονται για το ποιος 
θα το εφαρμόσει καλύτερα, με στοχευμένα χρονοδι-
αγράμματα, και όχι να μην ξέρουμε πού πηγαίνουμε 
και ποια είναι η κατεύθυνσή μας. Πρέπει να σταμα-
τήσει επιτέλους ο καθένας να λέει διάφορα πράγματα 
που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα και τον 
σημερινό κόσμο ή είναι καθαρά ιδιοτελή.

Ποια είναι αυτά που δεν έχουν σχέση με την 
πραγματικότητα;
Η πραγματικότητα κάθε φορά δεν είναι η ίδια. Η πραγ-
ματικότητα και οι στόχοι της οικονομίας πρέπει να προ-
σαρμόζονται. Άλλη είναι η εποχή που εξαρτάται η πρό-
οδος από τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, άλλη από τη 
βαριά βιομηχανία, άλλη από την έρευνα και την καινο-
τομία. Δεν σημαίνει ότι κάτι που είναι οικονομικά ορθό 
σήμερα ήταν και χθες, ούτε θα είναι και αύριο. Μιλάμε 
για το ορατό μέλλον. Εκεί όπου καταλήγουν οι παρα-

γωγικές τάξεις σήμερα και πιστεύουμε ότι συμπυκνώ-
νουν όλο το αίτημα της εποχής. Μη ξεχνάμε άλλωστε 
ότι ζούμε στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, που 
σημαίνει ότι έχουμε ραγδαίες εξελίξεις που επηρεά-
ζουν τις εργασιακές σχέσεις, επηρεάζουν το μέλλον 
όλων των ανθρώπων, άρα πρέπει να ξέρουμε πολύ 
καλά πού πηγαίνουμε και πώς θα τα αντιμετωπίσουμε.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια φάση που προσπα-
θεί να ανακάμψει. Επειδή είναι ένας τομέας που 
γνωρίζετε, ο τουρισμός αποτελεί έναν πυλώνα 
ανάπτυξης;
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κρίση ανέδειξε τον του-
ρισμό βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, που 
με σεβασμό στο περιβάλλον, αξιοποίηση του πολιτι-
σμού και με την τοπική παραγωγικότητα μπορεί να ε-
ξασφαλίσει και θέσεις απασχόλησης και το βιοτικό μας 
επίπεδο. Το ίδιο ισχύει και για τη ναυτιλία και είμαστε 
περήφανοι που έχουμε μια ισχυρή ναυτιλία, αλλά υ-
πάρχουν και άλλοι τομείς, υπάρχει και η ενέργεια, υ-
πάρχει και ο πρωτογενής τομέας, υπάρχει και η βιο-
μηχανία, όταν συνοδεύεται από καινοτομία και ποιο-
τικά προϊόντα. Όλα μαζί συμβάλλουν για να έχεις την 
ανάπτυξη την οποία θέλεις. Νομίζω ότι όλα αυτά τα πε-

ριγράφουμε, άλλωστε κάθε εθνικό σχέδιο έχει και τις 
εξειδικεύσεις ανά τομέα. Για παράδειγμα, είναι προ-
φανές ότι είναι επιθυμητή μια Δικαιοσύνη που να λει-
τουργεί ταχύτερα. Το πώς θα επιτευχθεί αυτό χρειάζεται 
εξειδίκευση. Υπάρχουν προτάσεις, αρκεί ο ανταγωνι-
σμός των κομμάτων να μην είναι με βάση τις πελατει-
ακές σχέσεις, την κομματοκρατία και ιδιοτελείς από-
ψεις, αλλά να έχει ως βασικό στόχο την εξυπηρέτηση 
του πολίτη και μια οικονομία η οποία θα είναι και α-
νταγωνιστική και θα δίνει και τη δυνατότητα στήριξης 
του κοινωνικού κράτους. Και όλο αυτό να μην τινάζε-
ται στον αέρα με φαντασιώσεις, με πολώσεις και γε-
νικά προσδοκώντας διάφορα οράματα που δεν έχουν 
καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Διοργανώσατε ένα διήμερο μαζί με την Ευρωπαϊκή 
ΟΚΕ που είχε ως επίκεντρο ζητήματα δημοκρατίας. 
Τίθεται στην Ευρώπη ζήτημα δημοκρατίας σήμερα;
Στην Ευρώπη δεν τίθεται θέμα δημοκρατίας, γιατί η Ευ-
ρώπη είναι το κέντρο της δημοκρατίας στον κόσμο. Στην 
Ευρώπη πρέπει να γίνει σαφές το αξιακό σύστημα που 
μας ενώνει και ότι η δημοκρατία απαιτεί πολίτες πλη-
ροφορημένους και υπεύθυνους. Η Ευρώπη δεν είναι 
μόνο μια οικονομική Ένωση. Η Ευρώπη προσπαθεί να 
είναι μια Ένωση λαών με βάση κοινές αξίες που έχουν 
και τις ρίζες τους εδώ, στην Ακρόπολη, και γι’ αυτό και 
συμβολικά πραγματοποιήθηκε η συζήτηση στο Μου-
σείο της Ακρόπολης. Κάνουμε αυτή τη συζήτηση έναν 
χρόνο μετά τη διακήρυξη των 27 κρατών-μελών για το 
μέλλον της Ευρώπης και τα εναλλακτικά σενάρια επι-
διώκοντας να συμβάλουμε στον διάλογο που γίνεται 
για το πώς η Ευρώπη θα προχωρήσει μπροστά. Το εγ-
χείρημα της Ευρώπης είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, 
πρέπει όλοι να προσπαθούμε να προχωράει μπροστά 
με τους καλύτερους δυνατούς όρους και να τελειοποι-
είται, γιατί είναι ακόμα ατελές το οικοδόμημα. Αυτοί οι 
διάλογοι γίνονται ακριβώς για να εντοπίζεται πάντα το 
σημείο ισορροπίας σε όλες τις μεγάλες συγκρούσεις. 
Να μην ξεχνάμε ότι η ζωή είναι μια συνεχή σύγκρουση 
και αυτό γίνεται ορατό και στην Ακρόπολη, όπου όλες 
οι μετώπες του Παρθενώνα δείχνουν συγκρούσεις: υ-
πάρχει πάντα η σύγκρουση του παλιού με το νέο, των 
ταχύτατων εξελίξεων, των δυσκολιών των ανθρώπων 
να συνεννοηθούν, της δυσκολίας που υπάρχει πάντα 
να βρεις την ισορροπία ανάμεσα στην ελευθερία και 
την ισότητα, την ανάπτυξη και το περιβάλλον, τα ατο-
μικά δικαιώματα και την ασφάλεια και τη σύγκρουση 
μεταξύ επιμέρους συμφερόντων, μικρών και μεγάλων.
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ανάλυση

ΤΕΛΕΙΏΝΕΙ Ο 
ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΣΙΠΡΑ, 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ»

  ΤΟΥ ΕΥΡΏΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΝΔ 
ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Υποτίμησαν τις 
αντιδράσεις στο 
εσωτερικό, έδωσαν 
πολλές υποσχέσεις σε Ε.Ε. 
και ΝΑΤΟ.

Έχει δημιουργηθεί μια κακή παράδοση, με τον 
πρωθυπουργό κ. Τσίπρα και τον υπουργό Εξω-
τερικών κ. Κοτζιά να μην ενημερώνουν για τις ε-
ξελίξεις στη διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση 
της ΠΓΔΜ, ούτε για τη στόχευση της ελληνικής 

κυβέρνησης στο εθνικό θέμα. Το κενό στην ενημέρωση καλύ-
πτουν περιοδικά οι δηλώσεις του κεντροαριστερού πρωθυπουρ-
γού της ΠΓΔΜ κ. Ζάεφ και δημοσιεύματα και διαρροές στον αλ-
βανικό Τύπο.

Συνέντευξη στους FT
Με συνέντευξή του στους «Financial Times», η οποία δημοσι-
εύτηκε την περασμένη Τετάρτη, ο κ. Ζάεφ δηλώνει αισιόδοξος 
για την πορεία των διαπραγματεύσεων παρά τις δυσκολίες. Απορ-
ρίπτει δημόσια τη θέση της ελληνικής πλευράς για αναθεώρηση 
του αλυτρωτικού Συντάγματος υποστηρίζοντας ότι το Σύνταγμα 
αφορά την εσωτερική οργάνωση της χώρας και δεν μπορεί να 
προσφέρει πλήρεις εγγυήσεις στην ελληνική πλευρά, γιατί είναι 
πάντα δυνατή η αναθεώρησή του.

Αποκαλύπτει ότι η κυβέρνησή του απορρίπτει τη σύνθετη ο-
νομασία «Νέα Μακεδονία» γιατί δεν περιέχει γεωγραφικό προσ-
διορισμό και συζητάει τις άλλες τέσσερις προτάσεις: Δημοκρατία 
της Μακεδονίας (Σκόπια), Βόρεια Μακεδονία, Άνω Μακεδονία 
και Μακεδονία του Βαρδάρη. Επιδίωξη της κυβέρνησης Ζάεφ 
είναι να υπάρξει μια συμφωνία τους επόμενους μήνες η οποία θα 
επιτρέψει στη σύνοδο κορυφής της Ε.Ε. που θα πραγματοποιηθεί 
στις Βρυξέλλες στις 28-29 Ιουνίου να θέσει ημερομηνία έναρξης 
ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΠΓΔΜ και δύο εβδομά-
δες αργότερα να δώσει τη δυνατότητα στη σύνοδο κορυφής του 
ΝΑΤΟ να εντάξει την ΠΓΔΜ στη Συμμαχία.

Σοβαρά λάθη
Οι χειρισμοί των σχέσεων με την ΠΓΔΜ από τον κ. Τσίπρα και 
τον κ. Κοτζιά έχουν γίνει εξαιρετικά σύνθετοι εξαιτίας βασικών 
λαθών πολιτικής εκτίμησης.

Πρώτον, ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας προσπάθησε να αξιο-
ποιήσει τη λύση του προβλήματος και να δημιουργήσει εσωκομ-
ματικό πρόβλημα στη ΝΔ, ελπίζοντας σε ένα remake του 1992-
1993. Ξεκίνησε τη διαχείριση ενός εθνικού θέματος με εσωτερικά 
πολιτικά κριτήρια.

Δεύτερον, το Μαξίμου υιοθέτησε το χρονοδιάγραμμα των 
Σκοπίων, με αποτέλεσμα να δείχνει η Αθήνα ότι βιάζεται να 
βρεθεί μια λύση στο ζήτημα, ενώ στην πραγματικότητα βιά-
ζονται τα Σκόπια, γιατί επιδιώκουν την πολιτική και οικονο-
μική σταθεροποίησή τους μέσα από την έναρξη ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων με την Ε.Ε. και την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Η 
Αθήνα παρέδωσε με αυτόν τον τρόπο το βασικό της διαπραγ-

ματευτικό πλεονέκτημα.
Τρίτον, αφού διαπίστωσε ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι αρκετά 

ευέλικτος και ο κ. Σαμαράς αρκετά υπεύθυνος για να αποτρέ-
ψουν τη δημιουργία εσωκομματικού προβλήματος στη ΝΔ, η κυ-
βέρνηση στράφηκε εναντίον όλων όσοι εναντιώνονται στα αιφνι-
διαστικά ανοίγματά της έναντι των Σκοπίων. Τους χαρακτήρισε 
όλους «ακροδεξιούς», «πατριδοκάπηλους», «εθνικιστές», «σκο-
ταδιστές», για να πάρει την απάντηση μέσα από δημοσκοπήσεις 
που δείχνουν ότι οι περισσότεροι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ δι-
αφωνούν με τις επιλογές της, ακολουθώντας τη γενική τάση της 
κοινής γνώμης. Το μεγαλειώδες συλλαλητήριο της Αθήνας απο-
τέλεσε κι αυτό απάντηση στις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης και 
στη δραστηριοποίηση «αντιεξουσιαστών» με παρακρατικά χαρα-
κτηριστικά, με τη δεσπόζουσα παρουσία του Μίκη Θεοδωράκη, 
ο οποίος είναι σύμβολο αγώνων για τη δημοκρατία και την Αρι-
στερά και όχι παράγοντας της άκρας Δεξιάς, όπως θα τον ήθελε 
η κυβέρνηση.

Τέταρτον, ο κ. Τσίπρας στην προσπάθειά του να φανεί χρήσι-
μος στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Γιούνκερ, ο ο-
ποίος προωθεί τη διεύρυνση προς τα Δυτικά Βαλκάνια ως αντι-
στάθμισμα στον ακρωτηριασμό που υφίσταται η Ε.Ε. μέσω Brexit, 
και στην καγκελάριο κ. Μέρκελ, η οποία δείχνει ένα σταθερό εν-
διαφέρον για την ευρύτερη περιοχή, εμφάνισε τα δύσκολα εύ-
κολα και άφησε σαφώς να εννοηθεί ότι βρισκόμαστε μπροστά 
στην επιτάχυνση των εξελίξεων και στο κλείσιμο μιας συμφωνίας.

Ο ενθουσιασμός που επικράτησε κατά τη διάρκεια της επί-
σημης επίσκεψης Ζάεφ στο Βερολίνο και η περιοδεία Γιούνκερ 
στα Δυτικά Βαλκάνια, με πρώτο σταθμό τα Σκόπια, αυξάνουν την 
πίεση στην ελληνική κυβέρνηση για συμφωνία-εξπρές, στη βάση 
όσων περιγράφει στους συνομιλητές του ο πρωθυπουργός κ. Τσί-
πρας.

Mission Impossible
Εάν κρίνουμε από αυτά που δηλώνει ο κ. Ζάεφ, τα Σκόπια έχουν 
απορρίψει όλες τις θέσεις που παραδοσιακά υποστηρίζει η ελλη-
νική διπλωματία.

Ο πρωθυπουργός της ΠΓΔΜ αρνείται την αναθεώρηση του α-
λυτρωτικού Συντάγματος γιατί δεν διαθέτει συνταγματική πλειο-
ψηφία στη Βουλή και προσπαθεί να αποφύγει το πολιτικό κόστος 
που σχετίζεται με την αναθεώρηση. Απορρίπτει ακόμη οποιαδή-
ποτε συζήτηση για τη «μακεδονική» εθνότητα, δηλώνοντας ότι 
δεν μπορούν να τεθούν σε αμφισβήτηση από την Ελλάδα ζητή-
ματα εθνικής ταυτότητας. Από πρόσφατες δηλώσεις του προκύ-
πτει επίσης ότι η όποια σύνθετη ονομασία επιλεγεί δεν θα επιφέ-
ρει αλλαγή στη συνταγματική ονομασία της χώρας, η οποία προσ-
διορίζει την ονομασία που χρησιμοποιεί το κράτος της ΠΓΔΜ, 
αλλά θα αφορά μόνο τις διεθνείς σχέσεις της χώρας. Γι’ αυτό ο κ. 

Ζάεφ δεν δέχεται μια συνταγματική αναθεώρηση που θα περιο-
ρίζεται στην ονομασία, όπως δήλωσε πρόσφατα ο κ. Τσίπρας, σε 
μια προσπάθεια να τον διευκολύνει, βγαίνοντας και από το δικό 
του αδιέξοδο.

Οι θέσεις που υποστηρίζει η κυβέρνηση Τσίπρα διολισθαίνουν 
ολοένα και περισσότερο προς τις θέσεις της κυβέρνησης Ζάεφ και 
απορρίπτονται από την ευρύτερη πλειοψηφία των Ελλήνων.

Σκλήρυνση της κοινής γνώμης
Τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων δείχνουν ότι με το πέρα-
σμα του χρόνου η ελληνική κοινή γνώμη σκληραίνει τη στάση 
της στο «Μακεδονικό». Πριν από έναν χρόνο κάτι παραπάνω από 
το 50% των ερωτηθέντων δήλωναν ότι είναι κατά της χρήσης του 
όρου «Μακεδονία» σε οποιαδήποτε σύνθετη ονομασία, ενώ σή-
μερα το σχετικό ποσοστό βρίσκεται στο 65%-70% με τάση παρα-
πέρα ανόδου.

Όσο εγκαταλείπει η κυβέρνηση Τσίπρα βασικές θέσεις στο 
εθνικό θέμα, όπως είναι ο αλυτρωτισμός, η αναθεώρηση του Συ-
ντάγματος και το ζήτημα της «μακεδονικής» εθνότητας, τόσο ενι-
σχύεται η πατριωτική αντίδραση των Ελλήνων στις κυβερνητικές 
επιλογές και διευρύνεται το χάσμα που χωρίζει το Μαξίμου από 
τον ελληνικό λαό.

Πιέσεις ασκούνται από τους πολίτες και στα κόμματα της α-
ντιπολίτευσης για να υιοθετήσουν αυστηρότερη στάση στο ζή-
τημα. Η ΝΔ πήρε έγκαιρα το μήνυμα, ενώ το Κίνημα Αλλαγής, το 
οποίο εξακολουθεί να τάσσεται υπέρ μιας «λύσης» με πολλά από 
τα στοιχεία της κυβερνητικής πολιτικής, φαίνεται να το πληρώνει 
στις δημοσκοπήσεις.

Πολύ σύντομα ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας θα κληθεί να 
πάρει τη μεγάλη απόφαση. Εάν φτάσει σε μια συμφωνία που θα 
διευκολύνει τα Σκόπια ταπεινώνοντας την Αθήνα, θα κερδίσει κά-
ποιους πόντους στο πολιτικό χρηματιστήριο των Βρυξελλών αλλά 
θα υποστεί μεγάλη φθορά στο εσωτερικό. Εάν προσαρμόσει την 
πολιτική του στη δυναμική που αναπτύσσεται στην Ελλάδα, σε ε-
πίπεδο βάσης, θα γλιτώσει σε μεγάλο βαθμό την πολιτική φθορά 
στο εσωτερικό αλλά θα δυσαρεστήσει τους Ευρωπαίους παράγο-
ντες και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, στους οποίους εμφάνισε, 
για τους δικούς του λόγους, τα δύσκολα εύκολα.

Το κωμικοτραγικό είναι ότι η βασική υπόθεση εργασίας του 
Μαξίμου, σύμφωνα με την οποία η διευκόλυνση των Σκοπίων με 
έναν συμβιβασμό που θα είναι πιο κοντά στις θέσεις τους και θα 
ανοίξει τον δρόμο στην ένταξή τους στο ΝΑΤΟ και στην Ε.Ε. θα 
οδηγήσει σε ήρεμα νερά τις σχέσεις με την Αθήνα, δεν έχει καμία 
σχέση με την πραγματικότητα. Απλώς οι εκπρόσωποι της ΠΓΔΜ 
θα αξιοποιήσουν τις νέες νατοϊκές και ευρωπαϊκές υπογραφές 
που θα τους εξασφαλίσουμε για να προβάλουν από καλύτερες θέ-
σεις την πολιτική τους.

www.kyrtsos.gr  George Kirtsos   @GiorgosKyrtsos

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ
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ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ: Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 
∆ΕΝ ΕΚΤΙΜΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ

Ούτε λίγες ώρες αλλαγή της ατζέντας δεν πρόσφερε 
στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα η τελευταία, «δι-
ορθωτική», όπως τη χαρακτήρισε το Μαξίµου, πα-
ρέµβαση στο υπουργικό σχήµα το οποίο κυβερνά τη 
χώρα από τον Νοέµβριο του 2016. Το νέο «διορθω-

µένο» σχήµα έχει διευρυνθεί κατά ένα µέλος, καθώς προστέθηκε 
ένας υφυπουργός στο υπουργείο Πολιτισµού, ανεβάζοντας τον συ-
νολικό αριθµό των µελών σε 49 (50 µε τον πρωθυπουργό), και επιβε-
βαιώνει την παραδοσιακή επιφυλακτικότητα του κ. Τσίπρα απέναντι 
στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς οι 16, το 1/3 δηλαδή, είναι και 
πάλι εξωκοινοβουλευτικοί και 4 είναι βουλευτές των ΑΝΕΛ.

∆εκαέξι ήταν οι εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί στα 40 µέλη 
της πρώτης κυβέρνησης Τσίπρα τον Ιανουάριο του 2015, ενώ στην 
κυβέρνηση του Σεπτεµβρίου του 2015, µετά τις εκλογές, ήταν 12 
(στους 42) και του Νοεµβρίου του 2016 14 (στους 48). Από τους 42 
του Σεπτεµβρίου 2015, οι 25 εξακολουθούν να είναι µέλη της κυ-
βέρνησης.

Στα 49 σηµερινά µέλη πρέπει να προστεθούν άλλοι 16 που συµ-
µετείχαν σε κάποιο από τα σχήµατα. Συνολικά, δηλαδή, το πολιτικό 
προσωπικό των κυβερνήσεων Τσίπρα µετά τις εκλογές του 2015 α-
νέρχεται σε 65 άτοµα, από τους οποίους οι 23 είναι εξωκοινοβου-
λευτικοί (δηλαδή το 35%) και 7 (το 11%) βουλευτές των ΑΝΕΛ.

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ

EΔΑ ΘΕΣΣ 
η δύναµη 
στο Φυσικό Αέριο.
Η δύναµη να ανοίγεις δρόµους, να προχωράς µπροστά, να βελτιώνεις τη ζωή των ανθρώπων, 
να µοιράζεσαι τη γνώση, να στηρίζεις τα νοικοκυριά και την ανάπτυξη, η δύναµη να δείχνεις µε πράξεις 
τη φροντίδα σου για το περιβάλλον, η δύναµη να βρίσκεσαι πάντα δίπλα στην κοινωνία.

100%
στα τέλη σύνδεσης
για όλο το 2018

έκπτωση

Αυτό σηµαίνει πρακτικά ότι από τα 145 µέλη της Κοινοβουλευ-
τικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ, µπήκαν στις τρεις κυβερνήσεις της δεύ-
τερης θητείας Τσίπρα τα 35, από τα οποία τα 25 είναι αµετακίνητα. 
Οι υπόλοιποι 110 κοιτούν την κυβέρνηση από µακριά, απλώς 10 από 
αυτούς είχαν µια µικρή επαφή µε υπουργικά προνόµια. ∆ηλαδή η 
Κοινοβουλευτική Οµάδα που αποτελεί το 95% της κυβερνητικής 
πλειοψηφίας προσφέρει µόνο το 50% των µελών των κυβερνήσεων 
που χάρη σε αυτήν υπάρχουν.

Για την ακρίβεια, οι 25 είναι ο σκληρός πυρήνας των κυβερνή-
σεων Τσίπρα, καθώς η παρουσία τους στην κυβέρνηση χρονολογεί-
ται από τον Ιανουάριο του 2015. Μάλιστα, τον Ιανουάριο του 2015, 
οι 6 από αυτούς τους 25 ήταν εξωκοινοβουλευτικοί και έγιναν βου-
λευτές επειδή ο πρωθυπουργός τούς τοποθέτησε σε εκλόγιµη θέση 
στις λίστες του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Σεπτεµβρίου.

Μια δυσανάλογα µεγάλη κυβέρνηση 
Σε κάθε περίπτωση, η 50µελής κυβέρνηση Τσίπρα είναι µία δυσα-
νάλογα µεγάλη κυβέρνηση, ο όγκος της οποίας εξυπηρετεί περισ-
σότερο εσωκοµµατικές ισορροπίες παρά διοικητικές ανάγκες. Χα-
ρακτηριστικό παράδειγµα είναι η περίπτωση του Κώστα Ζουράρι, ο 
οποίος είχε την ευθύνη της εκπαίδευσης της οµογένειας στο εξωτε-
ρικό. Καθ’ όλη τη διάρκεια της 15µηνης θητείας του στο υπουργείο 

υπέγραψε µόλις 19 αποφάσεις, η συντριπτική πλειονότητα των ο-
ποίων ήταν αδιάφορες και θα µπορούσε να τις έχει υπογράψει ένας 
απλός προϊστάµενος τµήµατος, ενώ ο προϋπολογισµός των καθηκό-
ντων του ήταν σαφώς µικρότερος από το λειτουργικό κόστος του υ-
φυπουργικού γραφείου.

Παρ’ όλα αυτά, όµως, στη «διόρθωση» που έκανε ο πρωθυπουρ-
γός τον Φεβρουάριο τοποθέτησε µία βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην 
ίδια ακριβώς θέση για να κάνει το ίδιο ακριβώς «τίποτα» που έκανε ο 
προκάτοχός της, ο οποίος υπέγραφε υπουργικές αποφάσεις για την 
ανάθεση της διδασκαλίας των Θρησκευτικών σε φιλόλογο στα ελλη-
νικά σχολεία αφρικανικών χωρών.

Θα πρέπει, πάντως, να σηµειωθεί ότι την ίδια ώρα που ο πρωθυ-
πουργός και ο ΣΥΡΙΖΑ προσφέρουν πλήρη και επιτυχή µέχρι στιγ-
µής πολιτική κάλυψη στα κυβερνητικά στελέχη τα οποία κατηγο-
ρούνται για σκάνδαλα, όπως ο κ. Κουρουµπλής, ο κ. Πολάκης και 
ο κ. Καµµένος, δείχνουν εξαιρετικά αδύναµα αντανακλαστικά στις 
περιπτώσεις που εναντίον των υπουργών έχει δηµιουργηθεί κοινω-
νική δυσφορία. 

Ο κ. Ζουράρις εξαναγκάστηκε σε παραίτηση για υβριστικά σχό-
λια εναντίον των οπαδών του Άρη και του Ολυµπιακού, ενώ ο κ. Πο-
λάκης µακροηµερεύει, παρά τις σχεδόν καθηµερινές ύβρεις του ε-
ναντίον των πολιτικών του αντιπάλων.

Η κ. Αντωνοπούλου εξαναγκάστηκε σε παραίτηση, συµπαρασύ-
ροντας και τον σύζυγό της, υπουργό Ανάπτυξης, γιατί πήρε ένα θε-
σµοθετηµένο επίδοµα, αλλά τον κ. Κουρουµπλή δεν τον άγγιξε όταν 
συγγενείς του, από µετακλητοί στο γραφείο του, έγιναν µόνιµοι υ-
πάλληλοι.

Πρακτικά, η κυβέρνηση µπορεί να ελέγχει πολλούς διαύλους 
«πολιτικής πληροφόρησης», αλλά αδυνατεί να ελέγξει το θυµικό της 
κοινωνίας όταν εκρήγνυται, είτε δικαίως είτε αδίκως.
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«ΠΌΛΕΜΌΣ» 
ΓΙΑ ΤΌΝ ΓΙΑΓΤΖΌΓΛΌΥ

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΌΠΌΥΛΌΣ

Η κατάσταση έχει προκαλέσει 
σφοδρές αντιδράσεις από άτομα του 
αντιεξουσιαστικού χώρου, τα οποία το 
τελευταίο διάστημα έχουν προχωρήσει 
σε βίαιες κινήσεις συμπαράστασης 
στον 29χρονο κρατούμενο, 
δημιουργώντας «πολεμικό» κλίμα.

Επιθέσεις σε καταστήματα και καταλήψεις γραφείων 
και εφημερίδων, επιθέσεις στο σπίτι του θύματος 
και του γ.γ. του υπουργείου Δικαιοσύνης. Εξεγέρσεις 
σε φυλακές. Βίαιες μεταγωγές από τα ΕΚΑΜ. Απερ-
γία πείνας και δίψας και μεταφορά εκτάκτως σε νο-

σοκομείο. Σε αδρές γραμμές αυτό είναι το σκηνικό που διαμορφώ-
νεται το τελευταίο διάστημα με επίκεντρο τον Κωνσταντίνο Γιαγ-
τζόγλου, τον 29χρονο άνδρα που συνελήφθη, μεταξύ άλλων, για 
την επίθεση με παγιδευμένο δέμα κατά του πρώην πρωθυπουρ-
γού Λουκά Παπαδήμου, αλλά και για την αποστολή παγιδευμένης 
αλληλογραφίας στον πρώην υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας 
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.

Απεργία πείνας και δίψας
Ο Γιαγτζόγλου συνελήφθη στις 28 Οκτωβρίου 2017, όταν οι διω-
κτικές αρχές ταυτοποίησαν δακτυλικό του αποτύπωμα το οποίο 
βρέθηκε στο «εκρηκτικό» δέμα που είχε σταλεί στο Βερολίνο, και 
αφού απολογήθηκε κρίθηκε προφυλακιστέος, καθώς κατηγορεί-
ται ως δράστης της αποστολής παγιδευμένων δεμάτων σε Ευρω-
παίους αξιωματούχους και στον πρώην πρωθυπουργό Λουκά Πα-
παδήμο τον Μάρτιο και τον Μάιο του 2017, και κρατείται στις φυ-
λακές Λάρισας, όπου και δικάζεται για παλαιότερο αδίκημά του. Ο 
29χρονος εξαρχής επιδίωξε να μεταφερθεί στις δικαστικές φυλα-
κές Κορυδαλλού – μάλιστα στις 11 Δεκεμβρίου είχε μεταφερθεί 
στο ψυχιατρείο του Κορυδαλλού επικαλούμενος «κλονισμό της 
ψυχικής του υγείας» λόγω της σύλληψής του.

Τελικά, από την 21η Φεβρουαρίου 2018 ο Γιαγτζόγλου προ-
χώρησε σε απεργία πείνας και δίψας με αίτημα την παραμονή του 
στις φυλακές Κορυδαλλού μέχρις ότου εκδικαστεί η υπόθεσή του. 
Μάλιστα, σε κείμενο που έγραψε ο ίδιος υποστηρίζει ότι «εξορί-
στηκε» στις φυλακές Λάρισας με σκοπό: «Πρώτον, να με απομα-
κρύνει από τα οικεία μου πρόσωπα, κάνοντας πρακτικά σχεδόν α-
δύνατα τα επισκεπτήριά μου […] Δεύτερον, να με αποξενώσει από 
την πολύπλοκη και ογκωδέστατη δικογραφία της υπόθεσης που 
με κρατάει στη φυλακή, καθώς οι δικηγόροι αδυνατούν να ταξι-
δεύουν στη Λάρισα, ούτως ώστε να έχουν συχνή και απρόσκοπτη 
επικοινωνία μ’ εμένα. […] Τρίτον, να κάνει εφικτές τις συνθήκες 
της επιτήρησης, του ελέγχου και του σημαντικού περιορισμού της 
επικοινωνίας μου με τους αλληλέγγυους συντρόφους και άλλους 

φυλακισμένους αναρχικούς, προσπαθώντας να με απομονώσουν».

Επέμβαση των ΕΚΑΜ
Η κρίση άρχισε να κορυφώνεται όταν στις 24 Φεβρουαρίου, σύμ-
φωνα με καταγγελία του ιδίου αλλά και αλληλέγγυων από τον αντι-
εξουσιαστικό χώρο, άνδρες των ΕΚΑΜ μπήκαν στο κελί του Γιαγ-
τζόγλου στον Κορυδαλλό για μεταγωγή στις φυλακές Λάρισας και, 
σύμφωνα με τον ιστοχώρο indymedia, «ο Κωνσταντίνος Γιαγτζό-
γλου αντιστάθηκε όσο μπορούσε και τότε τα ΕΚΑΜ και άλλοι κου-
κουλοφόροι ένστολοι όρμησαν στο κελί του και τον χτύπησαν. Στη 
συνέχεια του φόρεσαν χειροπέδες και τον πήραν σηκωτό με τη βία, 
βγάζοντάς τον έξω από την ακτίνα σε ημιλιπόθυμη κατάσταση».

Ο Γιαγτζόγλου μετήχθη εκ νέου στις φυλακές Λάρισας, ενώ 
για αρκετές ώρες στις φυλακές Κορυδαλλού επικράτησε ένταση, 
με τους κρατούμενους να καταλαμβάνουν κάποιες πτέρυγες εις 
ένδειξη διαμαρτυρίας για τη μεταγωγή του κρατουμένου, αλλά 
και συμπαράστασης στο πρόσωπό του. Σημειώνεται ότι το από-
γευμα της περασμένης Τετάρτης ο Γιαγτζόγλου μεταφέρθηκε στο 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, καθώς, σύμφωνα με το 
indymedia, «υπέστη σοβαρό λιποθυμικό επεισόδιο μέσα στο κελί 
του καθώς προσπάθησε να σηκωθεί. Είναι ιδιαίτερα καταβεβλημέ-
νος από την πολυήμερη απεργία πείνας και δίψας. Έχει αστάθεια 
όταν περπατάει και μόνιμη ζαλάδα που τον δυσκολεύει να μείνει 
όρθιος έστω και για λίγο». Μάλιστα, την Πέμπτη ομάδα αντιεξουσι-
αστών εισέβαλε στο νοσοκομείο και έφτασε μέχρι το δωμάτιό του.

Καταγγελίες Ραγκούση
Την είδηση της διακομιδής του Γιαγτζόγλου στο νοσοκομείο επι-
βεβαίωσε ο συνήγορός του Φραγκίσκος Ραγκούσης, ο οποίος δή-
λωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «το γεγονός ότι ο άνθρωπος αυτός βρί-
σκεται υπό το καθεστώς απεργίας πείνας και δίψας ήδη στο νο-
σοκομείο σημαίνει ότι οι χειρότεροι φόβοι μας για κίνδυνο της 
ζωής του έχουν επιβεβαιωθεί», προσθέτοντας ότι «πρέπει να γίνει 
αύριο η σύγκληση της ΚΕΜ (σ.σ.: Κεντρική Επιτροπή Μεταγω-
γών). Είναι θέμα ζωής και θανάτου για έναν νέο άνθρωπο. Δεν μπο-
ρεί αυτοί που τάχθηκαν να υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον να 
λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο».

Σημειώνεται ότι ο κ. Ραγκούσης είχε από νωρίς προειδοποι-
ήσει για τον κίνδυνο που διατρέχει η υγεία του πελάτη του και 

είχε καταγγείλει την κυβέρνηση, αναφέροντας ότι «προσήλθα στο 
υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
προκειμένου να συναντήσω τον γενικό γραμματέα Αντεγκληματι-
κής Πολιτικής, κ. Ευτύχη Φυτράκη, αρμόδιο για τη σύγκληση της 
ΚΕΜ, σχετικά με τη σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας του 
Κ. Γιαγτζόγλου και να παρακαλέσω για την άμεση σύγκληση της 
ΚΕΜ. […] Η γραμματεία του με ενημέρωσε ότι το πρόγραμμά του 
είναι εξαιρετικά πιεστικό για σήμερα και έτσι δεν θα μπορέσει να 
με δεχτεί ούτε για δύο λεπτά. Επανέφερα το αίτημα λόγω του ά-
μεσου κινδύνου της υγείας του κ. Γιαγτζόγλου και εκ νέου απορρί-
φθηκε από τον κ. γραμματέα. […] Καταγγέλλω τη συμπεριφορά του 
σαν επικίνδυνη και καταχρηστική και επαναλαμβάνω το αίτημα και 
την παράκλησή μου για άμεση σύγκληση της ΚΕΜ».

«Πόλεμος» από αντιεξουσιαστές 
με την αστυνομία «θεατή»
Η διαμορφωθείσα κατάσταση έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδρά-
σεις από άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, τα οποία το τελευ-
ταίο διάστημα έχουν προχωρήσει σε βίαιες κινήσεις συμπαράστα-
σης στον 29χρονο κρατούμενο, δημιουργώντας «πολεμικό» κλίμα 
στην Αθήνα και άλλες πόλεις και απειλώντας ακόμα και με κλιμά-
κωση. Μόνο την περασμένη Τετάρτη άγνωστοι έσπασαν τζαμαρίες 
και προκάλεσαν φθορές σε καταστήματα στην Ερμού, στο κέντρο 
της Αθήνας, αναφέροντας στο indymedia ότι «η ενέργεια αυτή ε-
ντάσσεται στο γενικότερο κύμα αλληλεγγύης που έχει ξεσπάσει για 
τον αιχμάλωτο σύντροφό μας απεργό πείνας και δίψας Κ. Γιαγτζό-
γλου και που θα ισοπεδώσει την πόλη όσο καθυστερούν την απά-
ντηση στο δίκαιο αίτημά του για μεταγωγή στη δικαστική φυλακή 
του Κορυδαλλού», ενώ μικρή ομάδα αντιεξουσιαστών προχώρησε 
σε ολιγόωρη κατάληψη στα γραφεία της εφημερίδας «Αυγή» στην 
Ομόνοια και άγνωστοι προκάλεσαν ζημιές στο γραφείο της καθη-
γήτριας του Μεταπτυχιακού Εγκληματολογίας στο Πάντειο Πα-
νεπιστήμιο Χριστίνας Ζαραφωνίτου. Επεισόδια σημειώθηκαν και 
εκτός Αθηνών, καθώς ομάδα αντιεξουσιαστών πυρπόλησε ένα ΑΤΜ 
στην Πάτρα και πραγματοποίησε επίθεση με δέκα μολότοφ σε πα-
ράρτημα του υπουργείου Γεωργίας, ενώ έσπασε και τζαμαρίες υπο-
καταστήματος αλυσίδας σούπερ μάρκετ. Επίσης, στη Θεσσαλονίκη 
ομάδα αντιεξουσιαστών πυρπόλησε τρεις κάδους μπροστά από την 
αίθουσα τελετών του ΑΠΘ. Σημειώνεται ότι την περασμένη Κυ-
ριακή αντιεξουσιαστές πραγματοποίησαν διαμαρτυρία έξω από το 
σπίτι του κ. Παπαδήμου, τη Δευτέρα κατέλαβαν την πρυτανεία του 
ΕΚΠΑ και τα ξημερώματα της ίδιας μέρας άγνωστοι πέταξαν χειρο-
βομβίδα έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Καισαριανής.

Το γεγονός ότι όλα αυτά συνέβησαν χωρίς ουσιαστική επέμ-
βαση της αστυνομίας φαίνεται ότι εξόργισε τον υπουργό Προστα-
σίας του Πολίτη Νίκο Τόσκα, ο οποίος ζήτησε ένταση της αστυ-
νόμευσης. Τελικά, προσαγωγές έγιναν μόνο όταν αντιεξουσιαστές 
πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το σπίτι του 
κ. Φυτράκη, στο Παλαιό Φάληρο. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, οι οκτώ από τους δεκαπέντε προσαχθέντες είναι γνωστοί στις 
διωκτικές αρχές.
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ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΟΝΤΡΑΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

 ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Τη νοµική οδό αναµένεται να ακο-
λουθήσουν ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΚΕ∆Ε και 
ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Βρε-
φονηπιαγωγών (ΠΑΣΥΒΝ) µε α-

φορµή τη σταδιακή ένταξη των τετράχρονων 
παιδιών στα νηπιαγωγεία. Το νοµοσχέδιο του 
υπουργείου Παιδείας για το Πανεπιστήµιο 
∆υτικής Αττικής, το οποίο περιλαµβάνει την 
εν λόγω διάταξη, ψηφίστηκε την περασµένη 
∆ευτέρα µε ενισχυµένη πλειοψηφία επί της 
αρχής από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, των 
ΑΝΕΛ και της Ν∆.

Σε ορισµένους δήµους 
τα τετράχρονα στα νηπιαγωγεία
Τόσο ο πρόεδρος της ΚΕ∆Ε Γιώργος Πατού-
λης όσο και ο πρόεδρος της ΠΟΕ-ΟΤΑ Νίκος 
Τράκας προανήγγειλαν εξερχόµενοι της Βου-
λής, όπου είχαν συνάντηση µε εκπροσώπους 
των κοµµάτων, από κοινού προσφυγή στη ∆ι-
καιοσύνη, καθώς κρίνουν ότι είναι αντισυ-
νταγµατικό το άρθρο 33 που προβλέπει την 
υποχρεωτική δίχρονη φοίτηση στα νηπιαγω-
γεία.

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τη συγκε-
κριµένη διάταξη το µέτρο θα αρχίσει να ε-
φαρµόζεται κατά δήµους από τον ερχόµενο 
Σεπτέµβριο. «Η διάταξη εγείρει ζητήµατα α-
ντισυνταγµατικότητας, εφόσον προβλέπε-
ται αρχικά να εφαρµοστεί σε ορισµένους δή-
µους» δήλωσε ο κ. Πατούλης, επισηµαίνοντας 
ότι «τινάζεται στον αέρα ο οικογενειακός προ-
γραµµατισµός, τορπιλίζεται η οµαλή λειτουρ-
γία πετυχηµένων δοµών και κινδυνεύουν χι-
λιάδες θέσεις εργαζοµένων. ∆εν είµαστε κατά 
των µεταρρυθµίσεων, αρκεί να έχουν ένα ρεα-
λιστικό πεδίο εφαρµογής».

Εν τω µεταξύ, σε ανοιχτή επιστολή προς 
τον πρωθυπουργό ο ΠΑΣΥΒΝ χαρακτηρί-
ζει τη διάταξη «ένα µετέωρο βήµα εκπαιδευ-
τικής πολιτικής, το οποίο παραβλέπει τη διε-
θνή πρακτική και τα επιστηµονικά δεδοµένα, 
θέτει εκτός διαλόγου τις οικογένειες, δεν λαµ-
βάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
συγκεκριµένης ηλικίας και αποφασίζεται µο-
νοµερώς για την εκπλήρωση συνδικαλιστικών 
αιτηµάτων µιας µερίδας εργαζοµένων».

Ο σύνδεσµος επικαλείται κείµενο της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής στο οποίο αναφέρεται 
ότι «η µάθηση και η εκπαίδευση δεν αρχίζουν 
µε την υποχρεωτική φοίτηση στο σχολείο 
– αρχίζουν από τη γέννηση». Μάλιστα, τονί-
ζει ότι «σε καµία χώρα της Ε.Ε. δεν υφίσταται 

η υποχρεωτική φοίτηση για τα τετράχρονα, 
εκτός του Λουξεµβούργου, ενώ στις ισχυρότε-
ρες χώρες της Ε.Ε.που καταγράφονται ποσο-
στά σχεδόν καθολικής φοίτησης των παιδιών, 
σε όλες τις δοµές προσχολικής αγωγής και εκ-
παίδευσης, όπως Βέλγιο, Γερµανία, ∆ανία, Ι-
σπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Μάλτα, Ολ-
λανδία, η φοίτηση δεν είναι υποχρεωτική».

Καθησυχάζει ο Γαβρόγλου
Σε µια προσπάθεια να κατευνάσει τις αντιδρά-
σεις, ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου 
εξέφρασε την πεποίθηση ότι όχι µόνο δεν θα 
συρρικνωθεί ο αριθµός των παιδικών σταθµών 
αλλά θα αυξηθεί. «Εγώ σας προκαλώ να φέ-
ρετε τους αριθµούς, γιατί οι δικοί µας αριθµοί 
λένε ότι αυτό θα οδηγήσει στην αύξηση των 
παιδικών σταθµών» ανέφερε από το βήµα της 
Βουλής ο κ. Γαβρόγλου. «Σήµερα µένουν χι-
λιάδες παιδιά έξω από τους παιδικούς σταθ-
µούς. Μου κάνει µεγάλη εντύπωση που τόσο 
καιρό προκαλώ και την ΚΕ∆Ε και άλλους να 
µας κοινοποιήσουν τα στοιχεία τους για τις ά-
δειες θέσεις» πρόσθεσε.

Σύµφωνα, πάντως, µε στοιχεία της ΕΛ-
ΣΤΑΤ που έδωσε στη δηµοσιότητα το υπουρ-
γείο Παιδείας ως απάντηση σε ΚΕ∆Ε, ΠΟΕ-
ΟΤΑ και ΠΑΣΥΒΝ, οι γεννήσεις παιδιών από 
1 έως 4 ετών ανέρχονται στις 276.894, ενώ οι 
θέσεις στους παιδικούς-βρεφικούς σταθµούς 
είναι 88.396 (79.229 στους παιδικούς σταθµούς 
και 9.167 στους βρεφικούς). Μένουν, δηλαδή, 
εκτός δοµών αγωγής και φροντίδας 188.498 
παιδιά ηλικίας 1-4 ετών.

«Πόσο πιο “εκκωφαντικά” πρέπει να είναι 
τα στοιχεία για να γίνει αντιληπτό ότι όχι 
µόνο δεν συρρικνώνονται οι δηµοτικοί παιδι-
κοί σταθµοί και δεν κινδυνεύουν θέσεις εργα-
σίας αλλά, αντιθέτως, προκύπτει ανάγκη για 
ίδρυση επιπλέον δοµών, προκειµένου να κα-
λυφθεί το σύνολο των παιδιών;» καταλήγει η 
ανακοίνωση του υπουργείου.

∆ΟΕ: Η ΚΕ∆Ε παραπληροφορεί
Ως ιστορικής σηµασίας κατάκτηση για τον 
κλάδο χαρακτήρισε η ∆ιδασκαλική Οµοσπον-
δία (∆ΟΕ) τη θεσµοθέτηση της δίχρονης προ-
σχολικής αγωγής στο νηπιαγωγείο. Σε ανακοί-
νωσή της τονίζει ότι «η εκπαίδευση που πα-
ρέχεται στα παιδιά του νηπιαγωγείου είναι 
επιστηµονικά τεκµηριωµένο ότι παράγει α-
ντισταθµιστικά οφέλη τα οποία είναι καθο-
ριστικά για τη µετέπειτα ζωή τους. Η ερευ-

νητική βιβλιογραφία καταδεικνύει ότι το νη-
πιαγωγείο επηρεάζει θετικά την προσωπική, 
κοινωνική και µαθησιακή εξέλιξη των παι-
διών».

Παράλληλα, η ∆ΟΕ και στις δύο ανακοι-
νώσεις που εξέδωσε στρέφεται εναντίον της 
ΚΕ∆Ε και όσων εξέφρασαν αντιρρήσεις. «∆υ-
στυχώς, η θεσµοθέτηση της δίχρονης υποχρε-
ωτικής προσχολικής αγωγής στο δηµόσιο νη-
πιαγωγείο συναντά την αντίδραση της ΚΕ∆Ε, 
που παραπληροφορεί, επιχειρεί να τροµο-
κρατήσει και απειλεί ευθέως τους εργαζόµε-
νους στους παιδικούς σταθµούς των δήµων, 
κάνοντας λόγο για κλείσιµο δοµών και απο-
λύσεις εργαζοµένων» αναφέρεται χαρακτηρι-
στικά.

«Απέναντι σε αυτόν τον αγώνα σκληροί 
πολέµιοι ήταν και θα συνεχίσουν, δυστυχώς, 
να είναι όσοι επέλεξαν να στοιχηθούν πίσω 
από τη διεκδίκηση της ΚΕ∆Ε για εκχώρηση 
της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης 
στους δήµους, προσπαθώντας µε ψεύδη και 
κατασυκοφάντηση του παιδαγωγικού έργου 
των νηπιαγωγών να πείσουν την ελληνική κοι-
νωνία ότι η επένδυση στη δηµόσια, δωρεάν 
εκπαίδευση των παιδιών µας είναι, το λιγό-
τερο, κατακριτέα».

Συντονιστικό Νηπιαγωγών: Οργανω-
µένη επίθεση κατά του κλάδου µας
Στο ίδιο µήκος κύµατος µε τη ∆ΟΕ κινείται 
και η ανακοίνωση του Συντονιστικού Νηπια-
γωγών, µέσω της οποίας γίνεται λόγος για ανα-

ληθή και αντιεπιστηµονικά επιχειρήµατα που 
χρησιµοποιούνται προκειµένου να µην εφαρ-
µοστεί η διάταξη, ενώ εκπρόσωποι του Συντο-
νιστικού αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόµενο για 
προσφυγή στη ∆ικαιοσύνη: «∆ηλώνουµε πως 
επιφυλασσόµαστε παντός νοµίµου δικαιώµα-
τός µας για συκοφαντίες µέσω των οποίων αµ-
φισβητείται η επιστηµονικότητά µας και δυ-
σφηµίζεται η δουλειά µας, µέσω της οποίας έ-
χουµε καθιερωθεί σαν κλάδος στη συνείδηση 
των γονέων και της κοινωνίας, µε αποτέλεσµα 
να κλονίζεται η εµπιστοσύνη τους απέναντί 
µας αλλά και απέναντι στον θεσµό του νηπι-
αγωγείου».

Παράλληλα και οι νηπιαγωγοί στρέφονται 
κατά ορισµένων δήµων: «∆ήµαρχοι και οικο-
νοµικά συµφέροντα θέλουν το δηµόσιο σχο-
λείο στα χέρια τους. Εδώ και καιρό µε ανακοι-
νώσεις και αποφάσεις συνεδρίων επιµένουν 
πως θα πρέπει η πρωτοβάθµια εκπαίδευση να 
περάσει στους δήµους. Γιατί; Γιατί γι’ αυτούς η 
εκπαίδευση είναι εµπόρευµα. Φαντάζονται το 
σχολείο να λειτουργεί µε ιδιωτικοοικονοµικά 
κριτήρια, αφήνοντας κέρδη στα ταµεία τους. 
Οι πελάτες είναι οι γονείς, που για να φοιτή-
σουν τα παιδιά τους στα σχολεία θα πρέπει να 
βάλουν το χέρι στην τσέπη. Χρησιµοποιούν 
τον κλάδο των βρεφονηπιοκόµων απειλώντας 
τους πως αν εφαρµοστεί η δίχρονη υποχρεω-
τική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση στο 
δηµόσιο νηπιαγωγείο, θα κλείσουν οι παιδικοί 
σταθµοί και θα χάσουν τη δουλειά τους. Αυτό 
δεν είναι αλήθεια!».

Για μία ακόμη χρονιά, η ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ 
προετοιμάζει τη γενιά που θα διαπρέψει 
σε όλους τους τομείς της επιστημονικής, 

κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας.
Με στόχο να προσελκύσει στην εκπαιδευτι-
κή της οικογένεια τους αρίστους, υλοποιεί, κι 
εφέτος, σε όλες τις βαθμίδες, ένα γενναιόδωρο 
πρόγραμμα υποτροφιών, καλώντας μαθητές 
και μαθήτριες που διακρίνονται για τις επιδό-
σεις τους, να τις διεκδικήσουν. 
Πιο συγκεκριμένα, για το ακαδημαϊκό έτος 
2018-19, η ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ, κατόπιν διαγωνιστι-
κής διαδικασίας, θα χορηγήσει ολικές και μερι-
κές υποτροφίες σε μαθητές που επιθυμούν να 
εγγραφούν:
•  Στην Α’ Τάξη του Γυμνασίου, (Υποτροφίες 

“Κωνσταντίνου Καβαλιεράτου’’)
•  Στην Α’ Τάξη του Γενικού Λυκείου (Υποτροφί-

ες “Θέτιδος Καβαλιεράτου 100’’),
•  Στη Β’ Τάξη του Γενικού Λυκείου (Υποτροφίες 

“Απόλλωνος Καβαλιεράτου”),
•  Στο πρώτο έτος του International 

Baccalaureate Diploma Programme, κα-
θώς και 

•  Αθλητικές Υποτροφίες, σε μαθητές και μαθή-
τριες που επιθυμούν να εγγραφούν στο Γυ-
μνάσιο, το Γενικό Λύκειο και το ΙΒ Diploma 

Programme κι έχουν διακριθεί, ατομικά ή 
ως μέλη Εθνικών Ομάδων, σε Ολυμπιακά 
Αθλήματα, σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο.

Οι επιμέρους διαγωνισμοί για τις υποτροφίες 
ανά βαθμίδα εκπαίδευσης θα διεξαχθούν στα 
διδακτήρια της ΙΟΝΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ στη Φιλοθέη, 
στο χρονικό διάστημα από το Σάββατο 10 Μαρ-
τίου έως το Σάββατο 21 Απριλίου 2018.
Η υποβολή των Αιτήσεων Συμμετοχής γίνεται 
ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα της ΙΟΝΙΟΥ ΣΧΟ-
ΛΗΣ www.ionios.gr ή στη Γραμματεία (οδός 
Λουκή Ακρίτα 10, Φιλοθέη).
Όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με 
τις ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των δια-
γωνισμών, καθώς και τις προϋποθέσεις συμ-
μετοχής, θα τις βρείτε στην ιστοσελίδα της ΙΟ-
ΝΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ. Για περισσότερες διευκρινίσεις 
μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία 
του Σχολείου, στο τηλ. 210 685 7130. 

Η ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ  
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ

Το πιο ιστορικό σχολείο της Ελλάδας αναζητά και αναδεικνύει τη νέα γενιά αρίστων
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Οι κυβερνήσεις Ελλάδας και Αλβανίας 
διαπραγµατεύονται κρυφά και οι 
αντιπολιτεύσεις το µαθαίνουν από τα 
µέσα ενηµέρωσης.

Οι Αλβανοί βάζουν κόκκινες γραµµές, 
αλλά ο Κοτζιάς συζητάει χωρίς… να τις 
παίρνει υπόψη.

Ο ΜΥΛΟΣ ΜΙΑΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Μ
έσα σε ένα κλίµα εκατέρωθεν µυ-
στικοπάθειας διεξάγονται οι δια-
πραγµατεύσεις ανάµεσα στην Ελ-
λάδα και στην Αλβανία για την ο-
ριοθέτηση των συνόρων ανάµεσα 
στις δύο χώρες, και όχι µόνο. Την 
ίδια στιγµή που στην Αθήνα η κ. 

Ντόρα Μπακογιάννη επικαλούνταν για την πληροφόρησή της αλ-
βανικές πηγές στα Τίρανα, ο αρχηγός της κεντροδεξιάς αξιωµατι-
κής αντιπολίτευσης Λουλζίµ Μπάσα εξέφραζε τη δυσφορία του για 
το ότι δεν έχει καµία ενηµέρωση από την αλβανική κυβέρνηση και 
όλη η πληροφόρηση προέρχεται από την Ελλάδα.

«Θέλουµε σχέσεις καλής γειτονίας µε την Ελλάδα και να ε-
πιλύσουµε τα θέµατα, αλλά είµαστε κατά των διαπραγµατεύσεων 
που πηγαίνουν αντίθετα µε τα συµφέροντα της Αλβανίας, έχουµε 
ζητήσει πληροφόρηση, επειδή η µόνη πληροφόρηση που έχουµε 
προέρχεται από την Ελλάδα» είπε ο Μπάσα, ο οποίος ήταν ο υ-
πουργός Εξωτερικών της Αλβανίας που υπέγραψε µε την Ντόρα 
Μπακογιάννη τη συµφωνία του 2009 για την οριοθέτηση των θα-
λάσσιων συνόρων των δύο χωρών, η οποία δεν τέθηκε ποτέ σε ε-
φαρµογή, διότι ακυρώθηκε από το Συνταγµατικό ∆ικαστήριο της 
Αλβανίας µετά από προσφυγή του σοσιαλιστή νυν πρωθυπουργού 
Έντι Ράµα.

«Η στάση της δικής µας πλευράς είναι σταθερή µε την από-
φαση του Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου και αυτή είναι κόκκινη 
γραµµή για οποιαδήποτε αλβανική κυβέρνηση που θέλει να λύσει 
το θέµα. Έχουµε κάνει ένα µεγάλο βήµα, έχουµε συµφωνήσει µε 
την ελληνική κυβέρνηση να καθίσουµε στο τραπέζι των διαπραγ-
µατεύσεων και να αρχίσουµε να µιλάµε για µια νέα συµφωνία» 
είπε, µιλώντας την Τετάρτη στην αλβανική Βουλή, ο υπουργός Ε-
ξωτερικών της χώρας Ντιτµίρ Μπουσάτι.

Ο Κοτζιάς επιβεβαιώνει τα Τίρανα
Περίπου την ίδια ώρα στην Αθήνα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος 
Κοτζιάς απαντώντας στην Ντόρα Μπακογιάννη επιβεβαίωνε τον 
Αλβανό οµόλογό του, λέγοντας ότι «µια πραγµατική συµφωνία που 
θα λύνει τεχνικά ζητήµατα είναι καλύτερη από µια συµφωνία-φά-
ντασµα».

Παράλληλα, όµως, χαρακτήριζε την απόφαση του Συνταγµατι-
κού ∆ικαστηρίου «εσωτερική υπόθεση της Αλβανίας που δεν µας 
δεσµεύει καθόλου», παραβλέποντας ότι δεσµεύει τους συνοµιλη-
τές του, ενώ παρενέβαινε στα εσωτερικά της Αλβανίας λέγοντας ότι 
το υπουργείο Εξωτερικών είναι σε διαµάχη µε τον Πρόεδρο.

Το βασικό ζήτηµα, όµως, είναι ότι µε βάση το αλβανικό Σύ-
νταγµα οποιαδήποτε διαπραγµάτευση του υπουργείου Εξωτερι-

κών πρέπει να έχει την εξουσιοδότηση του Προέδρου και, όπως 
είπε ο κ. Μπουσάτι, ο Πρόεδρος Μέτα έδωσε εξουσιοδότηση µόνο 
για την έναρξη των διαπραγµατεύσεων και όχι για το περιεχόµενο, 
το οποίο πρέπει να εγκριθεί εκ νέου.

Ουσιαστικά, δηλαδή, ο κ. Κοτζιάς διαπραγµατεύεται µε τους 
Αλβανούς σε ένα πολύ δύσκολο πλαίσιο, καθώς η απόφαση του Συ-
νταγµατικού ∆ικαστηρίου δίνει το πλαίσιο, το οποίο στο τέλος θα 
πρέπει να εγκρίνει και ο Πρόεδρος.

Αυτά, όµως, βρίσκονται σε αντίφαση µε αυτά που είχε πει ο κ. 
Κοτζιάς πριν από έναν µήνα, στις 30 Ιανουαρίου, όταν είχε δηλώσει 
ότι η «Ελλάδα ήρθε σε συµφωνία µε την Αλβανία για την ανακή-
ρυξη θαλάσσιας Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης και στο πλαί-
σιο αυτό η Αλβανία δέχτηκε επέκταση της ελληνικής αιγιαλίτιδας 
ζώνης στα 12 ναυτικά µίλια από τις ελληνικές ακτές, το µέγιστο που 
επιτρέπει η Συνθήκη των Ηνωµένων Εθνών για το ∆ίκαιο της Θά-
λασσας, εξέλιξη που δροµολογεί και την κήρυξη της ΑΟΖ».

Στα µέσα ∆εκεµβρίου ο κ. Κοτζιάς είχε προαναγγείλει την επέ-
κταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 µίλια στο Ιόνιο, όπου 
η Τουρκία δεν έχει λόγο να ενεργοποιήσει το casus belli, λέγοντας 
ουσιαστικά ότι θα δηµιουργήσει προηγούµενο στο Ιόνιο δεσµεύ-
οντας την Ελλάδα.

Προφανώς είχε στοιχεία τα οποία ανατρέπουν τη βεβαιότητα 
ότι τα Τίρανα θα ήταν απίθανο να συναινέσουν σε µια απόφαση 
που θα δηµιουργούσε θεσµικά προβλήµατα στην Τουρκία, η οποία 
αποτελεί έναν πολύ στενό τους σύµµαχο.

Το οικόπεδο 2, δυτικά της Κέρκυρας
Το ενδιαφέρον στοιχείο όµως είναι ότι η αλβανική πλευρά δεν 
σχολίασε την απόφαση του ελληνικού Κοινοβουλίου για την επι-
κύρωση της σύµβασης του ελληνικού κράτους µε την κοινοπραξία 
ΕΛΠΕ-Edisson-TOTAL για γεωτρήσεις στο οικόπεδο 2 του Ιονίου.

Πρόκειται για ένα οικόπεδο δυτικά και βόρεια της Κέρκυρας 
το οποίο η αλβανική πλευρά ισχυρίζεται oτι ανήκει στη δική της 
AOZ και όχι στην ελληνική. Η έλλειψη αντιδράσεων από τα Τί-
ρανα έχει ερµηνευτεί και ως αποδοχή του ελληνικού ισχυρισµού, 
µένει όµως να φανεί ποιο µπορεί να είναι το αντάλλαγµα, αν και 
κάποιοι στην αλβανική πρωτεύουσα µιλάνε για απλή διευκόλυνση 
της πορείας ένταξης στην Ε.Ε.

Οι µόνοι που αντέδρασαν στη σύµβαση ήταν οι Οικολόγοι 
Πράσινοι, οι δύο –εκλεγµένοι µε τον ΣΥΡΙΖΑ– βουλευτές των ο-
ποίων καταψήφισαν τη σύµβαση παραχώρησης. Μάλιστα, ο ένας 
από τους δύο βουλευτές είναι ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης Γιάννης Τσιρώνης, ο οποίος πρέπει να είναι η µοναδική 
περίπτωση υπουργού παγκοσµίως που καταψηφίζει κυβερνητική 
πρόταση χωρίς να αποχωρεί από την κυβέρνηση.

Ο δεύτερος βουλευτής, Γιάννης ∆ηµαράς, απέδωσε την κατα-
ψήφιση σε ιδεολογικούς λόγους, αλλά συγχρόνως αµφισβήτησε 
και τα οικονοµικά οφέλη από την παραχώρηση. «Ο τρίτος λόγος 
που είµαστε αντίθετοι στις εξορύξεις των υδρογονανθράκων είναι 
ότι δεν πιστεύουµε στα τελικά οικονοµικά οφέλη από τις εξορύ-
ξεις, εάν συνεκτιµηθούν όλοι οι παράγοντες. Θεωρούµε ότι υπάρ-
χουν αρνητικές επιπτώσεις στις υφιστάµενες αλλά και αναπτυσσό-
µενες παράλληλες οικονοµικές δραστηριότητες, όπως ο τουρισµός, 
η παραγωγή προϊόντων ποιοτικών προδιαγραφών κ.λπ. Γιατί δίνε-
ται η εικόνα ότι θα λυθεί το οικονοµικό πρόβληµα της χώρας από 
αυτή τη διαδικασία εξορύξεων πετρελαίων και γενικότερα υδρογο-
νανθράκων» είπε στην οµιλία του στη Βουλή ο κ. ∆ηµαράς.

Μαζί µε τη σύµβαση παραχώρησης του οικοπέδου 2, οι κ.κ. 
Τσιρώνης και ∆ηµαράς καταψήφισαν και τις παραχωρήσεις σε 
τρεις άλλες χερσαίες τοποθεσίες στη ∆υτική Ελλάδα, σε Άρτα, 
Πρέβεζα και Αιτωλοακαρνανία.

«Τονίζουµε ακόµη ότι η σωρευτική και ταυτόχρονη κύρωση 
συµβάσεων παραχώρησης σε πολλές περιοχές της χώρας δεν είναι 
επιλογή που έχει χαρακτηριστικά οικονοµικής βιωσιµότητας» 
είπε εκ µέρους των δύο ο κ. ∆ηµαράς.

Πολλοί στον ΣΥΡΙΖΑ αποδίδουν το ότι µια τέτοια διαφορο-
ποίηση σε ένα τόσο µείζον για την κυβέρνηση ζήτηµα πέρασε 
στα µαλακά στο ότι τη ∆ευτέρα η επικαιρότητα είχε καταληφθεί 
από την υπόθεση του επιδόµατος ενοικίου της κ. Αντωνοπούλου 
και το Μαξίµου δεν είχε λόγο να σηκώσει ένα θέµα που µάλλον 
κακό θα έκανε.

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

Ο δρόμος προς τη δικαίωση είναι δύσβατος και 
ακολουθεί απρόβλεπτη για τους κοινούς αλλά και τους 
όχι και τόσο κοινούς θνητούς πορεία. Στην περίπτωσή 
μας ξεκίνησε το 2015.

 ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

Την ώρα που σκεφτόντουσαν τους εξωκοινοβου-
λευτικούς συναδέλφους τους ψήφιζαν και την πρώτη 
περικοπή συντάξεων κοινών θνητών επί ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.
Το ζεύγος όχι και τόσο κοινών θνητών και έως πρό-
τινος υπουργών Ράνιας Αντωνοπούλου και Δημήτρη 
Παπαδημητρίου αποδείχθηκε η παράπλευρη απώλεια 
της νομοτελειακής δικαίωσης και η αποχώρησή του 
από την κυβέρνηση σκόρπισε απορίες.

Με την απορία θα μείνουμε, καθώς, δυστυχώς, δεν 
τους άφησαν να ολοκληρώσουν το έργο τους, όπως 
μας ενημέρωσαν. Τι να κάνουμε, αφού απέτυχαν 
παταγωδώς στο τεστ.

Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα, για να τα μαθαίνουν 
και όσοι κακεντρεχείς έσπευσαν να κατηγορήσουν 
αδίκως τον πρωθυπουργό.

Της παραίτησης Αντωνοπούλου, Παπαδημητρίου 
είχε προηγηθεί η παραίτηση ενός ακόμη υπουργού 
που είχε να επιδείξει τεράστιο έργο, του Ζουράρι, ενώ 
προέκυψε ανάγκη αντικατάστασης και του Μουζάλα.

Το τέλος του δρόμου προς τη δικαίωση ήταν ορατό 
πλέον, ο δρόμος είχε γίνει μονόδρομος για τον 
πρωθυπουργό, που δεν μπορούσε να συνεχίσει να 
αποφεύγει τις ευθύνες του.

Πλέον είναι αποδεδειγμένο,

Και αφού τα αποκτήσαμε τα αγαθά, δεν θα κολλή-
σουμε σε μικρολεπτομέρειες, είπαμε άλλωστε πως ο 
δρόμος για τη δικαίωση και αι βουλαί του Κυρίου είναι 
μυστήριαι.

Μπορεί οι περισσότεροι να γέλασαν και να χλεύασαν, 
αλλά γι’ αυτό είναι κοινοί θνητοί και δεν είναι αυτοί 
που κυβερνούν, τους λείπει το στρατηγικό μυαλό.

Σε κάθε περίπτωση,

Πάντως, για να τα λέμε όλα, ο πρωθυπουργός είχε 
καταλάβει από νωρίς τι παίζει με Κουβέλη και είχε 
ενημερώσει τον λαό του στο Twitter από τις 17/1/2013, 
οπότε τώρα που χρειάστηκε μια ενδεκαδάτη μεταγρα-
φή με τα χαρακτηριστικά του, τον θυμήθηκε.

Η μεγάλη δικαίωση Κουβέλη επισκίασε τα πάντα και 
παραλίγο να χάναμε τις υπόλοιπες μεγάλες στιγμές του 
όχι ακριβώς σαρωτικού ανασχηματισμού.

Ο ανασχηματισμός στάθηκε επίσης η αφορμή να 
μάθουμε κρυμμένες πτυχές της περήφανης διαπραγ-
μάτευσης της κυβέρνησης με τους πιστωτές.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το βιογραφικό που 
συνόδευσε την ανάληψη των καθηκόντων του, ο 
Κωνσταντίνος Στρατής είναι αρχαιολόγος, υπάλληλος του 
υπουργείου Πολιτισμού στη διεύθυνση Προϊστορικών 
και Κλασικών Αρχαιοτήτων, πρώην αντιπρόεδρος του 
Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων και πρώην μέλος του 
Δ.Σ. του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, ενώ «από το 2015 
συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις, συντονίζοντας τα τε-
χνικά κλιμάκια αρχικά των τραπεζών και των κόκκινων 
δανείων και στη συνέχεια της ενέργειας».
Και γιατί όχι, γιατί ένας αρχαιολόγος να μη συντονίζει τα 
τεχνικά κλιμάκια των τραπεζών και των κόκκινων δα-
νείων και στη συνέχεια της ενέργειας, εδώ ο σύντροφος 
Πολάκης διόρισε στενό του συνεργάτη αντιπρόεδρο του 
Νοσοκομείου Σαντορίνης με μισθό σχεδόν 4.000 ευρώ 
τον μήνα. Η μικρή λεπτομέρεια είναι πως ο στενός του 
συνεργάτης, μέχρι να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, δια-
τηρούσε βουλκανιζατέρ, κάτι λογικό, εφόσον σπούδασε 
μηχανολόγος μηχανικός.

To ακόμη καλύτερο ήταν η οργισμένη απά-
ντηση Πολάκη στο αρχικό δημοσίευμα της 
εφημερίδας «Δημοκρατία», όπου κάνει λόγο 
για απίστευτα ψέματα και εμετικό δημοσίευμα 
και αμέσως μετά… επιβεβαιώνει το δημο-
σίευμα, ότι πράγματι διόρισε έναν μηχανο-
λόγο μηχανικό, τον οποίο επέλεξε για στενό 
συνεργάτη του στο υπουργείο, αντιπρόεδρο 
του Νοσοκομείου Σαντορίνης.

Ο Κρητίκαρος Πολάκης δεν παραλείπει να κάνει και 
έναν ψιλοεκβιασμούλη, του τύπου μη γράφετε τίποτα 
εναντίον μου, ακόμη κι αν το επιβεβαιώνω, γιατί έχω 
τις λίστες του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Σε άλλα νέα, η Ορθόδοξη Χριστιανική Νεολαία Αθη-
νών πήρε σαφή θέση στο καυτό θέμα των ημερών.
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Η TESLA ΕΡΧΕΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ,
ΑΛΛΑ Η ΤΟΥΡΚΙΑ… 
ΠΑΡΑΜΟΝΕΥΕΙ

 ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Μ
έχρι και ο πρωθυπουργός Αλέξης 
Τσίπρας δεν µπορούσε να κρύψει την 
ικανοποίησή του για την είδηση που 
«έσκασε» το τελευταίο διάστηµα και 
προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον, τόσο 
εντός όσο και εκτός Ελλάδας. Η Tesla 

Motors, η εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών αυτοκινήτων υ-
ψηλών επιδόσεων, έρχεται στη χώρα µε σκοπό να δηµιουρ-
γήσει στην Ελλάδα κέντρο έρευνας και ανάπτυξης. Μάλιστα, 
ήδη η γραφειοκρατική διαδικασία έχει αρχίσει και το «πνευ-
µατικό παιδί» του διάσηµου επιχειρηµατία Έλον Μασκ φαί-
νεται ότι σύντοµα θα αρχίσει να δραστηριοποιείται στη χώρα 
µας. Ωστόσο, φαίνεται ότι και η Τουρκία εποφθαλµιά ένα κοµ-
µάτι από την «πίτα» της επέκτασης των δραστηριοτήτων της 
Tesla.

Ισχυρό ελληνικό στοιχείο
Και αν στους περισσότερους η απόφαση της Tesla να στήσει 
τµήµα έρευνας και ανάπτυξης (Research and Development – 
R&D) στην Ελλάδα φαντάζει τουλάχιστον απρόοπτη, για τους 
µυηµένους πρόκειται για µια… φυσιολογική εξέλιξη, δεδοµέ-
νου ότι ήδη στη µητρική εταιρεία είναι ισχυρό το ελληνικό 
στοιχείο. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τον ιστοχώρο electrek.
co, τρεις από τους κορυφαίους σχεδιαστές ηλεκτρικών κινητή-
ρων της Tesla, είναι Έλληνες και µάλιστα και οι τρεις είναι από-
φοιτοι του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Πρόκειται για 
τον κύριο σχεδιαστή των κινητήρων Κωνσταντίνο Λάσκαρη, 
τον µηχανικό σχεδιασµού κινητήρων αυτοκινήτων Κωνστα-
ντίνο Μπούρχα και τον επίσης µηχανικό σχεδιασµού κινητή-
ρων Βασίλη Παπανικολάου. Η εταιρεία έχει εκτιµήσει τις ι-
κανότητες των Ελλήνων µηχανικών και σχεδιαστών και έτσι 
αποφάσισε να δηµιουργήσει ένα γραφείο στην Αθήνα, προκει-
µένου να αξιοποιήσει ακόµα καλύτερα το εγχώριο ταλέντο.

Γραφείο έρευνας
Μιλώντας στο electrek.co, εκπρόσωπος της Tesla εξήγησε ότι 
η εταιρεία «δηµιουργεί ένα µικρό γραφείο έρευνας και ανά-
πτυξης στην Αθήνα, το οποίο θα αποτελείται από µία εξαιρε-
τικά εξειδικευµένη οµάδα µηχανικών. Αυτή η οµάδα θα ε-

πικεντρωθεί αποκλειστικά σε δραστηριότητες έρευνας και 
ανάπτυξης για την επιτάχυνση της ανάπτυξης τεχνολογίας η-
λεκτρικών κινητήρων µέσω στενής συνεργασίας µε την οµάδα 
µας στις ΗΠΑ», προσθέτοντας ότι «η Ελλάδα διαθέτει σηµα-
ντικό ταλέντο στην επιστήµη της ηλεκτροκινητικής και τε-
χνολογικά πανεπιστήµια, προσφέροντας ειδικά σχεδιασµένα 
προγράµµατα και εξειδικευµένες δεξιότητες». Σύµφωνα µε τις 
πληροφορίες που µετέφερε ο ιστοχώρος, το ερευνητικό κέ-
ντρο της Tesla στην Ελλάδα αρχικά θα είναι µικρό και θα α-
ποτελείται από περίπου δέκα µηχανικούς, ενώ σηµειώνει ότι 
η δηµιουργία του κέντρου αποτελεί ένα µέσο για την αξιοποί-
ηση του ελληνικού ταλέντου στον χώρο της ηλεκτροκίνησης, 
χωρίς να χρειάζεται οι µηχανικοί να µετακοµίσουν στο Πάλο 
Άλτο της Καλιφόρνιας, όπου βρίσκεται το αρχηγείο της Tesla. 
Άλλωστε, η εταιρεία ήδη αναπτύσσεται και εκτός ΗΠΑ, µε τη 
δηµιουργία γραφείων και hubs στη Βρετανία, στην Ολλανδία 
και στη Γερµανία.

Στο παιχνίδι και ο «∆ηµόκριτος»
Αξίζει να σηµειωθεί εδώ ότι η Tesla ήδη, µέσω θυγατρικής 
της στην Ολλανδία, της Tesla Motors Netherlands B.V. (της ο-
ποίας µέτοχος κατά 100% είναι η Tesla Motors), προχώρησε 
στη σύσταση της Tesla Greece και ενός γραφείου έρευνας και 
ανάπτυξης, καθώς καταχωρίστηκε στο Γενικό Εµπορικό Μη-
τρώο η σύσταση της µονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχι-
κής Εταιρείας (ΙΚΕ) µε έδρα το Τεχνολογικό Πάρκο «Λεύκιπ-
πος» και διαχειριστή τον Stephan Werkman. Το Τεχνολογικό 
Πάρκο «Λεύκιππος» ιδρύθηκε από το ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος» 
και είναι ένα από τα µεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα της χώρας 
σε φυσικές επιστήµες, µε σκοπό να ενισχύσει τη σύνδεση της 
έρευνας µε την παραγωγή, προσφέροντας υπηρεσίες θερµο-
κοιτίδας, στήριξης νεοφυών καινοτόµων επιχειρήσεων και ε-
πιστηµονικό περιβάλλον συνεργασίας για ανάπτυξη και εµπο-
ρευµατοποίηση καινοτόµων τεχνολογικών προϊόντων υψηλής 
προστιθέµενης αξίας. Σχολιάζοντας την άφιξη της Tesla στην 
Ελλάδα, ο «∆ηµόκριτος» τόνισε ότι «επιβεβαιώνει ότι το Τε-
χνολογικό Πάρκο “Λεύκιππος” έχει µπει σε µια νέα περίοδο. 
[…] Το δυναµικό τεχνολογικό οικοσύστηµα που αναπτύσσεται 
στον “∆ηµόκριτο” θα έχει πολύ σηµαντικές θετικές επιπτώ-

σεις για την περιφέρεια και τους όµορους δήµους. Η ανάγκη 
για χώρους είναι ήδη πολύ µεγάλη και προετοιµαζόµαστε ε-
ντατικά για την ανέγερση νέων κτιρίων που θα στεγάσουν τις 
εταιρείες».

Ένας «γίγαντας» στην Ελλάδα
Αν και η αρχική παρουσία της Tesla στην Ελλάδα θα είναι 
µικρή (αλλά ιδιαίτερα σηµαντική για την εταιρεία), αυτή κα-
θαυτή η κίνηση της δηµιουργίας ενός γραφείου R&D στην 
Αθήνα είναι βαρύνουσας σηµασίας, δεδοµένου του µεγέθους 
της Tesla, o τζίρος της οποίας το 2017 έφτασε τα 12 δισ. δο-
λάρια. Η εταιρεία εκτός από την κατασκευή των αυτοκινή-
των της (στην παρούσα φάση κυκλοφορούν τα Tesla Model 
S, Model X και Model 3, ενώ σχεδιάζονται µεσαία µοντέλα, 
αλλά και ένας τράκτορας για µεγάλες µεταφορές) συνεργά-
ζεται και µε κολοσσούς της αυτοκινητοβιοµηχανίας, όπως η 
Daimler και η Toyota, αλλά και µε µεγάλες εταιρείες τεχνο-
λογίας, όπως η Panasonic, µε την οποία έχει αναπτυχθεί συ-
νέργεια για την κατασκευή µπαταριών και φωτοβολταϊκών 
τόξων για οικιακή χρήση. Και µέσα σε όλα αυτά δεν πρέ-
πει να ξεχνά κάποιος και την έτερη δραστηριότητα του Έλον 
Μασκ, το διαστηµικό πρόγραµµα SpaceX, το οποίο έχει ως 
στόχο την πρώτη επανδρωµένη αποστολή στον πλανήτη 
Άρη.

Ικανοποίηση Τσίπρα
Όπως προαναφέρθηκε, η άφιξη της Tesla στην Ελλάδα 
(µιας εταιρείας που εκτός από το µέγεθός της έχει και µε-
γάλο κύρος) προκάλεσε ιδιαίτερη ικανοποίηση στην κυβέρ-
νηση και στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος από το 
βήµα του 10ου Περιφερειακού Συνεδρίου για την Παραγω-
γική Ανασυγκρότηση στην Τρίπολη έκανε ειδική αναφορά 
στο γεγονός. Συγκεκριµένα, ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στην 
ίδρυση του τµήµατος έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας 
Tesla, τονίζοντας ότι είναι το πρώτο τµήµα R&D που η επι-
χείρηση δηµιουργεί εκτός Αµερικής και σηµειώνοντας δη-
κτικά (καθώς προηγουµένως είχε κάνει λόγο για «εκστρα-
τεία µηδενισµού» του έργου της κυβέρνησης) ότι η συγκε-
κριµένη είδηση «πέρασε στα ψιλά» τις προηγούµενες µέρες.

Η Τουρκία επιδιώκει να µπει στο παιχνίδι της επέκτασης των δραστηριοτήτων 
της Tesla στην Ευρώπη. Συγκεκριµένα, ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν συναντήθηκε τον περασµένο Νοέµβριο µε τον CEO της εταιρείας, 

Έλον Μασκ, στο… σεράι του στην Άγκυρα και µάλιστα έδωσε ιδιαίτερη δη-
µοσιότητα στο γεγονός. Σύµφωνα µε τις επίσηµες ανακοινώσεις, Ερντογάν και 
Μασκ συζήτησαν σχετικά µε πιθανή συνεργασία, καθώς η γείτονα επιδιώκει να 

έχει κατασκευάσει δικό της ηλεκτρικό αυτοκίνητο µέχρι το 2021, ενώ η Τουρ-
κία επιθυµεί διακαώς την κατασκευή εργοστασίου της Tesla στη χώρα. Ωστόσο, 
για την ώρα κανένα από τα παραπάνω σχέδια δεν φαίνεται να έχει προχωρήσει.

Τι θέλει ο Ερντογάν από τον Μασκ



Πέρα από τα ιερά τέρατα «γραφειοκρατία» 
και «φορολογία», την εικόνα επιδείνωσαν 
και τα capital controls και υπήρξαν η 
αφορμή να διογκωθεί το φαινόμενο της 
επιχειρηματικής μετανάστευσης.

ΤΟ BRAIN DRAIN ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ

  ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ
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Τ
ο τέρας που λέγεται «γραφειοκρατία» και συ-
νοδεύεται από την αδελφή «αιματηρή φορο-
λογία» εξακολουθεί να σκυλεύει την επιχει-
ρηματικότητα στην Ελλάδα, αφού οι Έλλη-
νες επιχειρηματίες, ειδικά όσοι θέλουν να 
επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους στο εξω-

τερικό με ελεγχόμενο ρίσκο σε ό,τι αφορά ρυθμιστικό, κανονι-
στικό, ακόμη και φορολογικό πλαίσιο, εξακολουθούν να δημι-
ουργούν εγκαταστάσεις εκτός Ελλάδας.

Αυτή είναι μια πραγματικότητα που ακόμη και αν τα στοι-
χεία δείχνουν ότι επιβραδύνεται ο ρυθμός ίδρυσης εταιρειών 
ελληνικών συμφερόντων στις γειτονικές χώρες, με δέλεαρ τους 
χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές, δεν μπορεί να μη λη-
φθεί σοβαρά υπ’ όψιν. Και αυτό γιατί αυτή η επιβράδυνση της 
επιχειρηματικής μεταναστευτικής τάσης αφορά σχεδόν απο-
κλειστικά εταιρείες-φαντάσματα.

Από την άλλη, η μη έλευση ή η κεκαλυμμένη έλευση με-
γάλων ξένων ονομάτων στη χώρα μας επιβεβαιώνει αυτό που 
κραυγάζει σύσσωμος ο επιχειρηματικός κόσμος για σταθερό 
ρυθμιστικό περιβάλλον, μείωση της φορολογίας και μείωση της 
γραφειοκρατίας.

Παράδειγμα αποτελεί η Tesla, η οποία, αν και είναι ένα με-
γαθήριο, ένας παγκόσμιος κολοσσός που μόνο στο άκουσμά 
του και στην επιλογή της χώρας μας δημιουργεί επικοινωνιακό 
πανηγύρι και μπορεί να είναι μοναδικό δέλεαρ και για άλλες 
μεγάλες εταιρείες, επέλεξε να έρθει κρυμμένη στα μονοπάτια 
του «Δημόκριτου».

Το ίδιο ισχύει και για το ανθρώπινο δυναμικό, κυρίως υ-
ψηλής εξειδίκευσης, που δεν «βλέπει», προς το παρόν τουλά-
χιστον, βελτίωση του εσωτερικού περιβάλλοντος τέτοια που να 
δικαιολογεί επιστροφή τους στην πατρίδα.

Ενδεικτικά σημειώνουμε ότι πρόσφατη έρευνα της ICAP 
People Solutions για την ανάσχεση του φαινομένου brain 
drain έδειξε ότι το 42% των Ελλήνων του εξωτερικού δηλώνει 
ότι δεν βλέπει πιθανή την επιστροφή του στην Ελλάδα.

Το περιβάλλον εκείνο που θα μπορεί να θεωρηθεί αντα-
γωνιστικό και θελκτικό για νέες επενδύσεις, για επιστροφή 
ανθρώπινου δυναμικού και μείωση της μετανάστευσης, τόσο 
των επιχειρήσεων όσο και των «μυαλών», απέχει ακόμη πολύ. 
Ακόμη και αν καταγράφονται βήματα προς αυτή την κατεύ-
θυνση και προωθούνται, έστω δειλά, η πάταξη της γραφειοκρα-
τίας, η επιτάχυνση διαδικασιών επίλυσης διαφορών, η ταχύ-
τερη απονομή δικαιοσύνης κ.ά., δεν έχουμε φτάσει ακόμη στο 
σημείο όπου θα υπάρξει σταθερή ανάπτυξη και στέρεο έδαφος 
για το επιχειρείν.

Η προσδοκία ότι το κλίμα θα βελτιωθεί σε βάθος χρόνου με 
τη σταθεροποίηση της οικονομίας, σε συνδυασμό με την ολο-
κλήρωση των αξιολογήσεων και την επιτυχή έξοδο στις αγορές, 
υπάρχει, αλλά δεν αποτελεί από μόνη της σταθερά.

Πέρα όμως από τα ιερά τέρατα «γραφειοκρατία» και «φο-
ρολογία», την εικόνα επιδείνωσαν και τα capital controls και υ-
πήρξαν η αφορμή να διογκωθεί το φαινόμενο της επιχειρημα-
τικής μετανάστευσης με την ίδρυση επιχειρήσεων ελληνικών 
συμφερόντων σε γειτονικές χώρες. Η δυνατότητα μεταφοράς 
χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς άλλης χώρας, η παρά-
καμψη των capital controls, σε συνδυασμό με τη μειωμένη φο-
ρολογία, έδωσαν διέξοδο σε εταιρείες και φυσικά πρόσωπα και 
ενέτειναν το φαινόμενο των τριγωνικών συναλλαγών, που έδω-
σαν τη δυνατότητα σε ελληνικές επιχειρήσεις να εισάγουν προ-
ϊόντα από τρίτες χώρες, εμπίπτοντας έτσι σε φορολογικό συ-
ντελεστή 10% αντί 29%.

Το υψηλό κόστος δανεισμού, που συνοδεύεται με τα υψηλά 
έξοδα που επιβαρύνουν τη λειτουργία μιας επιχείρησης στη χώρα 
μας λόγω των capital controls, σε συνδυασμό με την έλλειψη ρευ-
στότητας και την υψηλή φορολογική επιβάρυνση, έρχονται ουσι-
αστικά να ισοπεδώσουν την επιχειρηματική προσπάθεια.

Έτσι, μαζική είναι η φυγή των ελληνικών επιχειρήσεων 
προς τη Βουλγαρία και την Κύπρο, οι οποίες, σε αντίθεση με 
την Ελλάδα, καταφέρνουν τα τελευταία χρόνια να προσελκύ-
ουν επενδύσεις αντί να τις διώχνουν. Οι δύο χώρες έχουν δια-

φορετικά χαρακτηριστικά, αλλά αυτό που είναι κοινό και στις 
δύο περιπτώσεις είναι το θετικό επενδυτικό περιβάλλον, που 
ευνοεί την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Χα-
μηλοί φορολογικοί συντελεστές και χαμηλές ασφαλιστικές ει-
σφορές, σε συνδυασμό με μεταρρυθμίσεις και την αναγκαία 
πολιτική συναίνεση για την έξοδο από το μνημόνιο, στην περί-
πτωση της Κύπρου, κατέστησαν τη χώρα πόλο έλξης για περί-
που 5.200 επιχειρήσεις την τελευταία πενταετία. Σύμφωνα με 
τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, στην Κύπρο οι εγγραφές ελ-
ληνικών επιχειρήσεων ήταν αυξημένες κατά 77% στα τέλη του 
2016 σε σύγκριση με το 2015, ενώ αυξητική είναι η τάση και το 
τρέχον έτος.

Η Βουλγαρία, από την πλευρά της, αξιοποιεί την παρουσία 
διεθνών τραπεζικών ομίλων και το περιβάλλον των χαμηλών ε-
πιτοκίων στην Ευρώπη, επιτυγχάνοντας να εξασφαλίσει φθηνό 
χρήμα για τις επιχειρήσεις της, που δανειοδοτούνται με χαμη-
λότερα –περίπου κατά 3%– επιτόκια σε σχέση με τις ελληνικές. 
Οι ξένες άμεσες επενδύσεις που εισρέουν στη χώρα συντηρούν 
την ανάπτυξή της, καθώς η Βουλγαρία καθίσταται πόλος έλξης 
για 15.000 ελληνικές επιχειρήσεις. Σταθερά άλλωστε τα τελευ-
ταία χρόνια κερδίζει έδαφος στην κατάταξή της σε σχέση με 
τον δείκτη ανταγωνιστικότητας του World Economic Forum, 
ανεβαίνοντας θέση –βρίσκεται στην 39η– για 6η συνεχή χρο-
νιά το 2017, σε σχέση με την 87η θέση στην οποία υποχώρησε 
η Ελλάδα.

Από την άλλη, φθηνότερη και κυρίως ευκολότερη είναι η 
πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό των επιχειρήσεων που δρα-
στηριοποιούνται στη Βουλγαρία. Παρά το μικρό μέγεθος της 
οικονομίας της γειτονικής χώρας και ως εκ τούτου και του με-
γέθους των τοπικών επιχειρήσεων, τα βασικά επιτόκια χορηγή-
σεων είναι κατά 2 ή ακόμη και 4 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλό-
τερα σε σχέση με αυτά με τα οποία δανείζονται οι ελληνικές ε-
πιχειρήσεις στη χώρα μας.

Η βασική αιτία είναι ο ισχυρός ανταγωνισμός που υπάρχει 
στο τραπεζικό σύστημα της Βουλγαρίας με την παρουσία μεγά-
λων πολυεθνικών ομίλων, όπως η Unicredito, η OTP Bank κ.ά., 
οι οποίες, αντλώντας ρευστότητα με πολύ χαμηλό κόστος, μπο-
ρούν να χρηματοδοτούν με φθηνό χρήμα τις τοπικές επιχειρή-
σεις. Το γεγονός αυτό δημιουργεί άλλο ένα συγκριτικό μειονέ-
κτημα για τις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες, με εξαίρεση 
τις μεγάλες και υγιείς με εξαγωγικό προσανατολισμό που κα-
ταφεύγουν σε ομολογιακές εκδόσεις για να μειώσουν το κό-
στος δανεισμού τους, δανείζονται στην Ελλάδα με επιτόκια άνω 
του 5%. Τα επιτόκια για τις μεσαίες επιχειρήσεις (δηλαδή με 
τζίρο έως 50 εκατ. ευρώ), που είναι και η πλειονότητα των ε-
πιχειρήσεων στη χώρα μας, διαμορφώνονται στο 5%-6%, ενώ 
στο 7%-8% διαμορφώνεται το μέσο επιτόκιο δανεισμού για τις 
μικρότερες –υγιείς πάντα– επιχειρήσεις, όταν στη γειτονική 
χώρα το μέσο κόστος δανεισμού για τις μεγάλες επιχειρήσεις 
δεν ξεπερνά το 3% και για τις μεσαίες το 5%.



www.freesunday.gr18 04.03.2018

ρεπορτάζ

Την ώρα που οι απόψεις διίστανται για 
τα οφέλη ή μη του αλκοόλ, στην Ε.E. 
λαμβάνουν μέτρα για την αποφυγή 
τροχαίων ατυχημάτων εξαιτίας της χρήσης 
αλκοόλ.

ΈΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΈΚΑ 
ΈΛΛΗΝΈΣ ΣΤΑ «ΔΊΧΤΥΑ» 
ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛ

  ΑΦΡΟΔΊΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Ψηλά στον πίνακα κατάταξης όσον αφορά τη χρήση 
αλκοόλ τοποθετεί την Ελλάδα ο Παγκόσμιος Ορ-
γανισμός Υγείας (ΠΟΥ). Σύμφωνα με πρόσφατη έ-
ρευνα, οι Έλληνες βρίσκονται στις πρώτες θέσεις 

της Ε.Ε., με το 10% να ανήκει στην κατηγορία των αλκοολικών. Το 
47% των Ελλήνων πίνει κυρίως κρασί, το 28% μπίρα και το 24% 
ποτά με υψηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ, όπως ουίσκι και βότκα.

Φτώχεια και αλκοόλ
Μετά το τσιγάρο, το αλκοόλ αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου 
από χρήση ουσιών, ενώ έχει χαρακτηριστεί και ως «σιωπηλός δο-
λοφόνος». Μιλώντας στο Πρακτορείο Fm, ο αναπληρωτής καθη-
γητής Ψυχιατρικής-Ψυχιατροδικαστικής της Β΄ Ψυχιατρικής Κλι-
νικής στο Νοσοκομείο «Αττικόν» Αθανάσιος Δουζένης σημείωσε 
ότι «κάθε Έλληνας καταναλώνει 10,3 λίτρα αλκοόλης τον χρόνο, 
που είναι μία πολύ μεγάλη ποσότητα. Ένα περίπου 40% κάνει 
χρήση αλκοόλ πολύ τακτικά, ενώ απόλυτη εξάρτηση έχει περίπου 
ένα 10%».

Η βλαβερή αυτή συνήθεια στα χρόνια της οικονομικής 
κρίσης κερδίζει συνεχώς έδαφος. Όπως είχε επισημάνει ο υ-
πουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός το περασμένο φθινόπωρο 
στο 16ο Διεθνές Συνέδριο της ESBRA (European Society for 
Biomedical Research on Alcoholism – Ευρωπαϊκή Εταιρεία Βι-
οϊατρικής Έρευνας για τον Αλκοολισμό) που είχε πραγματοποι-
ηθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης, «η χρήση αλκοόλ επιβαρύνει 
περισσότερο τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα και συμβάλ-
λει περαιτέρω στις κοινωνικές ανισότητες, στην περιθωριοποί-
ηση και στον κοινωνικό αποκλεισμό». Στα παραπάνω έρχεται να 
προστεθεί το ότι «στην Ελλάδα λειτουργεί ένα διαφορετικό μο-
ντέλο κατανάλωσης αλκοόλ, ως συστατικό στοιχείο της κοινωνι-
κότητας των ανθρώπων».

Ο κ. Ξανθός είχε προαναγγείλει την αναδιοργάνωση του θε-
σμικού πλαισίου που αφορά συνολικά τις εξαρτήσεις, συμπερι-
λαμβανομένου του αλκοόλ, και την εκπόνηση ενιαίου εθνικού 
στρατηγικού σχεδίου πρόληψης και αντιμετώπισής τους.

Ύποπτο για καρκίνο
Στην ετήσια έκθεση του ΠΟΥ για το 2012 οι επιστήμονες ση-
μείωναν ότι είχαν καταγραφεί παγκοσμίως 3,3 εκατομμύρια θά-
νατοι που συνδέονταν με την υπερκατανάλωση αλκοόλ.

Πριν από λίγες ημέρες ερευνητές του Εργαστηρίου Μορια-
κής Βιολογίας του Κέμπριτζ δημοσίευσαν μία νέα επιστημονική 

έρευνα που βασίστηκε στη μελέτη πειραματόζωων για το πώς 
συνδέονται αλκοόλ και καρκίνος. Σύμφωνα με αυτήν, το αλκοόλ 
μπορεί να επιφέρει μη αναστρέψιμες βλάβες στο DNA των βλα-
στικών κυττάρων, με αποτέλεσμα την εμφάνιση καρκίνου επτά 
διαφορετικών ειδών και συγκεκριμένα στόματος, φάρυγγα, λαι-
μού, οισοφάγου, ήπατος, εντέρου και μαστού. Πάντως, και στο 
παρελθόν ερευνητές είχαν χαρακτηρίσει το οινόπνευμα «καρ-
κινογόνο ουσία», θεωρώντας βλαβερά ακόμη και τα δύο ποτή-
ρια κρασί την ημέρα που συστήνουν διεθνείς οργανισμοί προς 
όφελος της καρδιάς.

Στον αντίποδα, το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας θεωρεί αλ-
ληλένδετα αλκοόλ και μακροζωία. Από το 2003, οπότε άρχισε 
σχετική έρευνα, επιστήμονες μελέτησαν περισσότερα από 1.700 
άτομα ηλικίας άνω των 90 ετών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι 
έπιναν περίπου δύο ποτήρια μπίρα ή κρασί την ημέρα είχαν 18% 
λιγότερες πιθανότητες να πεθάνουν πρόωρα. Παρόλο που δεν 
βρήκαν για ποιον λόγο συμβαίνει αυτό, οι ερευνητές θεωρούν βέ-
βαιο ότι η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ συμβάλλει θετικά στην πα-
ράταση του βίου του ανθρώπου.

Υποχρεωτική εγκατάσταση συστημάτων 
Alcohol Interlock
Την ώρα, πάντως, που οι απόψεις διίστανται για τα οφέλη ή μη 
του αλκοόλ, στην Ε.Ε. λαμβάνουν δραστικά μέτρα για την απο-
φυγή τροχαίων ατυχημάτων εξαιτίας της χρήσης οινοπνευματω-
δών ποτών.

Με βάση μία νέα έκθεση, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Οδικής 
Ασφάλειας (ΙΟΑΣ) «Πάνος Μυλωνάς», περισσότεροι από 5.000 
θάνατοι στην Ευρώπη εξακολουθούν να προκαλούνται από την ο-
δήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ σε ετήσια βάση. Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) καλεί τα κράτη-μέλη 
να εντείνουν τους ελέγχους στους δρόμους και να θεσπίσουν προ-
γράμματα επανένταξης για οδηγούς-παραβάτες υπό την επήρεια 
αλκοόλ, ενώ ζητά από την Ε.Ε. να απαιτήσει την εγκατάσταση του 
συστήματος «Interlock» σε όλα τα καινούργια επαγγελματικά ο-
χήματα, καθώς και σε αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται από ο-
δηγούς που επανειλημμένα παραβαίνουν τον νόμο και οδηγούν 
υπό την επήρεια αλκοόλ. Πρόκειται για μια συσκευή ελέγχου της 
αναπνοής, που εμποδίζει την εκκίνηση του οχήματος εάν ο οδη-
γός έχει υπερβεί το όριο αλκοόλ.

Την αρχή έκανε τον περασμένο μήνα η Γαλλία, υποχρεώνο-
ντας όσους οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ να εγκαταστήσουν 

στο αυτοκίνητό τους ένα σύστημα «Interlock», ενώ όλα τα λεωφο-
ρεία στη Γαλλία είναι υποχρεωμένα να έχουν ήδη εγκατεστημέ-
νες τις συσκευές αυτές.

Το Βέλγιο, η Δανία, η Φινλανδία, οι Κάτω Χώρες, η Πολωνία 
και η Σουηδία έχουν εισαγάγει παρόμοια προγράμματα, όπως και 
η πλειονότητα των ΗΠΑ. Το ETSC αναφέρει ότι τα προγράμματα 
αυτά αποδείχθηκαν στην πράξη από τα πιο αποτελεσματικά μέτρα 
για την αντιμετώπιση της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και 
θα πρέπει να επεκταθούν σε ολόκληρη την Ε.Ε.

Το ΙΟΑΣ ήδη έχει επισημάνει το θέμα και παρουσίασε 
το 2016, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το σύστημα «Alcohol 
Interlock» σε ημερίδα στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. 
Σύμφωνα με το ΙΟΑΣ, «διακεκριμένοι αξιωματούχοι και εμπειρο-
γνώμονες από την Ευρώπη είχαν μεταφέρει στο ελληνικό κοινό 
την εμπειρία τους και τα μέχρι τότε στοιχεία από τη χρήση νέων 
τεχνολογιών στον αγώνα ενάντια στην οδήγηση υπό την επήρεια 
αλκοόλ».

Επίσης, το Ινστιτούτο έχει αναφερθεί στο θέμα και σε παρεμ-
βάσεις του στην αρμόδια Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βου-
λής. «Είναι πεποίθησή μας ότι οι τροχονομικοί έλεγχοι πρέπει 
να ενισχυθούν παράλληλα με τη χρήση νέων τεχνολογιών, ειδικά 
στα επαγγελματικά οχήματα», τόνισε η πρόεδρος του ΙΟΑΣ Βασι-
λική Δανέλλη-Μυλωνά με αφορμή τη δημοσίευση της νέας έκθε-
σης του ETSC. «Από πλευράς μας, συνεχίζουμε τις ενημερωτικές 
και εκπαιδευτικές μας δράσεις για την αλλαγή των στάσεων και 
των συμπεριφορών των νέων και των πολιτών γενικότερα, ώστε να 
εδραιωθεί και στην ελληνική κοινωνία η πεποίθηση πως αλκοόλ 
και οδήγηση δεν πάνε μαζί».
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Η ΕΛΛΑ∆Α 
«ΠΕΘΑΙΝΕΙ» ΝΩΡΙΣ

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Τη µείωση του προσδόκιµου ζωής καλείται να αντιµετωπίσει η Ελλάδα µετά και το πρόβληµα 
της υπογεννητικότητας. Το 2015 καταγράφηκε για πρώτη φορά µείωση του προσδόκιµου ε-
πιβίωσης στα 81,1 έτη από τα 81,5 σε σύγκριση µε το 2014. Τα στοιχεία προέρχονται από µε-
λέτη του Ιδρύµατος Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) σε συνεργασία µε τον 

Σύνδεσµο Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ).

Οι Έλληνες γερνούν και πεθαίνουν νωρίς
Σύµφωνα µε την έρευνα που επικαλείται και στοιχεία του ΟΟΣΑ, στην Ελλάδα παρατηρείται σηµαντική 
αύξηση στο προσδόκιµο επιβίωσης κατά 9,1 έτη για την περίοδο 1960-2015, καταγράφοντας υψηλότερο 
προσδόκιµο επιβίωσης από τον µέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ για την ίδια περίοδο.

Το προσδόκιµο επιβίωσης στην Ελλάδα το 2015 κυµάνθηκε στον µέσο όρο των χωρών της Ε.Ε. «22» 
(λόγω µη διαθεσιµότητας στοιχείων και για τις 28 χώρες), στα 81,1 έτη έναντι 82,6 για τις χώρες του 
Νότου, ενώ σύµφωνα µε προβλέψεις του ΟΗΕ αναµένεται να φτάσει τα 84 έτη το 2030. Το υψηλότερο 
προσδόκιµο επιβίωσης παρουσιάζεται σε χώρες όπως η Ισπανία, η Ελβετία και η Ιταλία.

Στη µελέτη τονίζεται ότι το αρνητικό πρόσηµο της φυσικής µεταβολής των τελευταίων ετών θα συ-
νεχιστεί και θα οδηγήσει σε σταδιακή µείωση του συνολικού πληθυσµού της Ελλάδας µέχρι το 2050 
(-20,4% σε σύγκριση µε τα σηµερινά επίπεδα), όπως αποτυπώνεται στην τελευταία αναθεώρηση της 
Eurostat. Παράλληλα, αναµένεται αύξηση του ποσοστού του πληθυσµού ηλικίας άνω των 65 ετών, το 
οποίο από το 22,6% του πληθυσµού το 2020 (21,8% στις νότιες χώρες, 20,4% στην Ε.Ε. «28») εκτιµάται 
ότι θα ανέλθει στο 36,5% το 2050.

Μεταβολή του πληθυσµού
Όσον αφορά τις γεννήσεις στην Ελλάδα, το 2016 ανήλθαν σε 93.000 άτοµα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 
1% σε σχέση µε το 2015. Αντιθέτως, οι θάνατοι παρουσίασαν µείωση κατά 2,3% και ανήλθαν σε 119.000. 
Παρ’ όλα αυτά, η φυσική µεταβολή του πληθυσµού (γεννήσεις-θάνατοι) παρουσίασε αρνητική εξέλιξη, 
µε µείωση κατά 26.000 άτοµα για το 2016, ενώ στις νότιες χώρες η µείωση ήταν 186.000 άτοµα.

Η οικονοµική κρίση επιδρά στη διαβίωση
Τα σκληρά δηµοσιονοµικά προγράµµατα που εφαρµόζονται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα µε τη µεί-
ωση των δαπανών για την υγεία είχαν σοβαρές επιπτώσεις για τους Έλληνες. Το 2009 η συνολική χρη-
µατοδότηση για δαπάνες υγείας στην Ελλάδα αντιστοιχούσε στο 9,5% του ΑΕΠ, ενώ το 2016 µειώθηκε 
στο 8,3%, ενδεικτικό της ταχύτερης µείωσης των δαπανών για την υγεία έναντι της κάµψης του ΑΕΠ την 
ίδια περίοδο. Αναφορικά µε τη δηµόσια χρηµατοδότηση για δαπάνες υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ στην 
Ελλάδα, έφτασε στο 4,8% το 2016 έναντι 6,5% το 2009.

Σύµφωνα µε τους ερευνητές, η εξέλιξη αυτή έχει διαµορφώσει το ποσοστό της Ελλάδας σε σαφώς 
χαµηλότερο επίπεδο το 2016 έναντι της Ε.Ε. «23» (7,8%), χωρίς ιδιαίτερες µεταβολές την περίοδο 2009-
2016, ενώ στις νότιες χώρες που εφάρµοσαν προγράµµατα δηµοσιονοµικής προσαρµογής το αντίστοιχο 
ποσοστό ήταν στο 6,5% το ίδιο έτος.

Οι δαπάνες υγείας αποτελούν το 7,4% των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών που διεξάγονται 
µέσα από συναλλαγές στην αγορά για το 2016 έναντι 6,5% το 2009. Αν και ο µέσος όρος µηνιαίας δαπά-
νης ανά νοικοκυριό για την υγεία το 2016 παρουσίασε µείωση κατά 23% σε απόλυτα µεγέθη σε σχέση µε 
το 2009, το ποσοστό των δαπανών αυτών είναι υψηλότερο από το 2009, φανερώνοντας τη µειωµένη αγο-
ραστική αξία των νοικοκυριών, την αυξηµένη συµµετοχή των ασθενών για δαπάνες υγείας και την ανελα-
στικότητα της δαπάνης για τις συγκεκριµένες κατηγορίες.

Αιτίες θανάτου
∆ιαχρονικά καταγράφεται ισχυρή άνοδος στον αριθµό των θανάτων από νοσήµατα του κυκλοφορικού συ-
στήµατος, καθώς πλέον ευθύνονται για το 40,3% των συνολικών θανάτων, παρά την κάµψη των τελευταίων 
ετών, ενώ συνεχή άνοδο καταγράφουν οι νεοπλασίες, που ευθύνονται για το 25,6% των συνολικών θανάτων.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αύξηση των συνολικών θανάτων από νοσήµατα του αναπνευστικού συ-
στήµατος µετά το 2009,έπειτα από µια περίοδο σταθεροποίησης, ενώ οι βίαιοι θάνατοι και τα λοιµώδη 
και παρασιτικά νοσήµατα αποτελούν µικρό µέρος των συνολικών θανάτων. Στην Ελλάδα το 2014περί-
που 4,5 εκατ. άτοµα αντιµετώπισαν κάποιο χρόνιο πρόβληµα υγείας ή κάποια χρόνια πάθηση, µε το 62% 
να είναι άνω των 55 ετών. Ωστόσο, η πλειονότητα των ατόµων άνω των 75 ετών σε ποσοστό 92% αντιµε-
τωπίζει κάποια χρόνια πάθηση. Όπως επισηµαίνεται στην έρευνα, λαµβάνοντας υπόψη την αύξηση του 
προσδόκιµου επιβίωσης και τη γήρανση του πληθυσµού, τα συστήµατα υγείας συµπιέζονται περαιτέρω, 
καθώς αυτή η ηλικιακή οµάδα καταναλώνει και τους περισσότερους υγειονοµικούς πόρους.

Η κρίση επέδρασε αρνητικά και στη συνολική εικόνα της υγείας των Ελλήνων. Σε συνέντευξη 
που είχε δώσει στην F.S. ο καθηγητής ∆ηµογραφίας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανε-
πιστηµίου Θεσσαλίας Βύρων Κοτζαµάνης είχε υπογραµµίσει ότι «στα χρόνια της κρίσης η 

νοσηρότητα του πληθυσµού αυξάνεται και επίσης έχει αρχίσει να εµφανίζεται µια σηµαντική επι-
βράδυνση της αύξησης του µέσου όρου ζωής µας. Εποµένως, αν αυτή η αύξηση της νοσηρότητας 
συνεχιστεί, κάποια στιγµή αναπόφευκτα θα οδηγήσει στην αύξηση των πιθανοτήτων θανάτων στις 
µεγάλες ηλικίες και κατ’ επέκταση στη µείωση του προσδόκιµου ζωής µας (φαινόµενο µοναδικό 
στη µεταπολεµική ιστορία των αναπτυγµένων χωρών της Ευρώπης, αν εξαιρέσουµε τις χώρες που 
πέρασαν “βίαια” από την ελεγχόµενη οικονοµία στην οικονοµία της αγοράς τη δεκαετία του ’90)».

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ
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Α
ντίστροφη µέτρηση για την απονοµή 
των βραβείων Όσκαρ που πραγµατο-
ποιείται αυτή την Κυριακή και, όπως 
εύστοχα έθεσε σε δηµοσίευµά της η ε-
φηµερίδα «Washington Post», στη φε-
τινή απονοµή οι αληθινοί υποψήφιοι 
είναι τα κινήµατα #MeToo, Time’sUp 
και #OscarsSoWhite.

Είναι γεγονός ότι στον απόηχο της 
αποκάλυψης του σκανδάλου Χάρβεϊ 
Γουάινστιν σύσσωµο το Χόλιγουντ έχει 

επηρεαστεί από τα γεγονότα που  αποκαλύφθηκαν το τελευταίο δεκάµηνο, 
µε αποτέλεσµα όλες οι επίσηµες τελετές να έχουν αναφορές και να προσ-
διορίζονται από διάφορα πολιτικά και κοινωνικά ζητήµατα.

Οι επισηµάνσεις κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης των γυναικών θα 
είναι ο βασικός πρωταγωνιστής, όπως ακριβώς συνέβη στις Χρυσές Σφαί-
ρες, όπου οι γυναίκες παρουσιάστηκαν φορώντας µαύρα, πολλές συνοδευ-
όµενες από ακτιβίστριες για τα δικαιώµατα των γυναικών, ενώ ο πύρινος 
λόγος της Όπρα Γουίνφρεϊ έφτασε πολλούς στο σηµείο να λένε ότι τη θέ-
λουν για Πρόεδρο των ΗΠΑ. Η συνέχεια γράφτηκε στα βραβεία SAG λίγες 
εβδοµάδες µετά, όπου όλες οι παρουσιάστριες ήταν γυναίκες ως ένδειξη 
τιµής και υποστήριξης στα θύµατα σεξουαλικής παρενόχλησης, ενώ και 
τα BAFTA σηµαδεύτηκαν από πολιτικούς λόγους, µαυροφορεµένες σταρ 
του Χόλιγουντ και την Κέιτ Μίντλετον, η οποία δέχτηκε δριµεία κριτική, 
καθώς, αντί να σπάσει το βασιλικό πρωτόκολλο και να φορέσει µαύρο φό-
ρεµα, φοβήθηκε να τολµήσει και µε τη λαδί τουαλέτα της δεν δήλωσε επί-
σηµα την αλληλεγγύη της απέναντι στα θύµατα σεξουαλικής παρενόχλη-
σης, τα οποία σηµειωτέον δεν είναι λίγα στη Βρετανία.

Εκτός οι θύτες, µέσα οι γυναίκες
Η φετινή τελετή απονοµής είναι βαθιά επηρεασµένη από τις ιστορίες 
των θυµάτων και από την αγανάκτησή τους. Ακόµα και οι υποψηφιότη-
τες διαφοροποιήθηκαν εν µέρει για να είναι µέσα στο κλίµα του κοινω-

νικού status quo. Λόγου χάρη, ο ηθοποιός Τζέιµς Φράνκο, που κέρ-
δισε τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερου Ηθοποιού για τη συµµετοχή του 
στο «Disaster Artist», δεν είναι καν υποψήφιος στα φετινά Όσκαρ και 
αυτό γιατί λίγο αφότου κέρδισε το βραβείο, αρκετές γυναίκες δηµοσι-
οποίησαν περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης από τον Φράνκο, α-
µαυρώνοντας τη φήµη του και επισκιάζοντας τη νίκη του. Οι κατηγο-
ρίες δεν ήταν λίγες και ο Φράνκο δυσκολεύτηκε να γίνει πιστευτός όταν 
προσπάθησε να τις αντικρούσει. Έτσι, λοιπόν, ενώ η υποψηφιότητά του 
στα Όσκαρ θεωρούνταν δεδοµένη, δεν ίσχυσε και ο ίδιος δεν θα εµ-
φανιστεί στην τελετή.

Από την άλλη, ένας ηθοποιός που επηρεάστηκε θετικά από 
το κλίµα που επικρατεί στα κινηµατογραφικά βραβεία 
είναι ο Κρίστοφερ Πλάµερ. Ο τελευταίος αντικατέστησε 
τον Κέβιν Σπέισι –ο οποίος χάθηκε από προσώπου γης 
όταν έγιναν γνωστές περιπτώσεις σεξουαλικής παρε-
νόχλησης σε νεαρούς άντρες από µέρους του– στην 
ταινία «All the money in the world». Η Ακαδηµία 
Κινηµατογράφου είχε δηλώσει από την αρχή ότι θα 
στήριζε και θα προωθούσε ηθοποιούς και συντελε-
στές που ένωσαν τις φωνές τους µε τα θύµατα σε-
ξουαλικής παρενόχλησης κι έτσι ο Πλάµερ, καθώς 
ήρθε ως σωτήρας σε µια δύσκολη στιγµή, επιβρα-
βεύτηκε µε µία υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Μόνο τέσσερις φορές στην ιστορία των 
Όσκαρ έχουν προταθεί γυναίκες ή Αφροα-
µερικανοί για το βραβείο καλύτερης σκη-
νοθεσίας. Φέτος, για πρώτη φορά, στην κα-
τηγορία καλύτερου σκηνοθέτη συναντάµε, 
µαζί την Γκρέτα Γκέργουιγκ για το «Lady 
Bird», τον Αφροαµερικανό Τζόρνταν Πίλι 
για την ταινία «Get Out». ∆εν είναι καθόλου 
απίθανο µάλιστα ένας από τους δύο να κερδί-
σει το Όσκαρ, δίνοντας περισσότερη ισχύ είτε 

ΟΣΚΑΡ 2018: 
ΚΙΝΗΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΕΠΙΣΚΙΑΖΟΥΝ 
ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΗ 
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Η φετινή τελετή 
απονοµής αναµένεται 
να αφήσει ιστορία.
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νικού status quo. Λόγου χάρη, ο ηθοποιός Τζέιµς Φράνκο, που κέρ-
δισε τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερου Ηθοποιού για τη συµµετοχή του 
στο «Disaster Artist», δεν είναι καν υποψήφιος στα φετινά Όσκαρ και 
αυτό γιατί λίγο αφότου κέρδισε το βραβείο, αρκετές γυναίκες δηµοσι-
οποίησαν περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης από τον Φράνκο, α-
µαυρώνοντας τη φήµη του και επισκιάζοντας τη νίκη του. Οι κατηγο-
ρίες δεν ήταν λίγες και ο Φράνκο δυσκολεύτηκε να γίνει πιστευτός όταν 
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Πρωταγωνιστές της φετινής 
τελετής των Όσκαρ δεν είναι 
οι ταινίες αλλά τα κινήµατα κατά 
της σεξουαλικής παρενόχλησης 
των γυναικών.

στο κίνηµα #MeToo είτε στο κίνηµα #OscarsSoWhite, το 
οποίο στηλιτεύει την προώθηση λευκών µόνο συντελεστών 
στις χολιγουντιανές ταινίες.

Ζηµιωµένος και ο ηθοποιός Κέισι Άφλεκ, ο οποίος πέ-
ρυσι κέρδισε το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία 
«Manchester by the sea» και επιτέλους κατάφερε να ξεφύγει 
από τη σκιά του αδελφού του Μπεν. Μετά τη δηµοσιοποί-
ηση µηνύσεων σε βάρος του για σεξουαλική παρενόχληση 
και κακοποίηση, ο ηθοποιός έµεινε εκτός. Αν και ήταν υπο-
χρεωµένος να παρουσιάσει τον νέο νικητή του Όσκαρ Α΄ Αν-
δρικού Ρόλου, απαλλάχτηκε, προφανώς για να γλιτώσει τα 
αρνητικά σχόλια. Από τις κατηγορίες για σεξουαλική παρε-
νόχληση δεν ξέφυγε ούτε ο αδελφός του, Μπεν Άφλεκ, για 
τον οποίο ωστόσο δεν έχει κατατεθεί κάποια µήνυση, αλλά 
τα δύο αδέλφια µάλλον θα κάνουν καιρό να ξαναγνωρίσουν 
κάποια µεγάλη επιτυχία µε τη φόρα που έχουν πάρει τα κι-
νήµατα κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης των γυναικών.

Όχι στην πολιτικοποίηση, λέει το κανάλι
Οι ιθύνοντες των Όσκαρ και οι παραγωγοί της µεγάλης 
βραδιάς απονοµής είναι πάντως προβληµατισµένοι ή µάλ-
λον διχασµένοι. Από τη µια είναι εκείνοι που θεωρούν ότι 
η τέχνη οφείλει να είναι αρωγός στην πολιτική και κοινω-
νική διαµαρτυρία των Αµερικανών και όχι µόνο και από την 
άλλη είναι εκείνοι που δεν θέλουν να επισκιαστούν η τε-
λετή και οι ταινίες από το πολιτικοκοινωνικό πλαίσιο. Οι 
φόβοι του καναλιού ABC, που µεταδίδει την τελετή, αφο-
ρούν την πτώση της τηλεθέασης. Έχει αποδειχθεί ότι κάθε 
φορά που ένας σταρ του Χόλιγουντ κάνει πολιτικές δηλώ-
σεις επί σκηνής, οι περισσότεροι τηλεθεατές αλλάζουν κα-
νάλι. Και είναι γεγονός ότι τα τελευταία πέντε έτη, κατά τα 
οποία παρατηρείται µια ελαφρά πολιτικοποίηση των Όσκαρ 
και δη της βραδιάς απονοµής, η τηλεθέαση έχει πέσει πάνω 
από 10%, ενώ την περσινή χρονιά το ποσοστό τηλεθέασης 
ήταν το δεύτερο µικρότερο από το 1974, τη χρονιά δηλαδή 
που ξεκίνησαν οι µετρήσεις.

Σύµφωνα µε τους «New York Times», η απονοµή των 
Όσκαρ είναι ένα από τα πιο ακριβοπληρωµένα τηλεοπτικά 
προϊόντα στην αµερικανική τηλεόραση. Το δίκτυο ABC, 
που έχει τα δικαιώµατα µέχρι το 2028 πληρώνοντας 75 εκατ. 

δολάρια τον χρόνο, χρεώνει τη διαφήµιση 2,8 εκατ. δολάρια 
φέτος για 30 δευτερόλεπτα. Το κανάλι θεωρεί σκόπιµο να 
διατηρήσει η τελετή το κέφι και τη λάµψη της, αποφεύγο-
ντας τις πολιτικές παρεµβάσεις, προκειµένου να διατηρη-
θούν σε υψηλά ποσοστά τα νούµερα τηλεθέασης. Αυτό όµως 
είναι δύσκολο να συµβεί.

Ο παρουσιαστής Τζίµι Κίµελ, που θα παρουσιάσει για 
δεύτερη συνεχή χρονιά την τελετή, δήλωσε στο περιοδικό 
«Variety» πως οι αναφορές στο κίνηµα #MeToo θα είναι 
µέρος της τελετής, δεν θα υπερκαλύψουν την έβδοµη τέχνη, 
αλλά θα αποτελέσουν σηµαντικό κοµµάτι της. Αναφέρθηκε 
µάλιστα και στην εθνική συζήτηση που λαµβάνει χώρα αυτή 
την περίοδο στις ΗΠΑ για την οπλοκατοχή, µετά το περι-
στατικό στο σχολείο της Φλόριντα, ακόµα και στο εθνικό σύ-
στηµα υγείας, που βρίσκεται ψηλά στην ηµερήσια διάταξη. 
Ο Κίµελ σηµείωσε πως παρεµβάσεις θα υπάρξουν για όλα τα 
καίρια πολιτικά ζητήµατα και ας εκφράζει την έντονη ενό-
χλησή της η κυβέρνηση Τραµπ.

Ιστορική αναδροµή 
στην… πολιτική των Όσκαρ
Ο λόγος στα Όσκαρ, πάντως, δεν έγινε ξαφνικά πολιτικός. Οι 
σταρ του Χόλιγουντ, όσο υπερφίαλοι κι αν φαίνονται, είναι 
διαβασµένοι, ευαισθητοποιηµένοι και υιοθετούν πολλές 
από τις πρακτικές του ακτιβισµού, ακόµα κι αν κινδυνεύουν 
να περιθωριοποιηθούν.

Το 1973 ο Μάρλον Μπράντο κέρδισε το Όσκαρ για την 
ερµηνεία του στον «Νονό». Ο ίδιος δεν παρευρέθηκε στην 
τελετή απονοµής και στη θέση του έστειλε µία Ινδιάνα, τη 
Σασίν Λίτλφεδερ, η οποία αρνήθηκε εκ µέρους του Μπρά-
ντο να δεχτεί το Όσκαρ, λέγοντας πως ο ηθοποιός αντιδρά 
στον τρόπο µε τον οποίο η βιοµηχανία του θεάµατος συµπε-
ριφέρεται στους Ινδιάνους, αλλά και στον τρόπο που η κυ-
βέρνηση έχει καταπατήσει ουκ ολίγες φορές τα δικαιώµατα 
και τα εδάφη τους.

Το 1993 ο Ρίτσαρντ Γκιρ κατά την παρουσίαση του Όσκαρ 
Καλύτερης Σκηνογραφίας στηλίτευσε την Κίνα και τον τότε 
ηγέτη της Ντεγκ Ζιαοπίνγκ για την παραβίαση των ανθρωπί-
νων δικαιωµάτων στην Κίνα και στο Θιβέτ.

Την ίδια χρονιά το ζεύγος Σούζαν Σάραντον και Τιµ Ρό-
µπινς, πριν δώσουν το Όσκαρ Καλύτερου Μοντάζ, µίλησαν 
υπέρ των 266 πολιτών της Αϊτής οι οποίοι κρατούνταν στο 
Γκουαντάναµο από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, καθώς είχαν 
βγει θετικοί στον ιό του AIDS, και ήθελαν να µεταναστεύ-
σουν στις ΗΠΑ. Η Σάραντον προέτρεψε την κυβέρνηση να 
πει δηµόσια ότι το AIDS δεν είναι έγκληµα και να επιτρέ-
ψει στους ανθρώπους να περάσουν τα σύνορα της Αµερικής.

Το 2002 η Χάλι Μπέρι έγινε η πρώτη Αφροαµερικανή η-
θοποιός που κέρδισε Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου. Η Μπέρι 
έκλαιγε σπαρακτικά προσπαθώντας απεγνωσµένα να αρ-
θρώσει µια κουβέντα, ώσπου τελικά αφιέρωσε το βραβείο σε 
κάποιες σπουδαίες Αφροαµερικανές, τονίζοντας πως «είναι 
τιµή µου και ευχαριστώ την Ακαδηµία που µε επέλεξε να 
γίνω εγώ φορέας αυτής της αλλαγής». Το χειροκρότηµα που 
δέχτηκε ήταν εξαιρετικά δυνατό.

Ο εκπληκτικός Μάικλ Μουρ κέρδισε το Όσκαρ Καλύτε-
ρου Ντοκιµαντέρ το 2003 για το «Bowling for Columbine» 

που σκιαγραφούσε τα γεγονότα και την αιτία που οδήγησαν 
στην αιµατηρή επίθεση στο σχολείο Κόλουµπαϊν, γεγονός 
που είχε κλονίσει τη διεθνή κοινότητα. Η ηµέρα της απονο-
µής συνέπεσε µε την εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ επί προε-
δρίας Τζορτζ Μπους. ∆εκάδες ηθοποιοί ήταν έτοιµοι να εκ-
φράσουν τη δυσαρέσκειά τους, ωστόσο οι αντιδράσεις τους 
κάµφθηκαν από την κυβέρνηση και περιορίστηκαν στη χει-
ρονοµία του σήµατος της νίκης κατά την είσοδό τους στο θέ-
ατρο. Ο αντισυµβατικός και πάντα επίκαιρος Μουρ, ωστόσο, 
είχε πολλά να πει. Μάζεψε στη σκηνή όλους τους συνυπο-
ψηφίους του και ξεκίνησε λέγοντας «ζούµε σε µια επίπλα-
στη εποχή, στην οποία έχουµε πλασµατικά εκλογικά αποτε-
λέσµατα, που βγάζουν έναν πλασµατικό Πρόεδρο, ο οποίος 
µας στέλνει σε πόλεµο για πλασµατικούς λόγους». Αν και 
τα µικρόφωνα έκλεισαν, ο Μουρ κατάφερε να µιλήσει και 
ο λόγος του έκανε τον γύρο του κόσµου. Ο λόγος του εξακο-
λουθεί να είναι επίκαιρος και αληθινός.

Το 2009 ο σεναριογράφος της ταινίας «Milk» Ντάστιν 
Λανς Μπλακ κέρδισε Όσκαρ και την ευκαιρία να µιλήσει 
από καρδιάς σε όλους τους οµοφυλόφιλους. Γνωστοποίησε 
την προσωπική ιστορία και το δράµα του, αναδεικνύοντας 
παράλληλα τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η LGBT κοι-
νότητα.

Το 2015 οι ερµηνευτές Τζον Λέτζεντ και Κόµον κέρδισαν 
το Όσκαρ Καλύτερου Τραγουδιού για την ταινία «Σέλµα» 
που εξιστορούσε τους αγώνες του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και 
των συµπατριωτών του προκειµένου να αποκτήσουν δικαί-
ωµα ψήφου. «Πρόσφατα ο Τζον κι εγώ πήγαµε στη Σέλµα 
και ερµηνεύσαµε το τραγούδι στην ίδια γέφυρα όπου ο Μάρ-
τιν Λούθερ Κινγκ και οι άνθρωποι του κινήµατος πολιτι-
κών δικαιωµάτων πραγµατοποίησαν πορεία 50 χρόνια πριν. 
Η γέφυρα αυτή ήταν κάποτε σύµβολο ενός διχασµένου έ-
θνους, πλέον είναι σύµβολο αλλαγής».

Την ίδια χρονιά η Πατρίτσια Αρκέτ έλαβε το Όσκαρ Β΄ 
Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Boyhood» και δεν παρέ-
λειψε να µιλήσει για τα δικαιώµατα των γυναικών. «Σε κάθε 
γυναίκα που έγινε µητέρα, σε κάθε γυναίκα που πληρώνει 
φόρους σε αυτό το κράτος, σε κάθε γυναίκα που έχει παλέ-
ψει για τα δικαιώµατα κάποιου άλλου. Είναι η ώρα µας για ι-
σότητα. Ισότητα στους µισθούς, ισότητα στα δικαιώµατα, ι-
σότητα σε όλα» κατέληξε και έλαβε ένα δυνατό χειροκρό-
τηµα.

Το 2016 ήταν η χρονιά που δεν υπήρχε ούτε ένας Αφρο-
αµερικανός υποψήφιος στις κατηγορίες των Όσκαρ. Ο κωµι-
κός ηθοποιός Κρις Ροκ ξεκίνησε τον λόγο του ως εξής: «Κα-
λωσήρθατε στα Όσκαρ ή αλλιώς στα Βραβεία των Λευκών!». 
Την ίδια χρονιά ο Λεονάρντο ντι Κάπριο κέρδισε το Όσκαρ 
Α΄ Ανδρικού Ρόλου και έβγαλε έναν πύρινο λόγο για την κλι-
µατική αλλαγή και πόσο πρόκειται να επηρεάσει την ανθρω-
πότητα. Γνωστός για την ακτιβιστική του δράση, ο Ντι Κά-
πριο κατέληξε τονίζοντας: «Ας µη θεωρούµε τον πλανήτη 
µας δεδοµένο, εγώ δεν θεωρώ αυτή τη νύχτα δεδοµένη».

Όλοι, πάντως, ανυποµονούν για τη νύχτα της απονοµής, 
καθώς ο λόγος ενός αξιόλογου σταρ του Χόλιγουντ αντικα-
τοπτρίζει το ρεύµα της εποχής και τις αλλαγές που πρέπει να 
γίνουν µε την ευαίσθητη µατιά και τη λογική που χαρακτη-
ρίζουν έναν καλλιτέχνη.

Πρωταγωνιστές της φετινής 
τελετής των Όσκαρ δεν είναι 
οι ταινίες αλλά τα κινήµατα κατά 
της σεξουαλικής παρενόχλησης 
των γυναικών.

στο κίνηµα #MeToo είτε στο κίνηµα #OscarsSoWhite, το 
οποίο στηλιτεύει την προώθηση λευκών µόνο συντελεστών 
στις χολιγουντιανές ταινίες.

ρυσι κέρδισε το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία 
«Manchester by the sea» και επιτέλους κατάφερε να ξεφύγει 
από τη σκιά του αδελφού του Μπεν. Μετά τη δηµοσιοποί-
ηση µηνύσεων σε βάρος του για σεξουαλική παρενόχληση 
και κακοποίηση, ο ηθοποιός έµεινε εκτός. Αν και ήταν υπο-
χρεωµένος να παρουσιάσει τον νέο νικητή του Όσκαρ Α΄ Αν-
δρικού Ρόλου, απαλλάχτηκε, προφανώς για να γλιτώσει τα 
αρνητικά σχόλια. Από τις κατηγορίες για σεξουαλική παρε-
νόχληση δεν ξέφυγε ούτε ο αδελφός του, Μπεν Άφλεκ, για 
τον οποίο ωστόσο δεν έχει κατατεθεί κάποια µήνυση, αλλά 
τα δύο αδέλφια µάλλον θα κάνουν καιρό να ξαναγνωρίσουν 
κάποια µεγάλη επιτυχία µε τη φόρα που έχουν πάρει τα κι-
νήµατα κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης των γυναικών.

Όχι στην πολιτικοποίηση, λέει το κανάλι
Οι ιθύνοντες των Όσκαρ και οι παραγωγοί της µεγάλης 
βραδιάς απονοµής είναι πάντως προβληµατισµένοι ή µάλ-
λον διχασµένοι. Από τη µια είναι εκείνοι που θεωρούν ότι 
η τέχνη οφείλει να είναι αρωγός στην πολιτική και κοινω-
νική διαµαρτυρία των Αµερικανών και όχι µόνο και από την 
άλλη είναι εκείνοι που δεν θέλουν να επισκιαστούν η τε-
λετή και οι ταινίες από το πολιτικοκοινωνικό πλαίσιο. Οι 
φόβοι του καναλιού ABC, που µεταδίδει την τελετή, αφο-
ρούν την πτώση της τηλεθέασης. Έχει αποδειχθεί ότι κάθε 
φορά που ένας σταρ του Χόλιγουντ κάνει πολιτικές δηλώ-
σεις επί σκηνής, οι περισσότεροι τηλεθεατές αλλάζουν κα-
νάλι. Και είναι γεγονός ότι τα τελευταία πέντε έτη, κατά τα 
οποία παρατηρείται µια ελαφρά πολιτικοποίηση των Όσκαρ 
και δη της βραδιάς απονοµής, η τηλεθέαση έχει πέσει πάνω 
από 10%, ενώ την περσινή χρονιά το ποσοστό τηλεθέασης 
ήταν το δεύτερο µικρότερο από το 1974, τη χρονιά δηλαδή 
που ξεκίνησαν οι µετρήσεις.

Όσκαρ είναι ένα από τα πιο ακριβοπληρωµένα τηλεοπτικά 
προϊόντα στην αµερικανική τηλεόραση. Το δίκτυο ABC, 
που έχει τα δικαιώµατα µέχρι το 2028 πληρώνοντας 75 εκατ. 

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν
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Στις καθυστερήσεις κρίνεται η τύχη 
του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών ελέω 
της DG Comp

Προμηνυόταν ως μια σχεδόν τυπική διαδικασία, κάτι το οποίο δεν επιβεβαιώθηκε, καθώς η πλευρά 
της Κομισιόν, και ειδικότερα η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DG Comp) της Ευρωπαϊκής Ε-
πιτροπής, υπό την Επίτροπο Βεστάγκερ (φωτό), έχει εγείρει σωρεία ερωτημάτων τόσο για το μο-
ντέλο της αποκρατικοποίησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) που επελέγη από την ελ-

ληνική πλευρά όσο και για το συμφωνηθέν τίμημα, ύψους 600 εκατ. ευρώ, μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και ΔΑΑ. Κάτι 
που προκάλεσε σειρά επαφών στις Βρυξέλλες, με τα εμπλεκόμενα μέρη αλλά και τους νομικούς συμβούλους 
που έχουν προσληφθεί για να συμβουλεύουν τόσο το ΤΑΙΠΕΔ όσο και τον ΔΑΑ.

Επαφές που όμως δεν έχουν ευοδωθεί, καθώς οι αρμόδιοι κοινοτικοί δεν έχουν πειστεί ούτε για τη σκο-
πιμότητα της απόφασης της εικοσαετούς παράτασης του δικαιώματος παραχώρησης του Αερολιμένα των Σπά-
των ούτε για το συμφωνηθέν τίμημα. Αν δεν πεισθούν, ωστόσο, ο κίνδυνος ακύρωσης της συμφωνίας του πε-
ρασμένου φθινοπώρου, ως κρατική ενίσχυση του ΔΑΑ, παραμένει ορατός και συμπαρασύρει και την πώληση 
του 30% των μετοχών του ΔΑΑ. Αυτό γιατί η πώληση για τον όποιον ενδιαφερόμενο δεν έχει νόημα χωρίς την 
επέκταση του δικαιώματος παραχώρησης.

Οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για επικύρωση της σχετικής συμφωνίας από την ελληνική Βουλή τον 
Απρίλιο, ωστόσο το μπαράζ των καθυστερήσεων τοποθετεί τη διαδικασία προς Ιούνιο και πάντα υπό την αί-
ρεση της απόφασης που θα λάβει η DG Comp. Αν η DG Comp αποφασίσει ότι δεν υφίσταται θέμα κρατι-
κής ενίσχυσης, η ελληνική πλευρά πρέπει να κοινοποιήσει τη σχετική συμφωνία και οι κοινοτικές υπηρεσίες 
έχουν περιθώριο τριών μηνών να απαντήσουν. Έτσι, ακόμη κι αν όλα πάνε περίφημα, πριν από τον Μάιο-Ιού-
νιο δεν πρόκειται να κλείσει οριστικά η σχετική συμφωνία.

Το μήλον της έριδος για τη σχετική συμφωνία είναι για μία ακόμη φορά το τίμημα, καθώς η ελληνική 
πλευρά καλείται να δικαιολογήσει το μοντέλο υπολογισμού της μελλοντικής κίνησης του αεροδρομίου με 
βάση το οποίο προκύπτει και το σχετικό τίμημα αποζημίωσης του ΤΑΙΠΕΔ και της ελληνικής κυβέρνησης.

Το χειρότερο σενάριο που θα μπορούσε να προκύψει είναι η DG Comp να θεωρήσει χαμηλό το συμφω-
νηθέν τίμημα και να ζητήσει την αναθεώρησή του προς τα πάνω. Στην περίπτωση αυτή θα δημιουργηθεί ση-
μαντικό πρόβλημα τόσο στις διοικήσεις του ΤΑΙΠΕΔ που το συμφώνησαν όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Επί-
σης, δεν αποκλείεται να οδηγήσει σε ακύρωση της συμφωνίας, στην περίπτωση που ο ΔΑΑ δεν δεχτεί την α-
ναθεώρηση του τιμήματος.

Τι σημαίνει για το ΤΑΙΠΕΔ η πώληση του 30% του ΔΑΑ
Για το ΤΑΙΠΕΔ ο ρόλος του ΔΑΑ για τα προσδοκώμενα έσοδα του 2018 είναι καταλυτικός, καθώς από τα 600 
εκατ. ευρώ το καθαρό έσοδο για το ΤΑΙΠΕΔ είναι 484 εκατ. ευρώ και τα υπόλοιπα ΦΠΑ. Από την άλλη, η πα-
ράταση της σύμβασης ανοίγει τον δρόμο για να μοσχοπουληθεί το 30% που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ στο ΔΑΑ εντός 
του 2018 και αυτό γιατί ο υποψήφιος επενδυτής θα γνωρίζει ότι έχει την εκμετάλλευση του πιο αποδοτικού α-
εροδρομίου στην Ευρώπη έως το 2046. Υπενθυμίζεται ότι μέτοχοι του ΔΑΑ είναι το ΤΑΙΠΕΔ με 30%, το ελλη-
νικό Δημόσιο με 25%, το καναδικό επενδυτικό fund PSP με 40% (έχει και το management) και ο Όμιλος Κο-
πελούζου με 5%.

Πολλοί ισχυρίζονται ότι ο επικείμενος διαγωνισμός θα είναι παιχνίδι για έναν, δηλαδή για τους Κανα-
δούς του PSP, αλλά αυτό μένει να αποδειχθεί μέσα από τη διαγωνιστική διαδικασία. Άλλωστε η κινεζική 
Shenzhen Airport Group, που διαχειρίζεται ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Κίνας (Shenzhen Bao’an 
International Airport), είχε και στο παρελθόν ενδιαφερθεί για τον ΔΑΑ από κοινού με την επενδυτική εται-
ρεία Friedmann Pacific Asset Management Limited (FPAM). Το ΤΑΙΠΕΔ, πάντως, έχει θέσει πολύ ψηλά τον 
πήχη και εκτιμά ότι θα εισπράξει άνω του 1 δισ. ευρώ από την πώληση του 30%.

Ο ΔΑΑ το 2016 εμφάνισε τζίρο 405 εκατ. ευρώ, από 371 εκατ. ευρώ το 2015, και τα καθαρά κέρδη ενισχύ-
θηκαν στα 132 εκατ. ευρώ έναντι 120,6 εκατ. ευρώ το 2015.

«Ξαναπροσφέρει» στο «Αγλαΐα» 
ο ΟΠΑΠ

Ακόμη ένα σημαντικό μέρος του έργου του ολοκλήρωσε ο ΟΠΑΠ στα 
παιδιατρικά νοσοκομεία «Η Αγία Σοφία» και «Παναγιώτη και Αγλα-
ΐας Κυριακού» με την πλήρη ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό της Β΄ 
Παιδιατρικής Νοσηλευτικής Μονάδας στο νοσοκομείο «Παναγιώτη 

και Αγλαΐας Κυριακού». Τα νέα έργα παραδόθηκαν μόλις εννέα μήνες μετά τα ε-
γκαίνια δύο πλήρως ανακαινισμένων ορόφων στα δύο νοσοκομεία.

Η πλήρως ανακαινισμένη Β΄ Παιδιατρική Νοσηλευτική Μονάδα του 1ου ο-
ρόφου (πτέρυγας Α΄) του νοσοκομείου, συνολικού εμβαδού 550 τ.μ. και δυναμι-
κότητας 20 κλινών, τέθηκε πριν από λίγες μέρες σε λειτουργία για να εξυπηρε-
τήσει τις ανάγκες των μικρών ασθενών. Σημαντική καινοτομία στο πλαίσιο των 
νέων εργασιών που πραγματοποιήθηκαν αποτελεί ο εκσυγχρονισμός της μονά-
δας λοιμωδών νοσημάτων, χωρητικότητας τεσσάρων θαλάμων.

Ο ΟΠΑΠ, στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητάς του, 
έχει ανακαινίσει έως σήμερα το 48% και των δύο παιδιατρικών νοσοκομείων 
«Η Αγία Σοφία» και «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού». Συνολικά έχουν πα-
ραδοθεί 20 έργα ανακαίνισης, μεταξύ των οποίων 14 νοσηλευτικές μονάδες, συ-
νολικής έκτασης 8.030 τ.μ. και δυναμικής 300 κλινών.

Κατά την παράδοση του έργου βρέθηκαν στο νοσοκομείο «Παναγιώτη και 
Αγλαΐας Κυριακού» ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ, Ντάμιαν Κόουπ, και ο 
Chief Customer Officer της εταιρείας, Πετρ Ματεγιόφκσι. Ο κ. Κόουπ δήλωσε 
μεταξύ άλλων: «Η ανακαίνιση των δύο μεγαλύτερων παιδιατρικών νοσοκομείων 
είναι μία μακροπρόθεσμη πρωτοβουλία για τον ΟΠΑΠ. Στόχος μας είναι να 
στηρίξουμε τους νέους, το πολυτιμότερο κεφάλαιο για το μέλλον και την ανά-
πτυξη της χώρας. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τα επιτεύγματά μας, όμως η 
δουλειά μας δεν σταματά εδώ. Το φιλόδοξο έργο μας συνεχίζεται».

Με τα Fuzetea επεκτείνεται 
η Coca-Cola σε νέες κατηγορίες

Η επέκταση της Coca-Cola σε νέες κατηγορίες μη αλκοολού-
χων ποτών που θα απευθύνονται σε διαφορετικά κοινά και 
θα καλύπτουν τις ανάγκες των καταναλωτών όλη την ημέρα 
αποτελεί τη νέα στρατηγική της εταιρείας στον κλάδο των α-

ναψυκτικών. Η στρατηγική αυτή μεταφέρεται και στην Ελλάδα και στο 
πλαίσιο αυτό, στην έντονα ανταγωνιστική αγορά του κρύου τσαγιού, η 
Coca-Cola λανσάρει το Fuzetea, μία από τις πιο επιτυχημένες και ταχύ-
τερα αναπτυσσόμενες μάρκες της εταιρείας, με αξία που ξεπερνά το 1 δισ. 
δολάρια στις 52 χώρες εκτός Ευρώπης όπου ήδη κυκλοφορεί. Σημειώ-
νεται ότι το μερίδιο αγοράς του παγωμένου τσαγιού στα μη αλκοολούχα 
ποτά στην Ελλάδα ανέρχεται σε περίπου 3%.

Η τοποθέτηση του προϊόντος Fuzetea στην ελληνική αγορά έχει ήδη 
ολοκληρωθεί, με τα προϊόντα Fuzetea να εισάγονται από το εξωτερικό 
και να διανέμονται στην ελληνική αγορά, αλλά μέσα στο πρώτο εξάμηνο 
του έτους θα ξεκινήσει η παραγωγή των συγκεκριμένων προϊόντων στο 
εργοστάσιο του Σχηματαρίου, καθώς και η εξαγωγή τους σε άλλες χώρες.
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Με γρήγορους ρυθµούς προχωρά στη µεταπήδηση στη νέα εποχή της η Παπαστρά-
τος, καθώς µετά από 87 χρόνια σταµάτησε να παράγει τσιγάρα και ξεκίνησε την ε-
µπορική παραγωγή των θερµαινόµενων ράβδων καπνού HEETS για το IQOS στο 
εργοστάσιό της στον Ασπρόπυργο.

Το εργοστάσιό της αποτελεί πλέον το δεύτερο µόλις εργοστάσιο αποκλειστικής παραγωγής 
των καινοτόµων καπνικών προϊόντων της Philip Morris International.

Υπενθυµίζεται ότι η επένδυση, ύψους 300 εκατ. ευρώ, που ανακοινώθηκε πριν από µόλις 11 
µήνες, περιλαµβάνει την πλήρη µετατροπή του εργοστασίου, την κατασκευή 3 νέων κτιρίων στις 
εγκαταστάσεις της Παπαστράτος στον Ασπρόπυργο, συνολικής επιφάνειας 15.000 τ.µ., την εγκα-
τάσταση 2 νέων γραµµών επεξεργασίας καπνού και 10 νέων γραµµών παραγωγής θερµαινόµενων 
ράβδων καπνού, καθώς και τη δηµιουργία 400 άµεσων θέσεων εργασίας.

Η υλοποίηση του σύνθετου και απαιτητικού αυτού έργου συνεχίζεται και µε την ολοκλή-
ρωσή του, στα τέλη του 2018, η Παπαστράτος θα παράγει ετησίως 20 δισεκατοµµύρια θερµαινό-
µενες ράβδους καπνού, οι οποίες θα εξάγονται σε αγορές της Ευρώπης και της Ασίας.

Από το 2003, οπότε η Philip Morris International απέκτησε την Παπαστράτος, έχουν πραγ-
µατοποιηθεί επενδύσεις 700 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα και µε τη νέα επένδυση το συνολικό ύψος 
φτάνει το 1 δισ. ευρώ.

Σηµειώνεται ότι η Philip Morris International έχει δεσµευτεί να αναπτύξει προϊόντα µειω-
µένου κινδύνου και από το 2008 έχει επενδύσει περισσότερα από 3 δισ. δολάρια στην ανάπτυξη 
ενός χαρτοφυλακίου από καινοτόµα προϊόντα που έχουν σκοπό να αναπαράγουν τις αισθητηρια-
κές και γευστικές ιδιότητες του τσιγάρου, παράγοντας ένα αερόλυµα που θα είναι σηµαντικά λι-
γότερο βλαβερό από τον καπνό του τσιγάρου.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Παπαστράτος, Χρήστος Χαρπαντίδης, δήλωσε µε-
ταξύ άλλων σχετικά µε την έναρξη της νέας παραγωγής: «Σήµερα είναι µια ιστορική µέρα για 
όλους εµάς, την οικογένεια της Παπαστράτος. Η νέα εποχή της Παπαστράτος είναι εδώ, µε µεγά-
λες, ριζικές αλλαγές στη λειτουργία της εταιρείας. Ωστόσο, υπάρχει κάτι που παραµένει ίδιο και 
αναλλοίωτο. Είναι η δέσµευσή µας να αφήνουµε πίσω µας µέλλον, µια δέσµευση που µετουσιώ-
νεται στο όραµα για έναν κόσµο απαλλαγµένο από τον καπνό του τσιγάρου».

Υπεγράφη η δανειακή σύµβαση µεταξύ της ∆Ε∆Α (θυγατρικής της ∆ΕΠΑ) και 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ύψους 48 εκατ. ευρώ. Η υ-
πογραφή της σύµβασης έγινε παρουσία του υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας Γιώργου Σταθάκη. Η δανειακή σύµβαση που υπογράφηκε µεταξύ 

της ΕΤΕπ και της ∆Ε∆Α Α.Ε. αφορά δάνειο 48 εκατ. ευρώ µε περίοδο χάριτος 4 χρόνια 
και αποπληρωµής 20 χρόνια και αποτελεί µέρος της τριµερούς χρηµατοδότησης του 
έργου (ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΤΕπ και ίδια κεφάλαια) για την ανάπτυξη (κατασκευή) δι-
κτύων διανοµής σε 18 πόλεις τριών περιφερειών της Ελλάδας, ήτοι της Αν. Μακεδονίας 
και Θράκης, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Στερεάς Ελλάδας.

Νέα εποχή IQOS για την Παπαστράτος

Με 48 εκατ. από ΕΤΕπ, φυσικό αέριο 
σε 18 πόλεις από τη ∆ΕΠΑ

Η κατασκευή των δικτύων διανοµής αερίου αφορά την εγκατάσταση 1.215 χλµ. δι-
κτύων φυσικού αερίου, µέσα από τα οποία θα διέρχονται ετησίως 6,2 TWh σε χρονικό 
ορίζοντα εικοσαετίας, εξυπηρετώντας τις ανάγκες 124.000 κτιρίων.

Σηµειώνεται ότι από 1/1/2018 η ∆ΕΠΑ διαχώρισε νοµικά και λειτουργικά τη διαχεί-
ριση δικτύων διανοµής από τις λοιπές δραστηριότητές της µε απόσχιση του κλάδου δι-
ανοµής φυσικού αερίου και εισφορά του σε νέα εταιρεία µε την επωνυµία ∆Ε∆Α Α.Ε. 
Η ∆Ε∆Α αποτελεί τον διαχειριστή των δικτύων διανοµής φυσικού αερίου σε όλη την 
Ελλάδα, εκτός των Περιφερειών Αττικής, Θεσσαλίας και του Πολεοδοµικού Συγκροτή-
µατος Θεσσαλονίκης.

Στον χαιρετισµό του ο κ. Σταθάκης είπε µεταξύ άλλων: «Η σύµβαση που υπογρά-
φεται σήµερα αποτελεί µια σηµαντική συµβολή πόρων, ύψους 48 εκατ. ευρώ, ώστε να 
λάβει σάρκα και οστά το αναθεωρηµένο επιχειρηµατικό πλάνο της ∆Ε∆Α, για την ανά-
πτυξη των δικτύων διανοµής φυσικού αερίου σε µια σειρά από πόλεις. Το συγκεκρι-
µένο ποσό αφορά στη χρηµατοδότηση έργων για την ανάπτυξη των δικτύων σε τρεις 
περιφέρειες: Κεντρική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και Ανατολική Μακεδονία - 
Θράκη. Προσδοκούµε, αµέσως µετά, να ακολουθήσει η συζήτηση για την επέκταση του 
δικτύου στη ∆υτική Μακεδονία.

»Ο τοµέας της ενέργειας είναι σε φάση µετάβασης. Με δεδοµένη τη µάχη για την 
αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, στην οποία η Ελλάδα πρωτοστατεί για την ε-
πίτευξη φιλόδοξων και δεσµευτικών στόχων, η συζήτηση για τη µεταλιγνιτική εποχή 
είναι ανοιχτή. Συνολικά στην Ε.Ε. αναπτύσσεται ένας ευρύτερος διάλογος για τη µε-
ταλιγνιτική εποχή και καλούµαστε η µετάβαση αυτή να γίνει µε τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο. Για τη µεταβατική αυτή περίοδο, το φυσικό αέριο θέλουµε να αξιοποιηθεί ως 
καύσιµο-γέφυρα, τόσο µε την επέκταση του δικτύου διανοµής όσο και µε την ανάπτυξη 
των υποδοµών µεταφοράς».

Επενδύσεις άνω των 3 δισ. ευρώ
Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύµβουλος της ∆ΕΠΑ, ∆ηµήτρης Τζώρτζης, τόνισε 
µεταξύ άλλων: «Η σηµερινή συµφωνία µε την ΕΤΕπ έχει µεγάλη σηµασία, τόσο σε 
πρακτικό όσο και σε συµβολικό επίπεδο, καθώς τα έργα του φυσικού αερίου στην Ελ-
λάδα ξεκίνησαν µε την πρώτη δανειακή σύµβαση που υπέγραψε η ∆ΕΠΑ µε την ΕΤΕπ 
το 1992, ύψους 10 εκατ. δολαρίων.

»Η ∆ΕΠΑ πιστεύει και συµµερίζεται το όραµα της κυβέρνησης και του υπουργού 
Ενέργειας για ολική τροφοδοσία της χώρας µε φυσικό αέριο. Συνηγορούν σε αυτό η δι-
αχρονικά ισχυρή οικονοµική θέση του οµίλου της ∆ΕΠΑ και τα εξαιρετικά αποτελέ-
σµατα το 2017, µε τζίρο οµίλου 1,142 δισ. ευρώ και ΕΒΙΤDA οµίλου 260 εκατ. ευρώ.

»Σε ό,τι αφορά στη ∆Ε∆Α, η ∆ΕΠΑ έχει ήδη καταβάλει τα 5,5 εκατ. ευρώ του µετο-
χικού κεφαλαίου και δεσµεύεται άµεσα να καταβάλει επιπλέον 9 εκατ. ευρώ, ενώ έχει 
δεσµευτεί ότι θα επανεπενδύει τα κέρδη της ∆Ε∆Α για τα επόµενα χρόνια, ώστε να ενι-
σχύσει ακόµα περισσότερο το αναπτυξιακό πρόγραµµα της ∆Ε∆Α. Να υπενθυµίσω την 
ενεργό συµµετοχή της ∆ΕΠΑ σε διεθνή αναπτυξιακά σχέδια, όπως είναι οι αγωγοί IGI 
Poseidon, IGB και EastMed, που συµβάλλουν αποφασιστικά τόσο στη γεωπολιτική α-
ναβάθµιση της χώρας όσο και στην ασφάλεια τροφοδοσίας της πατρίδας µας».

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης 
και ο διευθύνων σύµβουλος της ∆ΕΠΑ ∆ηµήτρης Τζώρτζης
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Ο ρυθµός διάγνωσης της ΧΑΠ 
στις γυναίκες είναι τρεις φορές 

µεγαλύτερος απ’ ό,τι στους 
άνδρες στην εποχή µας, ενώ και ο 

αντίκτυπος της νόσου στη γυναικεία 
υγεία είναι βαρύτερος.

 ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

Πέρασε ανεπιστρεπτί η εποχή που η χρόνια 
αποφρακτική πνευµονοπάθεια (ΧΑΠ) θεω-
ρούνταν θλιβερό προνόµιο των ανδρών, µε 
τον κλασικό ασθενή να είναι ένας παππούς 
που καπνίζει αρειµανίως µέσα σε ένα καφε-

νείο. Στην εποχή µας η ΧΑΠ δείχνει να αγαπά ιδιαίτερα τις γυ-
ναίκες και µάλιστα από τις έρευνες προκύπτει ότι ο αντίκτυπός 
της στην υγεία και στη ζωή των γυναικών είναι βαρύτερος σε 
σύγκριση µε τους άνδρες, αυξάνοντας πολύ τον κίνδυνο νο-
σηλείας και κατάθλιψης στο «ασθενές» φύλο. Πάµε να δούµε 
αναλυτικά τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν την ανησυχητική 
έξαρση της ΧΑΠ στις γυναίκες: Κατ’ αρχάς, από το 1980 και 

Η ΧΡΟΝΙΑ 
ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ 
ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ 
ΑΓΑΠΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

µετά ο αριθµός των γυναικών που πεθαίνουν από ΧΑΠ έχει 
τετραπλασιαστεί. Και ο ρυθµός διάγνωσης της ΧΑΠ καλπάζει, 
καθώς έχει τριπλασιαστεί σε σύγκριση µε τους άνδρες. Την 
ίδια ώρα οι διαγνωσµένες ασθενείς µε ΧΑΠ έχουν τετραπλά-
σιο κίνδυνο να εµφανίσουν άγχος και κατάθλιψη σε σύγκριση 
µε τους «ΧΑΠίτες» του ισχυρού φύλου, ενώ παρουσιάζουν και 
µεγαλύτερη δύσπνοια από τους άνδρες. Αν τώρα οι πάσχουσες 
συνεχίσουν να καπνίζουν και µετά τη διάγνωση της νόσου, 
τότε αφενός παρουσιάζουν κατά 20% µεγαλύτερη µείωση της 
πνευµονικής τους λειτουργίας σε σύγκριση µε τους άνδρες και 
αφετέρου έχουν 50% µεγαλύτερο κίνδυνο να νοσηλευτούν σε 
νοσοκοµείο. Κάθε νοσηλεία επιβαρύνει περισσότερο την υγεία 
των ασθενών, γι’ αυτό και όλα τα νέα φάρµακα στοχεύουν στη 
µακροπρόθεσµη µείωση των παροξύνσεων της νόσου που οδη-
γούν τους ασθενείς στο νοσοκοµείο και επιτείνουν την έκπτω-
ση της πνευµονικής τους λειτουργίας.

Ειδικά για τους ασθενείς που παρουσιάζουν πνευµονική 
υπερδιάταση, µια συνηθισµένη καρδιαγγειακή διαταραχή στη 
ΧΑΠ, που συνδέεται µε επιβαρυµένη καρδιακή λειτουργία και 
αυξηµένο κίνδυνο θανάτου και αναπηρίας, µια νέα µελέτη φα-
νερώνει ότι η άπαξ ηµερησίως αγωγή µε τον σταθερό συνδυα-
σµό ινδακατερόλης/γλυκοπυρρονίου 110/50 µg βελτιώνει ση-
µαντικά την πνευµονική και την καρδιακή λειτουργία, αποσο-
βώντας τον κίνδυνο θανάτου. Η µελέτη CLAIM δηµοσιεύτηκε 
στο επιστηµονικό περιοδικό «Lancet Respiratory Medicine», 
αποδεικνύοντας για πρώτη φορά ότι η αγωγή µε ινδακατερόλη/
γλυκοπυρρόνιο 110/50 µg µπορεί να µειώσει την πνευµονική 
υπερδιάταση και να βελτιώσει την καρδιακή λειτουργία, τη δύ-
σπνοια και την κατάσταση της υγείας των ασθενών.

Μ
ετά τη θετική γνωµοδότηση της ειδικής επιστηµονικής επιτροπής του υπουργείου Εργασίας 
για τη συµπερίληψη µορφών της πολλαπλής σκλήρυνσης στον πίνακα των µη αναστρέ-
ψιµων παθήσεων αναµένεται να λάβει τέλος η ταλαιπωρία χιλιάδων ασθενών µε βαριές 
αναπηρίες που δεν θα χρειάζεται πλέον να περνούν από τακτή αξιολόγηση αναπηρίας. Η 

σχετική κοινή υπουργική απόφαση για την ένταξη των προϊουσών µορφών της πολλαπλής σκλήρυνσης 
στις µη αναστρέψιµες παθήσεις αναµένεται να υπογραφεί εντός των ηµερών, δίνοντας µια «ανάσα» 
σε πολλούς ασθενείς, και αποτελεί σίγουρα ένα βήµα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, µένει να 
διευθετηθεί το πάγιο αίτηµα της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ατόµων µε Σκλήρυνση Κατά Πλάκας ώστε 
να ενταχθεί η πολλαπλή σκλήρυνση ως αυτόνοµο νόσηµα στον πίνακα και στον ΕΠΠΠΑ και το ελάχιστο 
ποσοστό αναπηρίας αυτής της πολυπαραγοντικής νόσου να ανέλθει στο 50% µε τη διάγνωση.

ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΤΕΛΟΣ 
ΓΙΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ

∆ΥΣΚΟΛΗ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΣΠΑΝΙΟΥΣ» ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Μ
ε την παραδοχή και από την Αριστοτέλους πως τα σπάνια νοσήµατα αποτελούν ένα επιστηµονικό 
πεδίο όπου οι ανισότητες και οι δυσκολίες στην πρόσβαση σε κατάλληλες υπηρεσίες υγείας εκδη-
λώνονται µε ιδιαίτερη ένταση, συνεχίζεται η προσπάθεια από συλλόγους ασθενών και φορέων για 
την εξοµάλυνση των προβληµάτων. Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (ΠΕΣΠΑ) τονίζει την 

καθοριστική σηµασία της διεξαγωγής κλινικών ερευνών για την ανάπτυξη καινοτόµων ορφανών φαρµάκων ώστε 
να καλυφθούν ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες – θυµίζουµε πως για τα περίπου 7.000 σπάνια νοσήµατα υπάρχουν 
διαθέσιµα περίπου 65 ορφανά φάρµακα µόνο. Από πλευράς υπουργείου Υγείας συγκροτείται Εθνική Επιτροπή 
Σπανίων Παθήσεων που θα αναλάβει την τήρηση των διαδικασιών και την επιλογή των κέντρων αναφοράς και 
εµπειρογνωµοσύνης των σπανίων παθήσεων στην Ελλάδα και κατοχυρώνεται ένας εθνικός κορµός για το δίκτυο 
των σπανίων νοσηµάτων στην πατρίδα µας, ώστε να εξοµαλυνθούν πολλά από τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν 
σήµερα οι «σπάνιοι» ασθενείς.

Μ
ε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας να εκτιµά ότι 1 δισεκατοµµύριο άνθρωποι παγκοσµίως θα συνεχίσουν να καπνίζουν 
έως το 2025, η ανάγκη για υιοθέτηση στρατηγικών µείωσης της βλάβης από το κάπνισµα γίνεται όλο και πιο επιτακτική. Η 
ενδεχόµενη µείωση της βλάβης από το κάπνισµα από την υιοθέτηση προϊόντων νικοτίνης χωρίς καύση του καπνού ενθαρ-
ρύνει τους καπνιστές συµβατικών τσιγάρων να αποµακρυνθούν από το συµβατικό τσιγάρο που καίγεται. Την αξία αυτών 

των εναλλακτικών επιλογών αναγνωρίζουν o FDA, o Οργανισµός ∆ηµόσιας Υγείας στην Αγγλία, το υπουργείο Υγείας της Νέας Ζηλανδίας 
και άλλοι φορείς. Στην Ελλάδα ένα µεγάλο βήµα προς την κατεύθυνση της µείωσης της βλάβης αποτελεί η καθολική µετατροπή του 
εργοστασίου Παπαστράτος της Philip Morris στον Ασπρόπυργο σε αποκλειστικό παραγωγό των νέων ράβδων καπνού που τροφοδοτούν 
τα εναλλακτικά τσιγάρα θέρµανσης και όχι καύσης. Τα καπνικά προϊόντα IQOS θερµαίνονται στους 350οC εκλύοντας ένα αερόλυµα το 
οποίο έχει πολύ λιγότερες βλαβερές επιπτώσεις στην υγεία. Σε κλινικές µελέτες το αερόλυµα του εναλλακτικού καπνικού προϊόντος 
IQOS φάνηκε κατά 90% συγκρίσιµο µε τη διακοπή του καπνίσµατος. Αυτό το προϊόν καπνού θέρµανσης, σε αντίθεση µε το κλασικό ηλε-
κτρονικό τσιγάρο, είναι ελκυστικό µόνο στους καπνιστές και δεν ενέχει κίνδυνο να δηµιουργήσει φυτώριο νέων καπνιστών. Η επένδυση 
ύψους 300 εκατ. ευρώ που έριξε την αυλαία στην παραγωγή των συµβατικών τσιγάρων στο εργοστάσιο του Παπαστράτου συνοδεύεται 
από τις προσλήψεις 400 εργαζοµένων και τη δέσµευση της εταιρείας να χρησιµοποιεί σε ποσοστό 50% ελληνικά καπνά.

ΚΑΠΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ «ΕΡΓΑΛΕΙΟ» 
ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ



www.freesunday.gr 2504.03.2018

άρθρο

∆
εν είναι λίγες οι φορές που οι γονείς έρ-
χονται αντιµέτωποι µε µια καινούργια 
µαθηµατική έννοια ή πρόβληµα που δεν 
µπορούν να κατανοήσουν και να εξηγή-
σουν πλήρως στα παιδιά τους κατά τη 
διάρκεια της προετοιµασίας για την ε-

πόµενη µέρα στο σπίτι. Τα Μαθηµατικά είναι το πρώτο 
µάθηµα στο οποίο οι γονείς συναντούν δυσκολία να εξη-
γήσουν µια άσκηση στα παιδιά τους κατά τη διαδικασία 
του διαβάσµατος. Το γεγονός ότι δεν είστε καλοί στα Μα-
θηµατικά ή δεν µπορείτε να λύσετε µια συγκεκριµένη ά-
σκηση δεν σηµαίνει πως δεν µπορείτε να βοηθήσετε το 
παιδί σας να κατανοήσει και να αντιληφθεί τα Μαθηµα-
τικά, είτε έχει ειδική µαθησιακή δυσκολία στα Μαθηµα-
τικά είτε όχι. Στη συνέχεια ακολουθούν συµβουλές που 
θα σας βοηθήσουν να βοηθήσετε το παιδί σας στο διάβα-
σµα των Μαθηµατικών.

Τι πρέπει να κάνετε όταν βοηθάτε το παιδί 
σας στα Μαθηµατικά:
1. ∆είξτε στο παιδί σας ότι είστε περήφανοι που έχει ση-
µειώσει τις ασκήσεις της επόµενης µέρας και εξηγήστε 
του πως το να δυσκολεύεται είναι κάτι που συµβαίνει σε 
πολλούς. Βοηθήστε το να διαχειριστεί το άγχος του και 
ζητήστε του να σας φέρει ό,τι πιστεύει ότι χρειάζεται για 
την επίλυση της άσκησης.
2. Αντί να ζητήσετε από το παιδί σας να σας πει πώς του 
είπε ο δάσκαλος να λύσει την άσκηση, ζητήστε του να σας 
δείξει µια παρόµοια άσκηση που έκαναν στο σχολείο. Α-
νακαλύψτε µαζί τη λύση του προβλήµατος.
3. Αν δεν κατανοείτε ή δεν γνωρίζετε ούτε εσείς τη µα-
θηµατική έννοια που πραγµατεύεται το πρόβληµα, ανα-
τρέξτε µαζί µε το παιδί σας σε µια µηχανή αναζήτησης 
στο internet. Υπάρχουν πλέον πολλές ιστοσελίδες στο 
διαδίκτυο στις οποίες µπορείτε να βρείτε απαντήσεις σε 
όλα τα ερωτήµατά σας. Είναι και µια καλή ευκαιρία να 
δείξετε στο παιδί σας πώς µπορεί να βρίσκει πληροφο-
ρίες στο διαδίκτυο.

4. Αφού έχετε βρει ένα παράδειγµα της άσκησης, ζητή-
στε από το παιδί σας να θυµηθεί τις οδηγίες του δασκά-
λου. Έχοντας µπροστά του το υπόδειγµα της άσκησης, θα 
του είναι πιο εύκολο να ανακαλέσει τις οδηγίες που του 
έδωσε ο δάσκαλος στο σχολείο.
5. Κρατήστε σηµειώσεις. Καθώς προχωράτε στην επί-
λυση της άσκησης, γράψτε σε ένα χαρτί τα βήµατα που 
κάνετε µαζί µε το παιδί σας. Έτσι, το παιδί θα αντιληφθεί 
καλύτερα τη διαδικασία επίλυσης µαθηµατικών προβλη-
µάτων και θα µπορεί στο µέλλον, όταν συναντήσει πα-
ρόµοια δυσκολία, να ανατρέξει στη συγκεκριµένη λίστα.
6. Μη διαθέτετε πάνω από 20΄ χρόνο για την επίλυση 
µαθηµατικής άσκησης που ούτε εσείς αλλά ούτε το 
παιδί γνωρίζετε πώς να τη λύσετε. Αν ασχολείστε για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα µε µια άσκηση που αγνοείτε 
τη λύση της, το παιδί θα µπερδευτεί κι εσείς θα κουρα-
στείτε αδίκως.

Τι δεν πρέπει να κάνετε όταν το παιδί σας 
ζητά βοήθεια στα Μαθηµατικά:
1. Μην ξεκινάτε ρωτώντας το παιδί σας τι του είπε ο δά-
σκαλος. Αν το παιδί θυµόταν τις οδηγίες του δασκάλου, 
πιθανότατα δεν θα ζητούσε τη βοήθειά σας. Προσπαθή-
στε να ανιχνεύσετε πού ακριβώς δυσκολεύεται το παιδί 
και µην του ζητάτε να θυµηθεί τη λύση της άσκησης όπως 
την εξήγησε ο δάσκαλος στο σχολείο.
2. Μην επικοινωνήσετε αµέσως µε τον δάσκαλο. Είναι 
σηµαντικό για τα παιδιά να µάθουν πώς να προσεγγίζουν 
καταστάσεις στις οποίες δεν είναι σίγουρα για το τι πρέ-
πει να κάνουν. Μια δυσκολία στα Μαθηµατικά είναι µια 
καλή ευκαιρία να τα βοηθήσετε προς αυτή την κατεύ-
θυνση.
3. Μη γράψετε στο τετράδιο επικοινωνίας ή στο τετράδιο 
εργασιών του παιδιού απλώς ότι το παιδί σας δεν µπόρεσε 
να λύσει την άσκηση. ∆ώστε στον δάσκαλο όλες εκείνες 
τις πληροφορίες που θα τον βοηθήσουν να καταλάβει 
πού ακριβώς δυσκολεύτηκε το παιδί, για να µπορέσει να 
το βοηθήσει στο σχολείο.

Οι γονείς καλό θα είναι να έχουν υποστηρικτικό ρόλο 
στη µελέτη του παιδιού και να µην επεµβαίνουν σε υ-
περβολικό 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 Α΄ ∆ηµοτικού 
κιόλας το παιδί είναι ικανό να διαβάζει µόνο του. Γι’ αυτό 
οι γονείς θα πρέπει να προσανατολίζουν την υποστήριξή 
τους στη σταδιακή αυτονόµηση του παιδιού. Σίγουρα στα 
πρώτα χρόνια της σχολικής ζωής του το παιδί θα χρει-
αστεί µεγαλύτερη βοήθεια, µέχρι να µάθει να διαβάζει 
µόνο του.

*Ο Φώτης Παπαναστασίου είναι ειδικός παιδαγωγός - 
συγγραφέας / MSc Σχολική Ψυχολογία, επιστηµονι-
κός υπεύθυνος Υγείας & Ανθρωπιστικών Επιστηµών 
του Aegean College, επιστηµονικός δ/ντής του Πρότυ-
που Κέντρου Ειδικών Θεραπειών «Παιδίων Πλεύση». 
www.eidikospaidagogos.gr

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

 ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ*

Οι γονείς καλό θα είναι να έχουν 
υποστηρικτικό ρόλο στη µελέτη του 
παιδιού και να µην επεµβαίνουν σε 
υπερβολικό βαθµό. Με την πάροδο 
του χρόνου θα πρέπει η υποστήριξη 
να φθίνει χρονικά, ώστε το παιδί να 
µπορεί σιγά σιγά να µελετά µόνο του.
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συνέντευξη

Τ
ο Ελληνικό Κέντρο Διατροφικών Διαταραχών διοργα-
νώνει για δεύτερη χρονιά την Εβδομάδα Ευαισθητο-
ποίησης γύρω από τις Διατροφικές Διαταραχές. Μια 
παγκόσμια πρωτοβουλία που πραγματοποιείται κάθε 
Μάρτιο σε όλο τον κόσμο. Η Μαρία Τσιάκα, πρόεδρος 
του Ελληνικού Κέντρου Διατροφικών Διαταραχών, 

μας εξηγεί.

Μιλήστε μας για την Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης γύρω από τις 
Διατροφικές Διαταραχές στο Ζάππειο.
Η Παγκόσμια Εβδομάδα Ενημέρωσης Διατροφικών Διαταραχών 
διοργανώνεται για δεύτερη φορά στο Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα 
στις 3-4 Μαρτίου (17:00-22:00) και φέτος το θέμα της είναι «Που-
θενά σαν το σπίτι». Η καμπάνια ενημέρωσης εστιάζει στον ρόλο της 
οικογένειας στη διαδικασία της θεραπείας και ανάρρωσης, αλλά 
και στο βιολογικό υπόβαθρο της νόσου. Ο ρόλος της οικογένειας 
είναι πολύ υποτιμημένος. Οι γονείς, μάλιστα, έχουν κατηγορηθεί 
αδίκως από τους ειδικούς ως βασική αιτία πρόκλησης των δια-
τροφικών διαταραχών (ΔΔ). Αυτό φυσικά δεν αποδεικνύεται που-
θενά, σε καμία έρευνα. Από την άλλη πλευρά, πώς μια βιολογική 
ασθένεια, όπως οι ΔΔ, καταλογίζεται στην οικογένεια; Η αλήθεια 
είναι ότι η οικογένεια δεν προκαλεί τη ΔΔ, όμως με τη στάση της 
μπορεί να συντηρεί και να διαιωνίζει το πρόβλημα. Γι’ αυτόν τον 
λόγο είναι σημαντική η ενημέρωση και η εκπαίδευση της οικογέ-
νειας, καθώς είναι ο μοναδικός θεσμός που θα λειτουργήσει ως 
ανάχωμα στην αντιμετώπιση της νόσου, στον αντίποδα της ελλη-
νικής πολιτείας, η οποία απουσιάζει εντελώς.

Προσκεκλημένη είναι η Laura Collins, ιδρύτρια του F.E.A.S.T. 
και μέλος της επιτροπής των social media της Ακαδημίας Δια-
τροφικών Διαταραχών. Για ποιο θέμα θα μας μιλήσει;
Η Laura Collins είναι μια διακεκριμένη ακτιβίστρια στον χώρο των 
ΔΔ. Ας μην ξεχνάμε ότι ίδρυσε τον οργανισμό που στηρίζει εκατομ-
μύρια οικογένειες παγκοσμίως. Η Laura μέσα από τις δύο ομιλίες 
της θα μιλήσει α) για τον τρόπο με τον οποίο η οικογένεια μπορεί 
να δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον για την προώθηση της 
ανάρρωσης μέσα στο σπίτι και β) για το πώς η οικογενειοκεντρική 
προσέγγιση θεραπείας φέρνει την επανάσταση στον χώρο των ΔΔ. 
Όλες οι νέες προσεγγίσεις εμπλέκουν πρωτίστως την οικογένεια, 
καθώς είναι αδύνατο να πορευτεί ο ασθενής, ανεξαρτήτως ηλι-
κίας, χωρίς τη συμβολή της. Η οικογένεια μπορεί να λειτουργήσει 
ως τα εξωτερικά γυαλιά του ασθενή, καθώς ο εγκέφαλός του έχει 
υποστεί βλάβη εξαιτίας του υποσιτισμού.

Για πρώτη φορά θα δοθεί βήμα στους πραγματικούς πρωταγω-
νιστές, δηλαδή στους ασθενείς και τις οικογένειές τους. Πόσο 
σημαντικές είναι οι βιωματικές εισηγήσεις;
Αυτό είναι αλήθεια. Κόντρα στο κοινωνικό στίγμα που κατακλύζει 
την ελληνική οικογένεια, η οποία παραμένει αβοήθητη μέσα στο 
σκοτάδι της άγνοιας. Το αφήγημα της ανάρρωσης από την πλευρά 
της οικογένειας και του ασθενή έχει τεράστια δύναμη, γιατί το βίωμα 
είναι πιο ισχυρό απ’ οτιδήποτε άλλο. Το μεγαλύτερο μήνυμα ελπί-
δας μπορούν να το περάσουν μόνο εκείνοι.

Νιώθω πολύ τυχερή ως ειδικός που οι οικογένειες και οι α-
σθενείς συστρατεύονται μαζί μας σε αυτή την καμπάνια ενημέρω-
σης. Χρειάζεται το ελληνικό κοινό να πάρει το μήνυμα ελπίδας: οι 
ΔΔ θεραπεύονται, αρκεί η οικογένεια να δράσει έγκαιρα!

Η διατροφική διαταραχή θεωρείται η ασθένεια των εφήβων. 
Γιατί θεωρείτε πως προσβάλλει τα νεαρότερα άτομα;
Η ΔΔ δεν έχει ηλικία, φύλο, εθνικότητα ή κοινωνική τάξη. Χτυπάει 
αλύπητα όποιον έχει γονιδιακή προδιάθεση και υποσιτιστεί. Επειδή 
όμως η ενεργοποίηση των γονιδίων γίνεται στην εφηβεία με την 
έκρηξη των ορμονών, αυτός είναι ο κύριος λόγος της πυροδότη-
σης της νόσου στην προεφηβική-εφηβική περίοδο, σε συνδυα-
σμό πάντα με τα κοινωνικά στερεότυπα που προωθούν τον υπο-
σιτισμό για την πολυπόθητη απόκτηση του τέλειου ισχνού σώμα-
τος. Τα γονιδιακά χαρακτηριστικά προσωπικότητας εκδηλώνονται 
εκείνη την περίοδο, ενώ πριν, ως παιδιά, είμαστε το περιβάλλον 
μας. Οπότε για όλους τους παραπάνω λόγους η έναρξη της νόσου 

Τα τελευταία χρόνια οι στατιστικές 
δείχνουν ότι το «ισχυρό φύλο» υποκύπτει 
όλο και πιο πολύ στα κελεύσματα που 
επιτάσσει το στερεότυπο του δυνατού 
μυώδους γραμμωμένου άντρα.

 ΣΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Μαρία Τσιάκα

«Η ανορεξία είναι
ο ανάλογος διαβήτης 

του εγκεφάλου»

κές προεκτάσεις και όχι το αντίθετο, που οι περισσότεροι πιστεύ-
ουν, συμπεριλαμβανομένων και πολλών ειδικών. Θα μπορούσαμε 
να πούμε ότι η ανορεξία είναι ο ανάλογος διαβήτης του εγκεφάλου, 
καθώς μέσω απεικονίσεων του εγκεφάλου σε άτομα που νοσούν 
από ανορεξία ή βουλιμία έχει αποδειχθεί ότι οκτώ περιοχές του 
εγκεφάλου (οι οποίες έχουν πλέον χαρτογραφηθεί) πλήττονται ε-
ξαιτίας του υποσιτισμού. Τα γονιδιακά χαρακτηριστικά της προσω-
πικότητας, όπως η τελειομανία, το άγχος, η έμφαση στο λάθος, ο 
ανταγωνισμός, η αποφευκτικότητα και ο ιδεοψυχαναγκασμός, σε 
συνδυασμό με το κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον που προω-
θεί μέσω των προτύπων την ισχνότητα του σώματος με οποιοδή-
ποτε κόστος, αποτελούν το εκρηκτικό μείγμα για να νοσήσει ένα 
άτομο ακριβώς στη φάση που οι ορμόνες (γοναδοτροπίνες) οδη-
γούν στην εφηβεία. Αυτό που είναι σημαντικό να γνωρίζετε είναι 
ότι χωρίς περιορισμό τροφής ή υποσιτισμό ακραίο, η νόσος δεν 
θα εμφανιστεί. Βασική, λοιπόν, προϋπόθεση για την εμφάνιση της 
νόσου είναι η δίαιτα.

Οι άντρες μπορούν να πέσουν θύματα της ασθένειας;
Οι ΔΔ δεν είναι γένους θηλυκού και η αναζήτηση του τέλειου ιδανι-
κού σώματος δεν θεωρείται πλέον αποκλειστική ενασχόληση των 
γυναικών. Τα τελευταία χρόνια οι στατιστικές δείχνουν ότι το «ι-
σχυρό φύλο» υποκύπτει όλο και πιο πολύ στα κελεύσματα που επι-
τάσσει το στερεότυπο του δυνατού μυώδους γραμμωμένου άντρα. 
Αυτό, λοιπόν, το στερεότυπο για το ιδεατό τέλειο σώμα οδηγεί όλο 
και περισσότερους άντρες σε εγκλωβισμό στον φαύλο κύκλο της 
άσκησης, του περιορισμού της τροφής (κυρίως των λιπαρών τρο-
φών και των υδατανθράκων) και της αλόγιστης χρήσης αναβολι-
κών και στεροειδών για την άμεση και γρήγορη ενίσχυση του μυ-
ϊκού συστήματος. Περίπου το 25%-40% των ατόμων που νοσούν 
είναι άντρες, με το μεγαλύτερο ποσοστό να πάσχει από αδηφαγική 
διαταραχή (Binge Eating Disorder) και νευρική βουλιμία. Επίσης, 
ένα μεγάλο ποσοστό των αντρών που ασχολείται συστηματικά με 
το body building πάσχει από σωματική δυσμορφία και ειδικότερα 
μυϊκή δυσμορφία. Πρόκειται για μια διαταραχή όπου το άτομο εστι-
άζει αποκλειστικά στις ατέλειες που βλέπει στο σώμα του και συ-
νεπώς αναζητά όλο και πιο αποτελεσματικούς-επικίνδυνους τρό-
πους, αποσκοπώντας φυσικά στην τελειοποίηση ενός γραμμωμέ-
νου σώματος. Ο θεμέλιος λίθος για την ανάπτυξη συμπεριφορών 
ΔΔ είναι η έντονη ανησυχία γύρω από την εικόνα του σώματος, 
οπότε και οι άντρες πέφτουν στην ίδια παγίδα μ’ εμάς τις γυναίκες.

Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη στο www.freesunday.gr.

είναι πιο συχνή στην εφηβεία.

Πώς προκαλούνται οι διατροφικές διαταραχές; Είναι ψυχογε-
νής ασθένεια;
Η επιστημονική κοινότητα έχει αποφανθεί επίσημα ότι οι ΔΔ είναι 
βιολογική εγκεφαλική ψυχική νόσος με ψυχολογικές και κοινωνι-

INFO
Παγκόσμια Εβδομάδα Ενημέρωσης Διατροφικών Διαταραχών
«Πουθενά σαν το σπίτι»
Ζάππειο Μέγαρο
3-4 Μαρτίου (17:00-22:00)
Είσοδος ελεύθερη
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Τα παιδιά δεν απογοητεύονται, 
οι γονείς το κάνουν. Το μεγάλο 
πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε 
είναι οι γονείς και όχι τα παιδιά. 
Οι γονείς προσπαθούν να βγάλουν 
τα απωθημένα τους.

Α.Ο. ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ
Ο σύλλογος των πρωταθλητών

  ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ

Ο 
Αθλητικός Όμιλος Κάλλιστος είναι δημιούρ-
γημα δύο πρώην πρωταθλητών του άλματος τρι-
πλούν, του Σταμάτη Λένη και της συζύγου του 
Δήμητρας Μάρκου. Έπειτα από μια σπουδαία 
πορεία με την εθνική ομάδα θέλησαν να δημι-
ουργήσουν έναν σύλλογο στίβου, για να υπη-

ρετήσουν τον κλασικό αθλητισμό, που τόσο αγάπησαν, από άλλο 
πόστο. Με τη βοήθεια του δικηγόρου φίλου τους Αθανασίου Λα-
μπρόπουλου και με τη συμμετοχή μεγάλων αστέρων του ελληνικού 
στίβου, όπως ο Άγγελος Παυλακάκης, δημιούργησαν έναν αθλητικό 
όμιλο που σήμερα έχει 300 παιδιά στις ακαδημίες του. Ο Σταμάτης 
Λένης μας εξηγεί γιατί ο στίβος είναι η αρχή όλων των αθλημάτων 
και πώς έτσι έχουν βοηθήσει ποδοσφαιριστές όπως οι Λυκογιάν-
νης, Σιώπης και Ρισβάνης.

Μιλήστε μας για τον Α.Ο. Κάλλιστο…
Ο σύλλογος ξεκίνησε το 2013 ως το 300ό σωματείο στην αξιολό-
γηση του ΣΕΓΑΣ, βελτιώνοντας τη θέση του κάθε χρόνο. Σήμερα 
έχει καταφέρει να μπει στην 100άδα. Ξεκινήσαμε με 35 μικρά παι-
διά και έχουμε φτάσει στα 300, γεμίζοντας τα βοηθητικά γήπεδα 
του ΟΑΚΑ με ζωή σε μια περίοδο πτώσης και απραξίας. Στόχος και 
φιλοδοξία μας είναι να συνεχιστεί η ανοδική μας πορεία και να α-
ποκτήσουμε μια θέση στα 10 πρώτα σωματεία. Έντονη είναι και 
η αγωνιστική δράση του συλλόγου, αφού στις μικρές ηλικίες ήδη 
έχουν αρχίσει οι διακρίσεις με μετάλλια. Το ίδιο ισχύει και στις με-
γάλες κατηγορίες, με τη Φωτεινή Δαγκλή-Παγκότο να κερδίζει την 
τρίτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου τον περα-
σμένο Δεκέμβριο, αλλά και τον Σωτήρη Κομιανό που κατέκτησε 
την έκτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου Α/Γ 
(10-11/2/2018 στο ΣΕΦ) και την πρώτη θέση Ε/Ν στα 60 μ. με α-
τομικό ρεκόρ 6.99΄. Στους ίδιους αγώνες η αθλήτρια του συλλόγου 
Κλεοπάτρα Παπαδοπούλου κατέκτησε την έβδομη θέση στα 60 μ. 
γυναικών με χρόνο 7.73΄. Ο σύλλογος έχει στο δυναμικό του και τον 
παγκόσμιο πρωταθλητή ΑμεΑ Χρήστο Κουτουλιά, που κατέκτησε 
αργυρό και ένα χάλκινο μετάλλιο στο μήκος στο Παγκόσμιο Πρω-
τάθλημα Στίβου.

Πού βρίσκονται οι εγκαταστάσεις σας;
Οι αθλητικές εγκαταστάσεις βρίσκονται στα βοηθητικά προπονη-
τήρια του ΟΑΚΑ, σε έναν πραγματικά πολύ όμορφο χώρο. Εκεί οι 

γυμναστές του συλλόγου προσπαθούμε να μεταλαμπαδεύσουμε 
τις σκέψεις μας γύρω από τη γυμναστική, αλλά και να δώσουμε κί-
νητρο και έμπνευση. Τα βοηθητικά προπονητήρια είναι ιδιαίτερα 
προσεγμένα, διαθέτουν φυσικό χορτάρι αλλά και ταρτάν, με απο-
τέλεσμα τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα να γυμνάζονται σε εξαι-
ρετικές συνθήκες.

Στις μικρές ηλικίες τι είναι αυτό που πρέπει να 
προσέχει ένας προπονητής;
Υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά, ιδιαιτερότητες και χαρίσματα σε 
όλα τα παιδιά. Ο προπονητής, σε συνεργασία με το παιδί και τους 
γονείς του, πρέπει να αλιεύσει όλες τις πληροφορίες που θα τον βο-
ηθήσουν στη δουλειά του, αλλά και να προλάβει δυσάρεστες κα-
ταστάσεις (τραυματισμούς, ψυχολογική πίεση, έλλειψη πίστης στις 
δυνατότητές του, ακόμη και άρνηση για άσκηση). Κάθε παιδί είναι 
μοναδικό και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται. Σαφώς και υπάρχουν 
κανόνες διαχείρισης προπόνησης, της αθλητικής ψυχολογίας, στο 
κάθε παιδί, όμως εφαρμόζονται διαφορετικά και με εξειδίκευση 
στα ιδιαίτερα γνωρίσματά του. Αν ιεραρχήσουμε αυτά τα χαρακτη-
ριστικά, θα δούμε ότι τα σημαντικότερα που πρέπει να προσέχει ο 
προπονητής είναι: α) γιατί ήρθε το παιδί (το παρακίνησαν γονείς, 
φίλοι ή κάτι άλλο;), β) τι αρχικό στόχο έχει (να γυμναστεί, να έχει 
καλή φυσική κατάσταση, να γίνει πρωταθλητής;), γ) αν έχει κατάλ-
ληλη χημεία με τα παιδιά της ομάδας (αν είναι συνεργάσιμο, εμφα-
νίζει αρχηγικές τάσεις κ.λπ.), δ) τι σχέση με τον αθλητισμό και τι 
αθλητικές γνώσεις έχουν οι γονείς (παρεμβατικότητα γονιών στο 
προπονητικό έργο κ.ά.).

Τι σημαίνει ταλέντο; Και τι χρειάζεται το ταλέντο 
για να γίνει κάποιος πολυνίκης αθλητής;
Το ταλέντο είναι το φυσικό χάρισμα, μια ικανότητα και επιδεξιό-
τητα που όταν αξιοποιηθεί κατάλληλα μπορεί να δώσει εκπληκτικά 
αποτελέσματα. Είναι από τα κύρια χαρακτηριστικά για να έχεις με-
γάλη απόδοση σε κάποιον τομέα. Μαζί με τη σωστή δουλειά (και 
στον ψυχολογικό τομέα), αλλά και την αντοχή στις μεγάλες κατα-
πονήσεις του παιδιού χωρίς τραυματισμούς, είναι το τρίπτυχο που 
φέρνει τις μεγάλες αποδόσεις. Το ποσοστό καθεμιάς από τις πα-
ραμέτρους αυτές δεν είναι σταθερό για τα ίδια αποτελέσματα (π.χ. 
κάποιες φορές ένα παιδί με λιγότερο ταλέντο αλλά που έχει δου-
λέψει καλύτερα μπορεί να ισοφαρίσει ή και να ξεπεράσει τα απο-

τελέσματα ενός παιδιού με μεγάλο ταλέντο αλλά τεμπέλικου και 
φυγόπονου).

Βλέπω στο site σας μια φράση του Οδυσσέα Πα-
πατώλη: «Ό,τι άθλημα κι αν κάνει το παιδί, πρέ-
πει ν’ αρχίζει με τον στίβο».
Πιστεύουμε ότι ο στίβος είναι η αρχή των πάντων και το είδαμε 
όταν διδάξαμε φυσική κατάσταση στα ομαδικά αθλήματα μέσα 
από τον κλασικό αθλητισμό. Εκεί διαπιστώσαμε ότι η φυσική κα-
τάσταση, η αντοχή, η ταχύτητα και η δύναμη των αθλητών που α-
κολούθησαν προγράμματα που είχαν ως βάση τον κλασικό αθλητι-
σμό εκτοξεύτηκαν.

Σήμερα, που κάθε παιδί από έξι ετών και πάνω 
έχει πρόσβαση στο YouTube, οι μεγάλοι αθλητές 
είναι πρότυπα ή ένας στόχος που μπορεί ακόμη 
και να αγχώσει ένα παιδί;
Ένας πολύ σημαντικός τομέας, βέβαια, που θα βοηθήσει στην 
ομαλή εξέλιξη και βελτίωση των αθλητικών επιδόσεων ενός παι-
διού, είναι η ομαλή ηλικιακή του εξέλιξη. Δεν μπορεί π.χ. ένα 
μικρό παιδί να καταλάβει βλέποντας έναν μεγάλο αθλητή που κάνει 
ρεκόρ τι κόπους πέρασε για να φτάσει ως εκεί. Βλέπει μόνο το απο-
τέλεσμα και πολλές φορές εσφαλμένα μπορεί να νομίζει ότι μόνο 
με το ταλέντο μπορούν να επιτευχθούν όλα. Μπορεί, βέβαια, να 
συμβεί και το αντίθετο, να πιστέψει πως δεν θα μπορέσει να φτάσει 
σε τόσο υψηλό επίπεδο και να απογοητευτεί. Χρειάζεται τον προ-
πονητή και τους γονείς δίπλα του, για να βάζουν εφικτούς στόχους 
σε κάθε ηλικία, με τις κορυφαίες αποδόσεις των αθλητών-προτύ-
πων να είναι το όραμά του και όχι ο στόχος που μπορεί να το αγχώ-
νει καθημερινά.

Οι προπονητές των ακαδημιών συχνά λένε πως 
με τα παιδιά έχουν υπέροχη επικοινωνία, αλλά 
οι γονείς είναι το πρόβλημα. Ισχύει; Τι προβλή-
ματα μπορεί να δημιουργήσει η οικογένεια σε 
έναν νεαρό αθλητή;
Παλιότερα τα παιδιά μεγάλωναν στο γήπεδο, τώρα το γήπεδο τα ζο-
ρίζει, γιατί θέλει προσπάθεια. Τα παιχνίδια στον υπολογιστή είναι 
πολύ πιο εύκολα γι’ αυτά από το να βρίσκονται όλη μέρα στο γή-
πεδο και να προσπαθούν. Οι παλαιότερες γενιές έμαθαν να μεγαλώ-
νουν στο γήπεδο. Υπάρχει χάσμα μεταξύ των γενεών. Αυτό δεν συμ-
βαίνει μόνο στην Ελλάδα. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο που απα-
σχολεί όλες τις ομοσπονδίες. Η διαφορά μας με το εξωτερικό είναι 
ότι οι ξένοι σπρώχνουν πιο πολύ τα παιδιά στα γήπεδα, ενώ εμείς τα 
αποτρέπουμε ή τα καταπιέζουμε, γιατί θέλουμε μέσα σε έναν μήνα 
να δούμε το παιδί μας πρωταθλητή, να πάρει μετάλλια, να κερδίσει. 
Δεν γίνεται όμως με αυτόν τον τρόπο.

Τα παιδιά δεν απογοητεύονται, οι γονείς το κάνουν. Το μεγάλο 
πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι οι γονείς και όχι τα παιδιά. 
Οι γονείς προσπαθούν να βγάλουν τα απωθημένα τους. Όταν ένα 
παιδί είναι πολύ καλό, η οικογένεια μπλέκει και πιστεύει ότι όλοι 
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Το πρόγραµµα για τους ενήλικες 
περιλαµβάνει µυϊκή ενδυνάµωση, 
φυσική κατάσταση και απαλλαγή από 
µυοσκελετικούς πόνους µέσα από τη 
γυµναστική.

είναι εναντίον του. Εµείς θέλουµε να βγάλουµε υγιείς και καλούς α-
θλητές σε οποιοδήποτε άθληµα. Εµάς µας ενδιαφέρει τα παιδιά να 
έρχονται να προπονούνται και να µαθαίνουν να βάζουν στόχους.

Στα σχολεία, από την άλλη, η γυµναστική είναι 
στην πραγµατικότητα διάλειµµα. Γιατί ως χώρα έ-
χουµε αµελήσει τόσο τη σχολική φυσική αγωγή;
Στην Ελλάδα δεν υπάρχει σχολικός αθλητισµός µε την έννοια που 
του δίνουν στις ΗΠΑ, στη Μ. Βρετανία, στην Αυστραλία και σε 
άλλες χώρες. ∆ιότι για να έχουµε σχολικό αθλητισµό τα σχολεία 
θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον στάδιο, γήπεδα ποδοσφαίρου 
και αθλοπαιδιών, ιδανικά και κολυµβητήριο. Ελάχιστα σχολεία δι-
αθέτουν όλα τα παραπάνω, πλην κάποιων ιδιωτικών. Για να υπάρ-
χει πραγµατικός σχολικός αθλητισµός θα έπρεπε να υπάρχουν οι 
χώροι, σκεφτείτε ότι υπάρχουν σχολεία που δεν έχουν καν προ-
αύλιο.

Τα παιδιά έχουν ανάγκη για παιχνίδι, πράγµα που δεν µπορεί 
να ικανοποιηθεί στις γειτονιές. Άρα δεν είναι κακό να παίζουν την 
ώρα της γυµναστικής. ∆εν είναι κακό να παίζουν τα παιδιά, κακό 
είναι να δίνει ο γυµναστής µια µπάλα και µετά να χάνεται. Και οι 
γυµναστές είναι µέρος της κοινωνίας. Υπάρχουν οι µεν, υπάρχουν 
οι δε. Υπάρχουν αυτοί που πασχίζουν και αυτοί που βαριούνται. Υ-
πάρχουν αυτοί που ιδρώνουν µε τα παιδιά και αυτοί που τους πε-
τούν µια µπάλα και εξαφανίζονται.

Ασχολείστε και µε την εκγύµναση ποδοσφαιρι-
στών. Βλέπω συνεργασίες µε τη λαµπρή νέα γενιά 
του ελληνικού ποδοσφαίρου: Λυκογιάννης, Σιώ-
πης, Ρισβάνης κ.ά.
Ο σύλλογός µας συνεργάζεται µε πολλούς ποδοσφαιριστές στο κοµ-
µάτι της φυσικής κατάστασης, γιατί στην Ελλάδα το ποδόσφαιρο 
βρίσκεται σε ερασιτεχνικό επίπεδο και όχι σε επαγγελµατικό. Το 
σύγχρονο ποδόσφαιρο χαρακτηρίζεται από τη συνεχόµενη αύ-
ξηση του ρυθµού του παιχνιδιού, την τάση περιορισµού των χωρών 
στους οποίους παίζεται η µπάλα και την έντονη πίεση των αντιπά-
λων. Άρα απαιτείται από τους παίκτες µια συνθέτη αγωνιστική από-
δοση (ατοµική - οµαδική), σε όσο το δυνατόν υψηλότερο επίπεδο. 

Αυτό δεν καλλιεργείται στις ΠΑΕ, µε αποτέλεσµα τα παιδιά να ψά-
χνουν εκτός ΠΑΕ και οµάδων να βελτιωθούν, για να µπορέσουν να 
πετύχουν τους στόχους τους.

Τι περιλαµβάνουν τα προγράµµατα για τους ενή-
λικες;
Το πρόγραµµα για τους ενήλικες περιλαµβάνει µυϊκή ενδυνάµωση, 
φυσική κατάσταση και απαλλαγή από µυοσκελετικούς πόνους 
µέσα από τη γυµναστική.

Οι προπονητές του Α.Ο. Κάλλιστος είστε όλοι 
πρώην πρωταθλητές µε συµµετοχές σε διεθνείς 
αγώνες. Ένας καλός προπονητής πρέπει να έχει 
προϋπάρξει αθλητής;
Η αλήθεια είναι ότι ολόκληρος ο σύλλογός µας αποτελείται από γυ-
µναστές-προπονητές που είναι όλοι παλιοί πρωταθλητές του στί-
βου και µέλη της εθνικής οµάδας. Είναι ο Άγγελος Παυλακάκης, 
πρωταθλητής των 100 µ. και κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ µέχρι 
και σήµερα, η Φωτεινή ∆αγκλή, που ήταν αθλήτρια των 800 µ., ο 
∆ηµήτρης ∆ιαµαντάρας και ο Χρήστος Χατζηβασιλείου, που ήταν 
αθλητές µήκους, ο Γιώργος Τσάκωνας, που είναι εν ενεργεία άλτης 
του µήκους, ο Στέφανος Κουφίδης, παλιός αθλητής του επί κοντώ, 
ο Παντελής Παππάς ήταν αθλητής των 60 µ. και των 100 µ., η Ξανθή 
Ραυτοπούλου, πρωταθλήτρια στα 3000 µ., ο Ιάσονας Θανόπουλος, 
εν ενεργεία δισκοβόλος, η ∆ήµητρα Μάρκου και εγώ, παλιοί πρω-
ταθλητές του τριπλούν. Σχεδόν οι µισοί από εµάς έχουµε αγωνιστεί 
σε Ολυµπιακούς Αγώνες.

Ο σύλλογος αποτελείται ακόµα από τις γυµνάστριες Άννα Σι-
ταρά, Εµµανουέλα Περδίκη και Βούλα Τσιχριτζή και τους γυµνα-
στές Βαγγέλη Χουχούµη, Φώτη Προυτζόπουλο, Βασίλη Παπαϊω-
άννου και Μιχάλη Χατζηβασιλείου.

Ο πρωταθλητισµός είναι µέρος της ζωής µας και γι’ αυτόν τον 
λόγο δηµιουργήσαµε τον αθλητικό όµιλο. Για να µπορέσουµε να 
µεταδώσουµε στις νέες γενιές µέσα από το δικό µας οπτικό πεδίο 
και τις δικές µας εµπειρίες τον υγιή αθλητισµό, το ευ αγωνίζεσθαι 
και την ευγενή άµιλλα.

Ένας καλός προπονητής δεν είναι απαραίτητο να έχει υπάρ-

ξει αθλητής. Ο καλός προπονητής κρίνεται από τη µετάδοση των 
γνώσεών του στα παιδιά, την αµεσότητά του, την κατανόηση της 
προσωπικότητας του κάθε αθλητή, τη δυνατότητα αποτελεσµατι-
κής επικοινωνίας και τη γνώση της ψυχοσύνθεσης των αθλητών. 
Να είναι, φυσικά, γνώστης του αθλήµατος, να το γνωρίζει σε βάθος, 
ώστε να διδάσκει στους αθλητές του όλες τις τεχνικές. Αυτός µπορεί 
να είναι και ένας απόφοιτος γυµναστής πανεπιστηµίου.

Πρέπει να σηµειωθεί ότι για να στηθεί όλο αυτό το εγχείρηµα 
βοήθησαν στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του συλλόγου, όσο και 
στα πράγµατα που προσφέρουµε στα µέλη του συλλόγου, οι κορυ-
φαίοι στο είδος τους Asics, Pelmatografima Elite, Lanes Health, 
Euromedica και Elite Strom.

Α.Ο. Κάλλιστος: στα βοηθητικά γήπεδα του ΟΑΚΑ, στο Κ2. Πλη-
ροφορίες στη γραµµατεία (στο πάρκινγκ του κλειστού προπονη-
τηρίου επί της οδού Αρτέµιδος) ∆ευτέρα έως Παρασκευή 15:00-
20:00 και Σάββατο 9:00-15:00. Τηλ. επικοινωνίας: 6972 489719. 
http://kallistos-oaka.gr/

INFO
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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.

Τεράστιο ενδιαφέρον παρουσιάζει το κουπόνι του 
Πάµε Στοίχηµα και αυτή την Κυριακή, καθώς εµπε-
ριέχει πολλές και κρίσιµες αναµετρήσεις απ’ όλα τα 
µεγάλα πρωταθλήµατα της Ευρώπης και όχι µόνο. 

Το βλέµµα µας στρέφεται σε Ελλάδα, Ιταλία, Γερµανία, Ισπανία 
και Πορτογαλία, έχοντας ξεχωρίσει επιλογές από Superleague, 
Serie A, Bundesliga, La Liga και Primeira Liga.

Παραµένει σοβαρός ο «δικέφαλος»
Θα ξεκινήσουµε τις σηµερινές προτάσεις στοιχήµατος από την 
ελληνική Superleague και το παιχνίδι ανάµεσα σε Αστέρα Τρί-
πολης και ΠΑΟΚ. Οι Αρκάδες βρίσκονται στην 9η θέση του 
βαθµολογικού πίνακα µε 29 βαθµούς, όντας µακριά απ’ όλους 
και απ’ όλα, και η έλλειψη κινήτρου φαίνεται ξεκάθαρα το τε-
λευταίο χρονικό διάστηµα, καθώς µετρούν τρεις ισοπαλίες και 
τρεις ήττες στα έξι τελευταία παιχνίδια τους. Ο ΠΑΟΚ, από την 
πλευρά του, βρίσκεται στην κορυφή και στο +1 από την ΑΕΚ 
έχοντας ένα παιχνίδι λιγότερο, αναµένει την απόφαση για τα 
όσα συνέβησαν στο παιχνίδι µε τον Ολυµπιακό, ωστόσο, όπως 
και να ’χει, οφείλει να παραµείνει σοβαρός και συγκεντρωµέ-
νος στον µεγάλο του στόχο, που δεν είναι άλλος από την κατά-
κτηση του φετινού πρωταθλήµατος. Οι Θεσσαλονικείς µετρούν 
16 σερί νίκες ανεξαρτήτως διοργάνωσης, παίζουν το καλύτερο 
ποδόσφαιρο στην Ελλάδα και πιστεύουµε πως το ίδιο ουσι-
αστικοί θα φανούν και στο σηµερινό µατς. Οι αποδόσεις του 
διπλού δεν µας ικανοποιούν απόλυτα, έτσι θα κρατήσουµε το 
συνδυαστικό 2 & Under 4.5 σε απόδοση 1.80, ώστε να προσδώ-
σουµε λίγη αξία στην επιλογή µας.

Επιστρέφει στις νίκες η Αταλάντα
Συνεχίζουµε µε ιταλική Serie A και την πολύ ενδιαφέρουσα α-
ναµέτρηση Αταλάντα - Σαµπντόρια. Οι γηπεδούχοι βρίσκονται 
στην 8η θέση του βαθµολογικού πίνακα µε 38 πόντους, όντας 
στο -6 από τη σηµερινή τους αντίπαλο και τα ευρωπαϊκά ει-
σιτήρια, αγνοούν τη χαρά της νίκης στα πέντε τελευταία παι-
χνίδια τους (0-3-2) ανεξαρτήτως διοργάνωσης, ωστόσο το πρό-

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Κερδίζει στην Τρίπολη ο ΠΑΟΚ

γραµµα που έβγαλαν ήταν εξαιρετικά δύσκολο, καθώς αντιµε-
τώπισαν δύο φορές την Ντόρτµουντ, ενώ κοντραρίστηκαν και 
µε τις Φιορεντίνα και Γιουβέντους. Σήµερα επιστρέφουν στην 
έδρα τους µε µια αντίπαλο που είναι στα µέτρα τους, θέλουν 
πάση θυσία τη νίκη ώστε να παραµείνουν ζωντανοί στο κυνήγι 
της Ευρώπης και πιστεύουµε πως εύκολα ή δύσκολα θα επι-
στρέψουν στις επιτυχίες. Η «ντόρια», από την πλευρά της, είναι 
αρκετά ποιοτική οµάδα, ωστόσο µακριά από το «σπίτι» της συ-
ναντάει δυσκολίες, µετρώντας µία νίκη, µία ισοπαλία και πέντε 
ήττες στις επτά τελευταίες εξόδους της ανεξαρτήτως διοργάνω-
σης. Ο άσος προσφέρεται σε απόδοση 2.00 και θα µπει στις ε-
πιλογές µας.

Περνάµε στη γερµανική Bundesliga και την κόντρα της 
Κολωνίας µε τη Στουτγάρδη. Οι «τράγοι» βρίσκονται στην 
τελευταία θέση του βαθµολογικού πίνακα, όντας στο -7 από 
τα µπαράζ παραµονής και στο -8 από την απευθείας σωτη-
ρία τους, σκοράρουν τακτικά στα παιχνίδια τους, ωστόσο τα 
αµυντικά κενά που παρουσιάζουν δεν τους επιτρέπουν να 
παίρνουν το µάξιµουµ των βαθµών. Η Στουτγάρδη, από την 
άλλη, είναι στη 12η θέση και στο +6 από τα µπαράζ παραµο-
νής, µακριά από το «σπίτι» της δέχεται εύκολα γκολ, ενώ κι 
αυτή είναι συνεπής στο σκοράρισµα. Περιµένουµε ένα χορ-
ταστικό µατς µε γκολ εκατέρωθεν, έτσι θα πάµε µε το Goal/
Goal σε απόδοση 1.82.

Οι τρεις παραπάνω είναι οι βασικές προτάσεις του 
Betarades.gr. Από κει και πέρα, θα ασχοληθούµε µε δύο 
ακόµη αγώνες, από τα πρωταθλήµατα της La Liga και της 
Primeira Liga. Συγκεκριµένα, από την Ισπανία θα κρατή-
σουµε τον άσο στο παιχνίδι Σοσιεδάδ - Αλαβές σε απόδοση 
1.80, ενώ από το πρωτάθληµα της Πορτογαλίας θα πάµε µε το 
Χ2 στο παιχνίδι Γκιµαράες - Μπελενένσες σε απόδοση 2.05.

Goal Tips
* Τζένοα - Κάλιαρι (04/03, 13:30): Η Τζένοα είναι από τις πιο «σφιχτές» 
οµάδες της φετινής Serie A και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και στα τελευταία 
αποτελέσµατά της, καθώς προέρχεται από 10/11 Under 2.5. Και σήµερα 
περιµένουµε λίγα γκολ, έτσι επιλογή µας θα αποτελέσει το Under 2.5 σε 
απόδοση 1.65.

* Μπράιτον - Άρσεναλ (04/03, 15:30): Η Μπράιτον σκοράρει και δέχεται 
γκολ µε χαρακτηριστική ευκολία τον τελευταίο µήνα, καθώς προέρχεται 
από πέντε σερί αµφίσκορα ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Το ίδιο 
πιστεύουµε πως θα κάνει και σήµερα, έτσι θα επιλέξουµε το Goal/Goal σε 
απόδοση 1.70.

* Μάντσεστερ Σίτι - Τσέλσι (04/03, 18:00): Οι δύο οµάδες διαθέτουν 
τεράστια ποιότητα µεσοεπιθετικά, σκοράροντας σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια 
τους. Η Σίτι προέρχεται από 3/4 Over 2.5, ενώ η Τσέλσι προέρχεται από 8/9 
Over 2.5. Θα ακολουθήσουµε τον ρυθµό των δύο οµάδων, λοιπόν, και θα 
επιλέξουµε και σήµερα το Over 2.5 σε απόδοση 1.65.

* Μαρσέιγ - Ναντ (04/03, 22:00): Οι Μασσαλοί προέρχονται από πέντε 
σερί No Goal ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης, ενώ η Ναντ συνηθίζει 
να δίνει αργό τέµπο στα παιχνίδια της. Τα στατιστικά, λοιπόν, µας οδηγούν 
στην επιλογή του No Goal σε απόδοση 1.83.

Seri Tips
* Ουντινέζε - Φιορεντίνα (04/03, 16:00): Από τρεις σερί 
ήττες προέρχεται η Ουντινέζε, η οποία µάλιστα φαίνεται να 
έχει ξεµείνει κι από στόχους. Κόντρα στη Φιορεντίνα έχει και 
πάλι πολύ δύσκολη αποστολή, έτσι θα επιλέξουµε το διπλό σε 
απόδοση 2.25.

* Μπενεβέντο - Βερόνα (04/03, 16:00): Η Μπενεβέντο βρί-
σκεται στην τελευταία θέση, είναι καταδικασµένη σε υποβιβα-
σµό, ενώ έχει γνωρίσει πέντε ήττες στα έξι τελευταία παιχνίδια 
της. Η Βερόνα «καίγεται» για τη νίκη κι εµείς θα πάµε µε το 
διπλό σε απόδοση 3.25, ένα σηµείο που έχει ιδιαίτερη αξία.

* Μίλαν - Ίντερ (04/03, 21:45): Η Μίλαν βρίσκεται σε εξαι-
ρετική κατάσταση, µετράει πέντε νίκες στα έξι πιο πρόσφατα 
παιχνίδια της ανεξαρτήτως διοργάνωσης και τη δεδοµένη χρο-
νική στιγµή δείχνει ικανή να κερδίσει και στο σηµερινό ντέρµπι 
κόντρα στη συµπολίτισσα Ίντερ. Ο άσος προσφέρεται σε απόδοση 
2.60 και θα µπει στις επιλογές µας.

Head 2 Head
* Τσβόλε - Φένλο (04/03, 13:30): Αρκετά καλή παράδοση έχει 
«χτίσει» η Φένλο στο συγκεκριµένο γήπεδο, καθώς σε µια σειρά 14 
αναµετρήσεων το επιµέρους ρεκόρ είναι στο 2-4-8. Το διπλό στο 
σηµερινό παιχνίδι δίνεται σε απόδοση 3.45 και αξίζει το ρίσκο.

* Σπάρτα Ρότερνταµ - Ντεν Χάαγκ (04/03, 15:30): Εξαιρετική η 
παράδοση της Ντεν Χάαγκ στο συγκεκριµένο γήπεδο, καθώς σε επτά 
επισκέψεις της έχει πανηγυρίσει τη νίκη πέντε φορές, ένα µατς έληξε 
ισόπαλο, ενώ ηττήθηκε µόλις µία φορά. Το διπλό στο σηµερινό µατς 
προσφέρεται σε απόδοση 2.90 και θα το «τιµήσουµε».

* Βαλένθια - Μπέτις (04/03, 21:45): Πελατειακές σχέσεις έχει 
δηµιουργήσει η Βαλένθια µε την Μπέτις όταν αγωνίζεται στο γήπεδό 
της, καθώς σε 20 αναµετρήσεις µετράει 15 νίκες, τέσσερις ισοπαλίες 
και µόλις µία ήττα. Έτσι, λοιπόν, θα επιλέξουµε και σήµερα τον άσο σε 
απόδοση 1.50.

04/03
15:00 Αστέρας Τρίπολης - ΠΑΟΚ 2 & Under 4.5  1.80
16:00 Αταλάντα - Σαµπντόρια  1  2.00
16:30 Κολωνία - Στουτγάρδη  Goal/Goal  1.82
19:30 Σοσιεδάδ - Αλαβές  1  1.80
22:15 Γκιµαράες - Μπελενένσες  X2  2.05
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POWEREDBY AUTO

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

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

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

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

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

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

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

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

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

POWEREDBY AUTO

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΕ ΠΡΏΤΟ ΠΛΆΝΟ ΤΟ ΝΈΟ SEAT IBIZA

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

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

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

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

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

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

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

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

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόμη.

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

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούμερο των 150.000 

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

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

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

Ford Mustang, το πιο δημοφιλές 
σπορ μοντέλο στον πλανήτη

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

Μπορεί μία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πιο αποδοτικοί κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και 

ένα καινούργιο κιβώτιο 8 σχέσεων, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των βελτιώσεων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το νέο Volvo XC60 
ξεκινά από 53.490 ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

H Honda θα παρουσιάσει 
υβριδικό CR-V στη Φρανκφούρτη

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

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

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

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

Η Renault γιορτάζει 
40 χρόνια στη Formula 1

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

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

Συλλέγοντας εμπειρία και γνώση, η συμμετοχή της στη Formula 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προωθητικές ενέργειες για Honda

Νέα καμπάνια & εκδόσεις Kia Sportage

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

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

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

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

Η Peugeot παραδίδει στο ΕΚΑΒ 
τα ασθενοφόρα τύπου Boxer

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

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

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

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

Σε πρώτο πλάνο το νέο 
Volvo V60

Η σουηδική εταιρεία έδωσε στη δημοσιότητα 
τα πρώτα στοιχεία για την estate εκδοχή του 
νέου S60 που θα ακολουθήσει από το ερχό-

μενο καλοκαίρι.

Στην έκθεση της Γενεύης θα κάνει πρεμιέρα το νέο V60, που θα έχει 
μεγαλύτερους και πολυτελέστερους χώρους, βασισμένο στη νέα 
πλατφόρμα SPA. Το μήκος του νέου V60 φτάνει τα 4,761 μέτρα και 
είναι 11,7 εκατοστά μακρύτερο από το XC60, σε συνδυασμό με ένα 

αυξημένο κατά 9,8 εκ. μεταξόνιο (συνολικά στα 2,872 μέτρα). Παράλληλα, 
ο χώρος αποσκευών έχει αυξηθεί στα 529 λίτρα, με την πρακτικότητα να 
εκτοξεύεται στα 1.364 όταν οι πλάτες των πίσω καθισμάτων πέσουν.

Σχεδιαστικά υπάρχουν τα χαρακτηριστικά στοιχεία της Volvo, από τα φώτα 
LED με το σφυρί του Thor (ήρωας της σκανδιναβικής μυθολογίας) μέχρι τα 
ιδιότυπα πίσω φωτιστικά σώματα. Το ίδιο ισχύει και για το ποιοτικό και πο-
λυτελές εσωτερικό με το εξαιρετικό Sensus στο κέντρο του ταμπλό. Φυσικά 
υπάρχουν όλες οι δυνατότητες διασύνδεσης smartphones, ενώ διαθέσιμα 
είναι και όλα τα συστήματα υποβοήθησης της μάρκας. Μεταξύ αυτών και το 
εξαιρετικό σε απόδοση σύστημα ημιαυτόνομης οδήγησης που μένει εντός 
λειτουργίας, όπου πληρούνται οι προϋποθέσεις, μέχρι τα 130 χλμ./ώρα.

Αρχικά το νέο V60 θα είναι διαθέσιμο στις εκδόσεις D3 και D4 με δίλι-
τρους τετρακύλινδρους diesel των 150 και 190 ίππων αντίστοιχα. Στις εκ-
δόσεις αυτές η κίνηση περνά στον μπροστινό άξονα και στη χειροκίνητη 
η μέση κατανάλωση είναι στα 4,3 και 4,4 λίτρα /100 χλμ. Η δίλιτρη βενζί-
νης T6 αποδίδει 310 άλογα με στάνταρ τετρακίνηση και αυτόματο κιβώ-
τιο των 8 σχέσεων.

Αργότερα θα προστεθούν τα υβριδικά T6 και T8 Twin Engine, όπου 
ο δίλιτρος κινητήρας βενζίνης θα υποβοηθείται από έναν ηλεκτροκινη-
τήρα 117 ίππων. Η συνδυαστική απόδοση θα είναι 360 και 390 ίπποι αντί-
στοιχα, με 0-100 σε 4,8 δεύτερα και επίσημη μέση κατανάλωση στα μόλις 
2,1 λίτρα/100 χλμ.

Το νέο Volvo V60 θα είναι διαθέσιμο από το καλοκαίρι, με τις τιμές στη 
Γερμανία να ξεκινούν από τα 40.100 ευρώ για την έκδοση D3. Αναμένε-
ται και έκδοση Cross Country με πιο τονισμένα offroad χαρακτηριστικά, 
ενώ τέλη του χρόνου θα λανσαριστεί το νέο S60, αφού παρουσιαστεί μέσα 
στο καλοκαίρι.

H Tesla Greece 
ετοιμάζει μέχρι 
και superchargers 
στη χώρα μας

Το φλερτ της Tesla με την Ελλάδα πηγαίνει αρκετά 
πίσω στον χρόνο, όμως οι τυπικές κακοδαιμονίες 
της εγχώριας οικονομίας δεν οδήγησαν σε κάποιο 
αποτέλεσμα. Αυτό ωστόσο φαίνεται ότι άλλαξε στις 

22 Φεβρουαρίου, όταν, όπως αποκαλύφθηκε, κατατέθηκε 
στο ΓΕΜΗ το έγγραφο της ίδρυσης της Tesla Greece Mο-
νοπρόσωπη ΙΚΕ. Το έγγραφο αυτό δείχνει ότι η εταιρεία 
θα έχει έδρα στον «Δημόκριτο», στο Β΄ Κτίριο του Εθνι-
κού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών. 

Η Tesla Greece θα ανήκει διοικητικά στο κέντρο των 
ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων της, στην Ολλανδία, και δι-
ευθυντής της θα είναι ο Stephan Werkman, που είναι υ-
πεύθυνος για την εταιρεία σε όλη την Ευρώπη. Προς το 
παρόν δεν έχει γίνει γνωστός ο τομέας δραστηριότητας της 

νέας εταιρείας, αν και η συστέγαση με τον «Δημόκριτο» 
αφήνει υπόνοιες για κάτι πιο κοντά σε ερευνητικό πρό-
γραμμα παρά σε παραγωγή αυτοκινήτων.

Πολλά ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία αποδίδουν 
αυτή την κίνηση στο ότι τρεις από τους κορυφαίους στο 
τμήμα σχεδίασης ηλεκτροκινητήρων της Tesla είναι Έλ-
ληνες, συγκεκριμένα οι Κωνσταντίνος Λάσκαρης, Κων-
σταντίνος Μπούρχας και Βασίλης Παπανικολάου.

Η ομάδα που θα στελεχώσει το γραφείο της Tesla 
Greece αρχικά θα αποτελείται από δέκα ειδικούς και δεν 
είναι τυχαίο πως στη λίστα με τους ταχυφορτιστές και στην 
επίσημη ιστοσελίδα της Tesla υπάρχουν ήδη πέντε ση-
μεία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, σε Αθήνα, Θεσσαλο-
νίκη, Λαμία, Ιωάννινα και Σπάρτη.

Μεγάλες εκπλήξεις στον 
διαγωνισμό EKO RACING 100
Με εντυπωσιακή συμμετοχή ολοκληρώθηκε 
ο μεγάλος διαγωνισμός της EKO Racing 100,
με κορυφαίο δώρο μια Ducati Supersport!

Η Citroën  γιορτάζει 
100 χρόνια  ιστορίας

Η Citroën γιορτάζει 100 χρόνια πρωτο-
πορίας και διαρκούς καινοτομίας, ενώ 

προσφέρει όλα τα C3 και C3 AIRCROSS με:
• 3,9% προνομιακό επιτόκιο
• 5 χρόνια εγγύηση
• Από 145 ευρώ τον μήνα

Παράλληλα, δίνει την ευκαιρία σε όλους 
να αποκτήσουν το νέο C3 iTouch, μοντέλο 
2018, μία νέα έκδοση του βραβευμένου 
C3, που προσφέρει:
• Εργοστασιακό Navigation Citroën 
Connect Nav: Σύστημα Navigation 3D 
με φωνητικές εντολές
• Κάμερα οπισθοπορείας
• Αισθητήρες παρκαρίσματος

Για περισσότερες πληροφορίες επισκε-
φθείτε το Επίσημο Δίκτυο Διανομέων 
Citroën ή την επίσημη ιστοσελίδα της 
Citroën www.citroen.gr.

Η ΕΚΟ πρωτοπορεί, για ακόμα μια φορά, παρουσιάζοντας και α-
ναπτύσσοντας έναν διαγωνισμό βασισμένο αποκλειστικά σε 

ψηφιακές πλατφόρμες και digital media. Και μάλιστα με πρωτο-
φανή επιτυχία, αφού πέτυχε ρεκόρ συμμετοχών! Δεκάδες χιλιάδες 
υποψήφιοι επέλεξαν ΕΚΟ Racing 100 και συμμετείχαν στον μεγάλο 
διαγωνισμό για τα 10 μεγάλα δώρα: τη μηχανή Ducati Superport, 
δύο δωροεπιταγές καυσίμων ΕΚΟ Racing 100 αξίας 500 ευρώ και 
εξοπλισμό Ducati.

Η πρώτη κλήρωση για την ανάδειξη των 10 τυχερών έγινε στις 
2 Φεβρουαρίου, ενώ η δεύτερη και τελική κλήρωση για την ανά-

δειξη του μεγάλου νικητή της Ducati Supersport πραγματοποιήθηκε 
την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου στον πολυχώρο Tin Pan Alley, παρου-
σία δημοσιογράφων, αλλά και εκπροσώπων του Ομίλου ΕΛΠΕ, της 
ΕΚΟ και της Ducati.

Μέσα από μια εντυπωσιακή προβολή video 3D Mapping οι καλε-
σμένοι είδαν την πολυπόθητη Ducati Supersport να κάνει ένα φαντα-
σμαγορικό virtual ταξίδι! Παρουσιαστής της ξεχωριστής βραδιάς ήταν 
ο Σάββας Πούμπουρας, ενώ μεγάλος πρωταγωνιστής της εκδήλωσης 
ήταν, φυσικά, ο νικητής της Ducati Supersport. Πριν εξαφανιστεί με… 
τέρμα τα γκάζια, συγκρατήσαμε το όνομά του: Γεώργιος Παντελής
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«7 ΚΡΕΜΑΣΜΕΝΟΙ»
Ρωσία, 1908. Επτά κρατούµενοι –πέντε 
µέλη µιας τροµοκρατικής οργάνωσης 
που κατηγορούνται για την απόπειρα 
δολοφονίας ενός υψηλόβαθµου κυβερνητικού 
αξιωµατούχου και δύο ποινικοί εγκληµατίες– 
καταδικάζονται σε θάνατο δι’ απαγχονισµού. 
Η νουβέλα «Μια διήγηση για τους επτά 
κρεµασµένους» του Λεονίντ Αντρέγιεφ, ενός 
από τους σηµαντικότερους συγγραφείς της 
προεπαναστατικής Ρωσίας, µεταφέρεται για 
πρώτη φορά στη σκηνή, σε δραµατουργική 
επεξεργασία της Αγγελικής Πασπαλιάρη και 
σκηνοθεσία της ίδιας και του Κωνσταντίνου 
Γώγουλου. Από τις 5 Μαρτίου και κάθε 
∆ευτέρα και Τρίτη στις 21:00 στο θέατρο 
Tempus Verum – Εν Αθήναις.

«ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ» 
ΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΑΣ ΣΤΑΪΚΟΥ
Μια ιδιαίτερη στάση λεωφορείου µε 
πολλαπλούς «προορισµούς» στήνεται στη 
σκηνή του Θεάτρου Φούρνος για το νέο έργο 
της ∆ήµητρας Στάικου «Το φαινόµενο του 
θερµοκηπίου» που κάνει πρεµιέρα τη ∆ευτέρα 
5 Μαρτίου και θα παρουσιάζεται κάθε ∆ευτέρα 
και Τρίτη στις 21:00. Μια µητέρα που πάσχει 
από άνοια και χάνεται. Μια κόρη που την 
εντοπίζει. Η άρνηση της µητέρας να αναγνωρίσει 
στο πρόσωπο της κοπέλας την κόρη της ή 
να επιστρέψει «σπίτι τους» οδηγεί σε έναν 
αποκαλυπτικό διάλογο.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ - ΓΙΩΤΑ 
ΝΕΓΚΑ
Η Αναστασία Μουτσάτσου και η Γιώτα Νέγκα στο 
Γυάλινο Μουσικό Θέατρο την Πέµπτη στις 8 του 
Μάρτη και ώρα 21:00 σε µία µουσική παράσταση 
αφιερωµένη στην Παγκόσµια Ηµέρα για τα 
∆ικαιώµατα των Γυναικών, διοργανωµένη από το 
Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ).

«ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΘΥΡΑ ΝΕΥΡΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ
Τον Μάρτιο στο «Flix it στη Στέγη» γιορτάζεται η Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας µε ένα αφιέρωµα στις γυναίκες του ελληνικού σινεµά, 

ενώ στις 6 Μαρτίου, στη Μικρή Σκηνή της Στέγης, προβάλλεται η ταινία του Πέδρο Αλµοδόβαρ «Γυναίκες στα πρόθυρα νευρικής 
κρίσης», ένας εξωφρενικός και συγχρόνως τρυφερός φόρος τιµής στη γυναικεία ψυχολογία. Πριν από την ταινία θα προβληθεί ένα 

µοναδικό βίντεο-αφιέρωµα στις γυναίκες του ελληνικού κινηµατογράφου, ενώ µετά την προβολή θα ακολουθήσει πάρτι στο φουαγιέ του 
5ου ορόφου µε δυνατή µουσική και ακόµη πιο «δυνατά» γκασπάτσο.



www.freesunday.gr 3304.03.2018 FREETIME
CINEM

A

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γκρέτα Γκέργουικ ΠΑΙΖΟΥΝ: Σίρσα 
Ρόναν, Λόρι Μέτκαλφ, Τρέισι Λετς, Τιµοτέ Σαλαµέ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 94΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Odeon

Η Ντοµινίκα Εγκόροβα (η βραβευµένη µε Όσκαρ Τζένιφερ Λόρενς) έχει πολλές ιδιότητες. Είναι µία αφοσιω-
µένη κόρη, αποφασισµένη να προστατέψει τη µητέρα της µε κάθε κόστος. Είναι πρίµα µπαλαρίνα µε τέτοια 
ένταση, που έχει ωθήσει το µυαλό και το σώµα της στα όρια. Είναι αριστοτεχνική στη µάχη της αποπλά-
νησης και της παραπλάνησης. Όταν της τυχαίνει ένας τραυµατισµός που την αναγκάζει να τερµατίσει την 

καριέρα της, η Ντοµινίκα και η µητέρα της αντιµετωπίζουν ένα δυσοίωνο και αβέβαιο µέλλον. Αυτός είναι και ο λόγος 
που πέφτει θύµα εκµετάλλευσης: γίνεται στρατιώτης της σχολής «Σπουργίτι», µιας µυστικής υπηρεσίας που εκπαιδεύει 
ξεχωριστούς νεαρούς ανθρώπους να χρησιµοποιούν το σώµα και το µυαλό τους ως όπλα. Αφού υποµένει τη σαδιστική, 
διεστραµµένη διαδικασία εκπαίδευσης, αναδύεται ως το πιο επικίνδυνο «Σπουργίτι» που έχει βγάλει ποτέ η υπηρεσία. 
Η Ντοµινίκα, πλέον, θα πρέπει να συµφιλιώσει τον παλιό εαυτό της µε τη δύναµη που κατέχει τώρα, την ίδια ώρα που η 
ζωή της και όλοι αυτοί που αγαπά βρίσκονται σε κίνδυνο, συµπεριλαµβανοµένου ενός πράκτορα της CIA (ο υποψήφιος 
για Χρυσή Σφαίρα Τζόελ Έτζερτον) που προσπαθεί να την πείσει πως είναι ο µόνος τον οποίο µπορεί να εµπιστευτεί.

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ∆ΙΠΛΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
LA VILLA

Σε µια µικρή ακτή κοντά στη Μασσαλία βρίσκεται ένα σπίτι που ανήκει σε έναν ηλικιωµένο άντρα. Τα τρία 
του παιδιά έχουν µαζευτεί στο πλευρό του για τις τελευταίες του µέρες: η Άντζελα, ηθοποιός που ζει στο 
Παρίσι, ο Ζόζεφ, που έχει ερωτευτεί µια γυναίκα που έχει τα µισά του χρόνια, και ο Αρµάν, ο µόνος που 
έχει µείνει πίσω και λειτουργεί το µικρό οικογενειακό εστιατόριο. Εκεί τα τρία αποξενωµένα αδέλφια θα 

µοιραστούν συναισθήµατα, αναµνήσεις, ενοχές και µυστικά και θα αναµετρηθούν µε όσα έχουν κληρονοµήσει από 
τα ιδανικά του πατέρα τους. Μέχρι που ένα απρόσµενο γεγονός θα τους κάνει να αναθεωρήσουν τα πάντα. Αφήνοντας 
τις καλύτερες εντυπώσεις στο Φεστιβάλ της Βενετίας, όπου έκανε πρεµιέρα τον περασµένο Σεπτέµβριο, και αφού 
κέρδισε το γαλλικό κοινό κάνοντας ρεκόρ εισιτηρίων, η νέα, τρυφερή και ευαίσθητη δηµιουργία του Ροµπέρ 
Γκεντιγκιάν («Τα χιόνια του Κιλιµάντζαρο») ετοιµάζεται να συγκινήσει και τους Έλληνες θεατές. ∆ύο χρόνια µετά 
την τελευταία του ταινία, ο αγαπηµένος Γάλλος σκηνοθέτης επιστρέφει µε µια ταινία οικογενειακής επανένωσης, 
εµπνευσµένη από τον «Βυσσινόκηπο» του Άντον Τσέχοφ.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Ροµπέρ Γκεντιγκιάν ΠΑΙΖΟΥΝ: Αριάν Ασκαρίντ, Ζαν-Πιερ Νταρουσέν, Ζεράρ Μεϊλάν, Αναΐς Ντεµου-
στιέ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 107΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Weird Wave

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Φράνσις Λόρενς ΣΕΝΑΡΙΟ: Τζάστιν Χέιθ (βασισµένο στο µυθιστόρηµα του Τζέισον Μάθιους) ΠΑΙ-
ΖΟΥΝ: Τζένιφερ Λόρενς, Τζόελ Έτζερτον, Ματίας Σένερτς, Τζέρεµι Άιρονς, Μαίρη-Λουίζ Πάρκερ, Σάρλοτ Ράµπλινγκ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 141΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Odeon

LADY BIRD

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΠΟΥΡΓΙΤΙ
RED SPARROW

  ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

Η ιστορία ενηλικίωσης που σκηνο-
θέτησε η Γκρέτα Γκέργουικ µε 
φόντο το Σακραµέντο του 2002 και 
η οποία οδεύει ολοταχώς προς τα 

Όσκαρ µε πέντε υποψηφιότητες (µεταξύ αυτών, 
καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας και α΄ γυναικείου 
ρόλου) έχοντας ήδη κερδίσει Χρυσή Σφαίρα 
Καλύτερης ταινίας και Α΄ Γυναικείου Ρόλου στην 
κατηγορία Μιούζικαλ/Κωµωδία, ξετυλίγει τη δύ-
σκολη εφηβεία της νεαρής Κριστίν «Lady Bird» 
Μακ Φέρσον (στον ρόλο η Σίρσα Ρόναν), την 
εκρηκτική σχέση αγάπης-µίσους µε τη νοσοκόµα 
µητέρα της και τα υπόλοιπα µέλη της οικογέ-
νειάς της, καθώς και την καθηµερινότητά της στο 
σχολείο και βέβαια τις εφηβικές ανασφάλειες και 
τους έρωτες αυτής της ηλικίας. Το Σακραµέντο 
είναι η γενέθλια πόλη της σεναριογράφου, ηθο-
ποιού και σκηνοθέτριας Γκρέτα Γκέργουικ. Και 
αποτελεί το ιδανικό σκηνικό για να µας αφηγηθεί 
την ιστορία ενηλικίωσης ενός κοριτσιού σε µια 
επαρχιακή πόλη της Αµερικής λίγο µετά την 
τροµοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεµβρίου. Η 
ταινία είναι µια επιστολή της Γκέργουικ προς την 
πόλη που αγάπησε µεγαλώνοντας, όταν ανακά-
λυψε την Τζόαν Ντίντιον, την ποιήτρια από το 
Σακραµέντο η οποία περιέγραψε τόσο ανάγλυφα 
την πόλη, που έκανε την Γκέργουικ να συνειδη-
τοποιήσει πως όλα όσα µισούσε στην πόλη αυτή 
κατά βάθος είναι κι εκείνα που αγαπά, γιατί τη 
διαµόρφωσαν στη γυναίκα που είναι σήµερα.
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ε παραπάνω από 800.000.000 λο-
γαριασµούς (διπλάσιος αριθµός 
σε σχέση µε έναν χρόνο πριν), το 
Instagram τους τελευταίους µήνες 
φέρνει σηµαντικές αλλαγές στους 
χρήστες, είτε πρόκειται για προ-

σωπικό είτε για εταιρικό λογαριασµό. Mε τις τελευταίες αλ-
λαγές, το Instagram µοιάζει να ορίζεται πλέον από δύο κα-
τευθύνσεις, σαν να πρόκειται για δύο κοινωνικά δίκτυα. Η 
µία κατεύθυνση ακολουθεί τα χνάρια του Facebook, όπου οι 
χρήστες µοιράζονται τις αγαπηµένες τους φωτογραφίες σε 
ένα feed φίλων και ακολούθων που επηρεάζεται από τον ε-
κάστοτε αλγόριθµο που έχει οριστεί. Η δεύτερη κατεύθυνση 
τείνει προς την κλωνοποίηση λειτουργιών του Snapchat, 
δηλαδή µια εφαρµογή ανταλλαγής µηνυµάτων, µε φωτο-
γραφίες που µπορεί ο χρήστης να δει µία φορά µόνο, και 
stories στα οποία οι χρήστες εθίζονται πλέον στο να µοιρά-
ζονται κάθε στιγµή το πού βρίσκονται, το τι κάνουν και γιατί. 
Αυτές οι δύο κατευθύνσεις, λοιπόν, «ενώνονται» σε ένα κοινό 
username της ίδιας εφαρµογής. Το Instagram σίγουρα απέ-
χει πολύ από το πώς ξεκίνησε µερικά χρόνια πριν, όταν ήταν 
µια εφαρµογή µε κεντρικό άξονα τη φωτογραφία και όχι 
τόσο τη διάδραση των χρηστών.

∆ηµοφιλής τρόπος πλέον τα stories 
στο Instagram, αλλά…
Τα stories έχουν µπει στην καθηµερινότητα των χρηστών 
του Instagram µε πάνω από 250 εκατοµµύρια ενεργούς χρή-
στες ηµερησίως! Όµως µετά από παράπονα χρηστών για ενο-
χλητικά ή εκβιαστικά µηνύµατα από screenshots των stories 
τους, το Instagram εξελίσσει το χαρακτηριστικό που έχουν 
αγαπήσει οι χρήστες για την αµεσότητα αλλά και για το γεγο-
νός ότι τους επιτρέπει να µοιραστούν µόνο για 24 ώρες κάτι 
από την καθηµερινότητά τους. Έως τώρα υπήρχε µόνο η δυ-
νατότητα να δείτε ποιος βλέπει ένα story που έχετε δηµο-
σιεύσει, τώρα όµως το Instagram δοκιµάζει κάτι παραπάνω: 
σας ειδοποιεί όταν κάποιος κάνει screenshot ένα story σας, 
όπως δηλαδή συµβαίνει και στο Snapchat.

TIP: Ενεργοποιώντας τη λειτουργία πτήσης, το screenshot 
που κάνετε δεν εµφανίζεται.

Το Instagram ως messaging app
Όπως φαίνεται, το Instagram εξελίσσεται σε µια εφαρµογή ε-
πικοινωνίας, messaging, αλλά και ανταλλαγής πληροφοριών 
µεταξύ των χρηστών, ακολουθώντας τα χνάρια των Facebook, 
Whatsapp κ.λπ. Πλέον το Instagram «προδίδει» το πότε ήσα-
σταν active, µε αποτέλεσµα οι ακόλουθοί σας να µπορούν να 
ελέγξουν µέσω των direct messages πότε χρησιµοποιήσατε 
για τελευταία φορά την εφαρµογ ή.

TIP: Αποφύγετε το  συγκεκριµένο νέο χαρακτηριστικό: 
Settings > scroll down στη νέα επιλογή «Show Activity 
Status» > Απενεργοποιήστε το. Θυµηθείτε ότι µε την απε-
νεργοποίηση δεν θα µπορείτε ούτε εσείς να δείτε την τε-
λευταία δραστηριότητα των άλλων.

Ακολουθούµε και hashtags
Πλέον οι χρήστες δεν θα ακολουθούν µόνο φίλους, γνω-
στούς ή διασήµους. Μια νέα επιλογή που κινείται γύρω από 
τα ενδιαφέροντα του χρήστη έχει επίσης προστεθεί. Ο χρή-
στης, πλέον, ακολουθεί όχι µόνο λογαριασµούς αλλά και αγα-
πηµένα… hashtags. Κάνοντας, λοιπόν, µια αναζήτηση, τα προ-
τεινόµενα hashtags θα εµφανιστούν στα αποτελέσµατα. Στη 
συνέχεια τα top posts από αυτό το hashtag θα βρεθούν στο 
feed σας, ενώ το ίδιο θα γίνει και µε κάποια από τα τελευταία 
stories που το αφορούν. Το Instagram µε αυτή την κίνηση κα-
ταργεί το ότι για να δεις το story κάποιου χρήστη πρέπει να 
τον ακολουθείς. Εάν έχετε τα ίδια ενδιαφέροντα, είναι πολύ 
πιθανό να δείτε το story του. Κάπως έτσι ενισχύεται και η δι-
αφήµιση διαφόρων brands που χρησιµοποιούν τα stories ως 
ένα νέο µέσο στοχευµένης διαφήµισης.

Φιλτράροντας τα σχόλια
Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, µια νέα αλλαγή αφορά το 
comment control, καθώς πλέον ο χρήστης έχει τον έλεγχο 
στο ποιος µπορεί και ποιος όχι να σχολιάσει τις δηµοσιεύσεις 

του. Έχετε πλέον τη δυνατότητα να περιορίζετε τα σχόλια στα 
accounts που ακολουθείτε, τους followers σας αλλά και έναν 
συνδυασµό των δύο. Έχετε τη δυνατότητα να περιορίσετε τα 
σχόλια από συγκεκριµένους λογαριασµούς. Επιπρόσθετα, το 
Instagram δοκιµάζει ένα filtering system για τα σχόλια, µε 
το οποίο σχόλια που είναι προσβλητικά µπλοκάρονται αυτό-
µατα. Αυτό δοκιµάζεται σε λίγες συγκεκριµένες γλώσσες προς 
το παρόν, όχι στα ελληνικά.

Το δύσκολο κοµµάτι του sharing
Έχοντας δει ακόµη και αυτοκτονία σε live βίντεο στο Facebook, 
το Instagram έχει προχωρήσει σε αλλαγές που ίσως είναι ένα 
βήµα πιο κοντά σε «λεπτά» θέµατα. To Instagram εφαρµό-
ζει το «Anonymous Reporting in Live Broadcast», το οποίο 
επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν report σε ένα live βίντεο, 
όταν νοµίζουν πως ο χρήστης του live βίντεο χρειάζεται ψυ-
χολογική υποστήριξη. Εφόσον κάποιος χρησιµοποιήσει αυτή 
την επιλογή, αυτό γίνεται ανώνυµα και ο χρήστης του live βί-
ντεο ειδοποιείται µε pop-up µήνυµα στο οποίο του προσφέ-
ρονται επιλογές βοήθειας και ψυχολογικής υποστήριξης.

Ενδιαφέρον αλλά και δυσαρέσκεια προκαλεί η αλλαγή 
στον αλγόριθµο του Instagram, η οποία ισχύει από τα µέσα Ι-
ανουαρίου, σταδιακά, στους χρήστες απ’ όλο τον κόσµο. Η αλ-
λαγή ουσιαστικά φέρνει τα πάνω κάτω, καθώς προβάλλει σε 
περισσότερους χρήστες µια δηµοσίευση για την οποία έχουν 
εκδηλώσει ενδιαφέρον περισσότερα άτοµα, κυρίως το πρώτο 
µισάωρο της ανάρτησης. Στη συνέχεια, ανάλογα µε την απή-
χηση, την εµφανίζει σε περισσότερους χρήστες. Έχει παρα-
τηρηθεί ότι οι αναρτήσεις προβάλλονται πλέον µόνο στο 10% 
των ακολούθων µας. Σηµαντική, λοιπόν, αυτή η αλλαγή και 
δυσάρεστη για τα accounts που µετρούν λίγους followers, 
καθώς πλέον το περιεχόµενό τους δεν προβάλλεται σε πολλά 
άτοµα. Αντιθέτως, η αλλαγή αυτή φέρνει σηµαντικά αποτελέ-
σµατα σε µεγάλα brands, τα οποία µετρούν χιλιάδες ακολού-
θους. Αλλάζει το Instagram, λοιπόν, και οι αλλαγές που γί-
νονται είναι υπέρ των µεγάλων accounts, υπέρ των µεγάλων 
brands, όχι υπέρ των προσωπικών προφίλ όµως. Όχι όπως ξε-
κίνησε δηλαδή πριν από µερικά χρόνια.

Oι αλλαγές στο Instagram
Ενώ όλοι µιλούν για stories, σχόλια, check-in, trends, brands, διαφήµιση, 

δηµοφιλή hashtags, «ποιος µε ακολουθεί», accounts διασήµων.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΙ
ΕΝΕΡΓΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝA STORIES

∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

                             

ΠΡΟΦΙΛ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΟ INTERNET 
ΕΧΟΥΝ INSTAGRAM ACCOUNT

στο ποιος µπορεί και ποιος όχι να σχολιάσει τις δηµοσιεύσεις 

                             

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ
ΕΙΝΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

TIP: Ενεργοποιώντας τη λειτουργία πτήσης, 
το screenshot που κάνετε δεν ε
φανίζεται.

TIP: Αποφύγετε το  συγκεκρι
ένο νέο χαρακτηρι-
στικό: Settings > scroll down στη νέα επιλογή «Show 
Activity Status» > Απενεργοποιήστε το. Θυ
ηθείτε ότι 

ε την απενεργοποίηση δεν θα 
πορείτε ούτε εσείς 
να δείτε την τελευταία δραστηριότητα των άλλων.

  ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΓΚΕΛΜΠΟΥΡΑ           @FORBIDDEN.DESIGNS 
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Vásquez, εκδ. Ίκαρος 

Το 2014 ο Κάρλος Καρβάγιο συλλαµβάνεται σε 
ένα µουσείο της Μπογκοτά για την κλοπή του 
υφασµάτινου κοστουµιού του Χόρχε Ελιέσερ 
Γκαϊτάν, του φιλελεύθερου πολιτικού ηγέτη που 
δολοφονήθηκε το 1948. Τι συνδέει τις δολοφο-
νίες του Τζον Φ. Κένεντι και του Χόρχε Ελιέσερ 
Γκαϊτάν, ο θάνατος του οποίου καθόρισε την 
ιστορία της Κολοµβίας; Πώς µπορεί ένα έγκλη-
µα που έλαβε χώρα το 1914, αυτό του αρχηγού 
του Φιλελεύθερου Κόµµατος Ραφαέλ Ουρίµπε 
Ουρίµπε, να σηµαδέψει τη ζωή ενός ανθρώπου 
στον 21ο αιώνα; O Χουάν Γκαµπριέλ Βάσκες, ως 

αφηγητής και κεντρικός ήρωας του µυθιστορήµατος, αποφασίζει να διεισδύσει στα 
µυστικά των πιο σκοτεινών πτυχών από το παρελθόν της Κολοµβίας.

Εφιάλτης – Η Απολογία, Νίκος 
Φαρούπος, εκδ. Κέδρος

Μήπως ήταν αθώος ο άνθρωπος που θεωρείται ο 
µεγαλύτερος προδότης στην ιστορία της Ελλάδας 
και του δυτικού κόσµου; Μήπως έπεσε θύµα 
πολιτικών σκοπιµοτήτων σε µια στηµένη δίκη; 
Το όνοµα «Εφιάλτης», που σήµαινε τον ζωηρό, 
τον ορµητικό, «αυτόν που πηδάει µε ορµή πάνω 
σε κάτι» ή «αυτόν που πατάει σταφύλια», σήµερα 
είναι συνώνυµο του «προδότη» ή του «πολύ κακού 
ονείρου». Αν όµως ο Εφιάλτης επιλέχτηκε για να 
παίξει τον ρόλο του «καθάρµατος», δηλαδή να κα-
θάρει, να εξαγνίσει από το αµάρτηµα της υποταγής 
ή της φυγοµαχίας εκείνες τις ελληνικές πόλεις που 

µήδισαν; Αν τελικά ο «προδότης» είναι ένα ακόµη εξιλαστήριο θύµα της Ιστορίας; 
Ιδού η πιθανή απολογία του.

The Frozen Banker Project – Μια 
σουρεαλιστική προσέγγιση στη 
γαστρονοµία, Αγάπη Μαργετίδη, εκδ. 
Παπαδόπουλος

Ένα βιβλίο που γράφτηκε σχεδόν κατά τύχη από 
ένα πρώην τραπεζικό στέλεχος που βρέθηκε άθελά 
του «στο ψυγείο», φράση που σηµατοδοτεί το 
πάγωµα της επαγγελµατικής δραστηριότητας λόγω 
δυσµένειας για κάποιο διάστηµα, άλλοτε µεγάλο 
και άλλοτε µικρότερο. Η έκδοση περιλαµβάνει 
πενήντα δύο κεφάλαια, γραµµένα βδοµάδα-βδο-
µάδα για έναν ολόκληρο χρόνο, που στέλνονταν σε 
φίλους και άλλους «κατεψυγµένους» συναδέλφους 

ως µήνυµα αισιοδοξίας και ως αντίδοτο στην κατήφεια. Μικρές προσωπικές ιστορίες, 
κοσµοθεωρίες και πολλές ιδιαίτερες συνταγές µαγειρικής µπλέκονται σε µια αφήγη-
ση χωρίς λογοκρισία και µεταµορφώνονται σε µια λυτρωτική εξοµολόγηση και ένα 
ενθύµιο των κύκλων της ζωής.

Τετράδια ονείρων, Ζυράννα Ζατέλη, 
εκδ. Καστανιώτη

Τα «Τετράδια ονείρων» είναι ένα παράξενο και 
απρόσµενο βιβλίο, όπου η Ζυράννα Ζατέλη 
αποκαλύπτει τις θρυαλλίδες της γραφής της, τις 
µύχιες εικόνες που δηµιούργησαν το µαγικό της 
σύµπαν. Ένα γοητευτικό ταξίδι στον κόσµο των 
ονείρων της –πρωταρχική ύλη της πεζογραφίας 
της–, µε τα αινίγµατα του υποσυνείδητου που η 
ίδια επέλεξε να καταγράψει ανασύροντάς τα από 
το χάος της ενύπνιας ζωής.

Ένα βιβλίο που γράφτηκε σχεδόν κατά τύχη από 

Nick Cave – Mercy on me, 
Reinhard Kleist, µτφρ. Γιώργος-
Ίκαρος Μπαµπασάκης, εκδ. Οξύ

Το νέο graphic novel από την πένα του διά-
σηµου Γερµανού κοµίστα Ράινχαρτ Κλάιστ, 
µια ιδιαίτερη και ασυνήθιστη βιογραφία του 
µεγάλου µουσικού, στιχουργού και συγγρα-
φέα Νικ Κέιβ, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 
Ηλίβατον και Οξύ (συνέκδοση). Ο Ράινχαρτ 
Κλάιστ, που έχει γράψει επίσης τα graphic 
novels «Johnny Cash», «Αβάνα», «Κάστρο» 
και «Ο Μποξέρ», συνεργάστηκε στενά µε 
τον Νικ Κέιβ, o οποίος εξέφρασε τον ενθου-
σιασµό του για το αποτέλεσµα µε µία λέξη: 

«Awesome!» (Καταπληκτικό!). Το βιβλίο κυκλοφορεί φέτος ταυτόχρονα σε 
πολλές χώρες µε αφορµή τα 60ά γενέθλια του Νικ Κέιβ.

Αµοντάριστα πλάνα, Ρούλα 
Γρηγοριάδου-Χατζηµηνά, εκδ. 
Γαβριηλίδης

«Κυριακάτικη ανία. Παραδοµένοι στις φλόγες 
οι τοίχοι της αντοχής µας. Τα µάτια µας 
παράθυρα ερµητικά κλειστά. Να ικετεύουµε 
ανήµποροι για µια σταγόνα αέρα και η µυρω-
διά της καµένης σάρκας να µας βυθίζει –όλο 
και πιο αργά– σ’ ένα λήθαργο εφιαλτικό. Τη 
∆ευτέρα µαζέψαµε τα αποκαΐδια ξεπλύναµε 
το φόβο από την αγωνία της επανάληψης 
και δώσαµε τα χέρια για µια ακόµα ειρηνική 
συνύπαρξη παίζοντας µε το χρόνο». H Ρούλα 
Γρηγοριάδου-Χατζηµηνά υπογράφει τη δεύ-
τερη ποιητική συλλογή της.

ΒΙΒΛΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΤΗ

  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ
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  ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ

Θα ήθελε να είναι ένας διαγωνισμός μαγειρικής, όπως έτσι κι 
αλλιώς επιμένουν να τον αποκαλούν οι κριτές του παιχνιδιού 
αλλά και οι διαγωνιζόμενοι. Και θα μπορούσε. Οι σεφ-κριτές 

είναι αναγνωρισμένοι, με αξία στον χώρο τους, και οι συμμετέχοντες 
οι περισσότεροι με σπουδές, προϋπηρεσία και όρεξη. Στην τηλεοπτική 
αρένα, όμως, καμία εκπομπή δεν πρόκοψε δίχως δάκρυ, ίντριγκα και 
διχόνοια. Στο «Master Chef» οι παίκτες ζουν κοινοβιακά σε ένα σπίτι 
και διαγωνίζονται για ένα έπαθλο, συμμετέχοντας σε ένα reality και 
όχι σε μια ακαδημία. Και στο manual κάθε reality που σέβεται την ύ-
παρξή του –και την τηλεθέασή του– η διχόνοια πρωταγωνιστεί.

Πριν από κάποιες εβδομάδες στο Twitter η απόφαση μιας διαγω-
νιζόμενης (Μάγκυ) να αποχωρήσει οικειοθελώς μετά από πρόβλημα 
υγείας που αντιμετώπισε το παιδί της έγινε trend. Ο λόγος; Οι χρήστες 
των social media δεν ήταν ευχαριστημένοι που η Μάγκυ δεν ήταν αρ-
κετά αναστατωμένη, που κάθισε να το σκεφτεί, που δεν έφυγε τρέχο-
ντας μέσα στη βροχή να βρει το παιδί της. Όπως λοιδορούνται οι γυναί-
κες με προφανείς ατελείς αναλογίες που τολμούν να ανεβάσουν φωτο-
γραφίες τους στα social media –το λεγόμενο body shaming–, με τον 
ίδιο τρόπο «έκραζαν» τη Μάγκυ επειδή δεν ήταν αρκετά δραματική – 
mommy shaming. Στο ίδιο κλίμα και οι άντρες συμπαίκτες της, οι πε-
ρισσότεροι και οι ίδιοι γονείς, που δεν έχασαν την ευκαιρία στις προ-
σωπικές τους συνεντεύξεις να την αποκαλέσουν μέσες-άκρες «κακή 
μητέρα».

Πριν από τέσσερις μέρες οι κανόνες του παιχνιδιού άλλαξαν. Όσοι 
από τους διαγωνιζόμενους είχαν αποχωρήσει θα μπορούσαν, αν το ε-
πιθυμούσαν, μέσα από μια νέα δοκιμασία να παλέψουν για την επι-

στροφή τους στο παιχνίδι. Ανάμεσά τους και η Μάγκυ. Η υποδοχή 
που της επιφύλαξαν, όταν η ίδια νίκησε και επέστρεψε στο σπίτι του 
«Master Chef», ήταν ίδια μ’ εκείνη όταν αποχώρησε. Πώς τολμά μια 
μάνα να αφήσει το παιδί της για να κυνηγήσει το όνειρό της – όποιο 
κι αν είναι αυτό; Πώς τολμά να αφήσει το παιδί στον άντρα και πατέρα 
του παιδιού της; Πώς τολμά να ορίζει την προσωπικότητά της πέρα 
από τη μητρότητα;

Είναι εύκολα τα στερεότυπα. Βάζουν ταμπέλες, κατατάσσουν τους 
ανθρώπους, ορίζουν έναν κώδικα ηθικής για να χωράμε όλοι ασφυ-
κτικά, είτε το διαλέξαμε είτε όχι. Κι έτσι κατηγοριοποιημένοι δικά-
ζουμε αυτόκλητα ελέω δικαίου. Ενός δικαίου αυθαίρετου, σκληρού 
και αναχρονιστικού, που αποκαλεί «τεμπέλη» τον πατέρα που φροντί-
ζει εκείνος τα παιδιά στο σπίτι και όχι η σύζυγός του, «άπονη» τη μη-
τέρα που νοιάζεται για την καριέρα της, «μαγκούφηδες» εκείνους που 
επιλέγουν να μην κάνουν παιδιά. Λες και τα ζητήματα οικογενειακής 
ευτυχίας έχουν κανόνες που μας μοιράστηκαν στο δημοτικό με θεω-
ρήματα και τύπους σαν αυτούς του Νεύτωνα και του Ευκλείδη.

Ίσως είναι ευκολότερο να ασχολούμαστε με τις ζωές των άλλων, 
για να μην καταναλώνουμε σκέψη για τη δική μας, τα λάθη και τις α-
στοχίες μας, ώστε να συνεχίζουμε απερίσπαστοι στην καθημερινότητα 
του μεροδούλι μεροφάι. Μέχρι τουλάχιστον να πέσουμε οι ίδιοι θύ-
ματα κριτικής και καταδίκης, κάτι που να είστε σίγουροι ότι θα συμ-
βεί και σ’ εσάς. Εκτός κι αν έχετε εξασκηθεί σε μια άσκηση συνειδη-
τότητας που υπακούει στη δική σας προσωπική ηθική απόλυτου σε-
βασμού της ζωής των άλλων. Με όποιον τρόπο κι αν έχουν επιλέξει 
να τη ζήσουν.

Η Μάγκυ του «Master Chef», το mommy shaming 
και άλλα στερεότυπα
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s Ο ελληνικός ποιμενικός είναι από τα πιο όμορφα, έξυπνα και πιστά 
σκυλιά. Σήμερα η παραδοσιακή αυτή ελληνική φυλή κινδυνεύει 
με εξαφάνιση από τη μείωση της νομαδικής κτηνοτροφίας και τις 

ανεξέλεγκτες διασταυρώσεις που αλλοίωσαν τα χαρακτηριστικά της. Ο Βλά-
χος είναι ένα τέτοιο μπασταρδάκι, αφού έχει το χαρακτηριστικό πλούσιο 
τρίχωμα της ράτσας με τον διπλό μανδύα για να τον προστατεύει από το 
κρύο. Καθώς, όμως, είπαμε, δεν έχει pedigree, δεν θα πάρει τις τεράστιες 
διαστάσεις του ποιμενικού. Γι’ αυτό είμαστε σίγουροι, καθώς έχει αλλάξει 
ήδη δόντια, άρα έχει κλείσει τους πέντε μήνες, όπως μας βεβαίωσε και ο 
κτηνίατρος. Δυστυχώς, δεν έχουμε χώρο για άλλο ζώο κι έτσι προς το παρόν 
μόνο ταΐζεται. Αυτός και ο πιο μικρόσωμος αδερφός του χρειάζονται σπίτι. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6976 687977.
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Φυσικά έχω 
αντιμετωπίσει 
υποτιμητική 
συμπεριφορά στον 
χώρο εξαιτίας του 
φύλου μου. Κυρίως 
στα πρώτα μου 
επαγγελματικά 
βήματα. Αυτό, 
όμως, όσο και να 
με στενοχωρούσε 
τότε, ταυτόχρονα 
με δυνάμωνε 
και με πείσμωνε 
ακόμη 
περισσότερο.

INFO
Γεωργία 
Νταγάκη
2, 9 και 16 Μαρτίου
Μουσική σκηνή Σφίγγα
Ακαδημίας & Ζωοδόχου 
Πηγής
(είσοδος στον πεζόδρομο 
Κιάφας 13)
Τηλ. κρατήσεων: 211 
4096149, 6987 844845
sfigamusic@gmail.com
Ώρα έναρξης: 22:30
Τιμή εισόδου στο μπαρ: 
€12 με μπίρα ή κρασί

Η Γεωργία Νταγάκη, παράλληλα με τη χειμερινή της περιο-
δεία και λίγο πριν από τις προγραμματισμένες παραστάσεις 
της στο εξωτερικό, επιστρέφει στην καρδιά της Αθήνας για 

τρεις μοναδικές εμφανίσεις στη μουσική σκηνή Σφίγγα και μας εξηγεί 
πως η Κρήτη είναι τρόπος ζωής.

Τις Παρασκευές 2, 9 και 16 Μαρτίου σας βρίσκουμε στη 
Σφίγγα.
Στη Σφίγγα θα ακούσετε ένα πολυσυλλεκτικό ρεπερτοριακά πρό-
γραμμα που κρύβει άλλοτε φανερά και άλλοτε υπόγεια ένα πλήθος συ-
ναισθημάτων. Ο δυναμισμός, η συγκίνηση, το πάθος, αλλά και η ενέρ-
γειά μας, είναι αυτά που χαρακτηρίζουν τον ήχο μας, αλλά και το πρό-
γραμμα αυτό.

Τι σημαίνει για εσάς η κρητική λύρα, τα κρητικά τραγούδια 
και η παράδοση;
Η Κρήτη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, για μένα σημαίνει τρόπος ζωής. 
Έχω μεγαλώσει και γαλουχηθεί με όλα τα ήθη και τα έθιμα του νη-
σιού, παρόλο που είμαι ένα παιδί που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην 
Αθήνα. Ίσως και η ανάγκη των γονιών μου να ήταν πιο έντονη, μια και 
ήμασταν μακριά από το νησί, να μας μεταφέρουν όλα εκείνα που τους 
συνέδεαν με αυτό και τους έλειπαν τόσο. Είναι, λοιπόν, το σημείο ανα-
φοράς μου και μέσα από τη μουσική του τόπου μου αισθάνομαι γεμάτη 
και δυνατή, να προχωράω σε κάθε πρόκληση, σε καθετί καινούργιο.

Από την άλλη, η λύρα, η οποία θεωρείται κατεξοχήν «αν-
δρικό» μουσικό όργανο. Ήταν συνειδητή επιλογή ή σας ο-
δήγησε εκεί το ταλέντο σας;
Δεν μπορεί να είναι και τόσο συνειδητή η επιλογή ενός παιδιού που 
ζητά λύρα από τα έξι του κιόλας χρόνια. Ωστόσο, ήταν μεγάλη η συγκί-
νηση που μου έδινε το όργανο αυτό, ακόμα και τότε, σε αυτή την τόσο 
μικρή ηλικία. Στην πορεία, όμως, αυτή η σχέση δυνάμωνε μέρα με τη 
μέρα. Το ταλέντο ήταν κι αυτό σίγουρα ένας σημαντικός παράγοντας, 
κυρίως για τους γονείς μου και τον δάσκαλό μου, ώστε να με παροτρύ-
νουν να συνεχίσω.

Έχετε αντιμετωπίσει υποτιμητική συμπεριφορά στον χώρο 
εξαιτίας του φύλου σας;
Φυσικά έχω αντιμετωπίσει υποτιμητική συμπεριφορά στον χώρο εξαι-
τίας του φύλου μου. Κυρίως στα πρώτα μου επαγγελματικά βήματα. 
Αυτό, όμως, όσο και να με στενοχωρούσε τότε, ταυτόχρονα με δυνά-
μωνε και με πείσμωνε ακόμη περισσότερο.

Έχετε πολλές και σημαντικές συνεργασίες. Ήταν καθοριστι-

κές στην πορεία σας και πώς;
Είναι πολύ όμορφο και πολύ δημιουργικό να «μοιράζεσαι», ειδικά 
όταν υπάρχει κοινή αισθητική, αλληλοεκτίμηση και σεβασμός. Έχω 
αρκετές συνεργασίες στο ενεργητικό μου και αισθάνομαι πολύ γεμάτη 
σε αυτό το κομμάτι. Δεν θα έλεγα ότι κάποιες έπαιξαν καθοριστικό 
λόγο στην πορεία μου, αλλά σίγουρα συντέλεσαν στο να ανακαλύψω 
καινούργιες πτυχές της μουσικής μου ταυτότητας έως σήμερα.

Οι συνεργασίες είναι θέμα τύχης ή επιλογής;
Νομίζω πως είναι θέμα επιλογής και όχι τύχης. Ο δρόμος που επιλέγει 
ο καθένας μας, αλλά και οι επιλογές γενικότερα ενός καλλιτέχνη είτε 
ως προσωπικότητας είτε μουσικά, είναι αυτά τα στοιχεία που θα τον 
καθορίσουν, αλλά και που θα τον οδηγήσουν σε συνεργασίες, τραγού-
δια, δισκογραφία κ.λπ.

Τα περισσότερα τραγούδια μιλάνε για την αγάπη, τον 
έρωτα και τις δυσκολίες του. Ακόμη και τραγούδια που μι-
λάνε για πολιτικά ή κοινωνικά θέματα, όπως π.χ. το «Dance 
me to the end of love» του Λέοναρντ Κοέν, που εκείνος το 
έγραψε για το Ολοκαύτωμα, ο κόσμος τα ερμηνεύει διαφο-
ρετικά. Γιατί έχουμε, νομίζετε, την ανάγκη να τραγουδάμε 
τον έρωτα ή την αποτυχία του;
Τα πιο σπουδαία τραγούδια είναι αυτά που κρύβουν μέσα τους πολ-
λές «ερμηνείες». Είναι το απόλυτο για έναν δημιουργό, θεωρώ, τα τρα-
γούδια του να δίνουν την ελευθερία στον καθέναν που τα ακούει να 
τα συνδέει με τη σειρά του με μια δική του προσωπική κατάσταση και 
έτσι να ταυτίζεται αλλά και να απελευθερώνει το συναίσθημά του μέσα 
από αυτά. Υπάρχει μια κρητική μαντινάδα για τον έρωτα που λέει «ο 
έρωτας και ο θάνατος ίδια σπαθιά κρατούνε/ κι οι δυο με τρόπο ξαφ-
νικό και ύπουλο σε χτυπούνε». Καταλαβαίνουμε πως αυτά τα δύο στοι-
χεία της φύσης είναι εκείνα που μπορούν να παρασύρουν με τη δύ-
ναμή τους τα πάντα.

Εσείς από εκεί αντλείτε έμπνευση; Από τις ιστορίες αγάπης;
Οι στιγμές που γίνομαι περισσότερο δημιουργική στο κομμάτι της σύν-
θεσης είναι οι στιγμές που δεν είμαι πολύ καλά και έτσι, ψάχνοντας 
τρόπο να ξορκίσω τα άσχημα, ξεκινώ να γράφω. Πηγή έμπνευσης μπορεί 
να είναι τα πάντα για μένα. Δυο θλιμμένα μάτια, ένα χαμόγελο, μια κί-
νηση, μια κοπέλα που περιμένει σε μια στάση υπομονετικά. Οτιδήποτε.

Tι άλλο ετοιμάζετε;
Παράλληλα με τις εμφανίσεις μας εντός και εκτός Ελλάδας βρίσκομαι 
στο στούντιο και ηχογραφώ τα νέα μου τραγούδια για τον δεύτερο σε 
σειρά προσωπικό μου δίσκο.

Γεωργία Νταγάκη
«Τα σπουδαία τραγούδια κρύβουν πολλές “ερμηνείες”»

  ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ
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Γυμνάζεσαι στο σπίτι; Κάν’ το σωστά! Αυτές οι στρατηγικές θα σε κάνουν 
να δείχνεις πιο δυνατή/-ός, πιο αδύνατη/-ος και πιο fit κάθε μέρα που 
περνάει και είναι πραγματικά εφικτές. Δοκίμασέ το κι εσύ!

1. Κάνε την αρχή
Η εξίσωση είναι απλή: αν δεν έχεις στόχο για τη γυμναστική σου, τότε δεν θα 
έχεις και αποτέλεσμα. Ένας υγιεινός τρόπος ζωής απαιτεί δέσμευση και πειθαρ-
χία, γι’ αυτό θέσε ρεαλιστικούς στόχους και μην περνάς τη γραμμή ανάμεσα στο 
να θέλεις να είσαι σε φόρμα και στο να κάνεις πραγματικά κάτι γι’ αυτό. 

2. Αγόρασε τα βασικά
Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα γυμναστικής χρειάζεται τόσο αερόβιες όσο και 
ασκήσεις ενδυνάμωσης, οπότε βεβαιώσου πως διαθέτεις τα βασικά εξαρτήματα, 
όπως σχοινάκι, λάστιχο αντίστασης και βαράκια, στο σπίτι. Το σχοινάκι είναι μία 
από τις καλύτερες καρδιαγγειακές ασκήσεις. Τα λάστιχα αντίστασης χρησιμοποι-
ούνται σε πολλαπλές ασκήσεις, όπως πιέσεις δικεφάλων, κωπηλατική για πλάτη 
και πιέσεις θώρακα, ενώ τα βαράκια είναι ζωτικής σημασίας για προπόνηση εν-
δυνάμωσης. Έχε πρόχειρο ένα στρωματάκι γυμναστικής, για να κάθεσαι ή να ξα-
πλώνεις στο πάτωμα όταν κάνεις δυναμικές ασκήσεις.

3. Άρχισε να προγραμματίζεις
Αν αποτυγχάνεις να προγραμματιστείς, προγραμματίζεις μια αποτυχία! Είναι 
πάντα προτιμότερο να οργανώνεις την προπόνησή σου το προηγούμενο βράδυ, 
ώστε να έχεις μια ιδέα για το πότε, τι και πώς να ξεκινήσεις. Αυτό σε βοηθάει να 
τηρείς τις δεσμεύσεις σου. Διαφορετικά, θα ξεκινάς πάντα από αύριο.

4. Σύντομο αλλά εντατικό
Η ιδανική διάρκεια μιας προπόνησης είναι μεταξύ 30 και 60 λεπτών. Και, όπως σε 
όλα τα πράγματα, είναι η ποιότητα που μετράει και όχι η ποσότητα. Η σύστασή 
μου είναι 30 λεπτά υψηλής έντασης κυκλική προπόνηση τρεις φορές την εβδο-
μάδα. Αν πιέσεις τον εαυτό σου περισσότερο, απλώς θα ασκήσεις πίεση στο σώμα 
σου και θα μειώσεις το κίνητρό σου για γυμναστική.

5. Μην ξεχνάς την προθέρμανση
Η προθέρμανση είναι πολύ σημαντική, αντί όμως να κάνεις στατικές διατάσεις, 
δοκίμασε πιο δυναμικές, οι οποίες περιλαμβάνουν κινήσεις όπως κύκλους των ι-
σχίων, κλοτσιές προς τα πίσω και ταλαντεύσεις των ποδιών για να προετοιμάσεις 
το σώμα σου για την προπόνηση.
Christy’s Tip: Μετά τις δυναμικές διατάσεις κάνε ασκήσεις που ενεργοποιούν 
τους μυς, όπως σανίδα για 30 δευτερόλεπτα, ώστε να ενεργοποιηθεί ο κορμός 
σου.

6. Ξέχνα τη ζυγαριά
Η άσκηση δεν έχει να κάνει με την απώλεια βάρους αλλά με το να νιώθεις στα 
καλύτερά σου αφού θα έχεις ολοκληρώσει έναν κύκλο τρελών κινήσεων. Αυτό 
που λέω σε όλους τους πελάτες μου είναι να ξεχάσουν τη ζυγαριά, γιατί κάνο-
ντας γυμναστική αυξάνεται η μυϊκή μάζα, άρα και τα κιλά. Οπότε απογοητεύε-
στε και σταματάτε να δίνετε αυτό το δώρο στον εαυτό σας. Τονίζω όμως ότι οι 
μύες έχουν περισσότερο ειδικό βάρος απ’ ό,τι το λίπος. Άρα ένας μυώδης, σφι-

χτός και γυμνασμένος ζυγίζει περισσότερο από κάποιον που έχει μόνο λίπος!

7. Μην το γκουγκλάρεις
Είσαι πρωτάρα/-ης στη γυμναστική και δεν έχεις ιδέα από πού να ξεκινήσεις; 
Χρησιμοποίησε το Google ή το YouTube για να πάρεις μερικές ιδέες για βα-
σικά προγράμματα. Όταν όμως έχει να κάνει με τον έλεγχο του σώματός σου, 
μη νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα. Μίλησε με έναν γυμναστή (δεν έχεις τίποτα να 
χάσεις) για να μάθεις τις σωστές τεχνικές, ώστε να μπορείς να εξασκείσαι με 
αυτοπεποίθηση στο σπίτι. Επίσης, στο internet υπάρχουν άπειρες ασκήσεις, 
αλλά θα πρέπει να ξέρεις να «φιλτράρεις» τις κατάλληλες για τις ανάγκες του 
σώματός σου. Δεν είναι όλα για όλους.

8. Outdoor
Κάνε έναν ζωηρό περίπατο γύρω στη γειτονιά για φρέσκο αέρα και αλλαγή 
σκηνικού. Στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου μείνε δραστήρια/-ος περπατώ-
ντας ακόμα και μέσα σε ένα εμπορικό κέντρο. Έτσι, είναι εύκολο να κάνεις με-
γάλους περιπάτους και ταυτόχρονα τα ψώνια σου.

9. Κράτα ημερολόγιο
Εντάξει, δεν είναι «κανονικό» ημερολόγιο αλλά μάλλον ένα ημερολόγιο άσκη-
σης. Σε βοηθάει να καταγράφεις την πρόοδό σου. Θα το βρεις βολικό, για να ε-
κτιμάς πόσο καλά γυμνάζεσαι και να συγκρίνεις τους στόχους σου. Έχε το ημε-
ρολόγιο σε ένα εμφανές σημείο στο σπίτι σου. Σου χρησιμεύει σαν μια υπενθύ-
μιση «να σηκωθώ από τον καναπέ».

10. Με παρέα
Αντί να τρέχεις (κυριολεκτικά και μεταφορικά) μόνη/-ος σου, δοκίμασε να γυ-
μνάζεσαι μαζί με φίλη/-ο ή συγγενή σου. Μπορεί να είναι πιο διασκεδαστικό 
και πιο παραγωγικό. Αν γυμνάζεσαι μαζί με τον σύντροφό σου, θα ενθαρρύνετε 
ο ένας τον άλλο να ολοκληρώσετε κάθε κύκλο. Δύο είναι καλύτερα από έναν.

11. Μην κάνεις τα ίδια και τα ίδια
Η κολλημένη ζυγαριά είναι ο χειρότερος εφιάλτης σου, μη χάνεις όμως τις ελ-
πίδες σου. Υπάρχουν τρόποι να μετακινήσεις προς τα κάτω τη βελόνα. Το μόνο 
που χρειάζεται είναι μερικές απλές αλλαγές στο πρόγραμμά σου, όπως στην έ-
νταση, στη συχνότητα, στον χρόνο και στο είδος των ασκήσεων που κάνεις.

12. Ζωντάνεψέ το
Μια βόλτα στο πάρκο είναι ωραία (ειδικά όταν είσαι με τον/την αγαπημένο/-η 
σου), όμως η ανταμοιβή δεν είναι τόσο σπουδαία. Υπάρχουν τρία στάδια έντα-
σης: ήπια, μέτρια και ζωηρή. Μόλις φτάσεις στο πιο υψηλό σου σημείο, θα λα-
χανιάζεις, θα ξεφυσάς και θα δυσκολεύεσαι να διατηρήσεις συζήτηση – σε αυτό 
ακριβώς το σημείο έχεις φτάσει στην καρδιακή ένταση που θέλεις και μεγιστο-
ποιείται η καύση του λίπους. Για να φτάσεις πιο γρήγορα σε αυτό το σημείο, 
κάνε ασκήσεις που συνδυάζουν δύναμη και ταχύτητα, όπως τρέξιμο με ψηλά τα 
γόνατα, καθίσματα με αναπήδηση και tuck jumps (καθίσματα με πήδημα με τα 
πόδια ανοιχτά στο πλάι). Επίσης, καλό είναι ένα 100άρι sprint.

13. Έλεγξε τη στάση σου

  ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΜΑΥΡΙΔΟΥ

ΕΙΚΟΣΙ TIPS 
ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

INFO

Η Χριστίνα Μαυρίδου 
είναι καθηγήτρια 
Φυσικής Αγωγής - 
personal trainer.
Site: www.personaltrainer-
christy.com
Facebook Page: Christy 
Μαυρίδου
Instagram: christymav
YouTube: Christy Mavridou
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Η ΑΘΏΏΣΗ 
ΤΏΝ ΑΥΓΏΝ

  ΤΟΥ ΣΏΤΗΡΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ*

Στο ελληνικό σπίτι συχνά βρίσκεις στο ψυγείο αρκετά αυγά, είτε αγοραστά 
είτε από το χωριό, σταλμένα από τη γιαγιά για τον μπόμπιρα ή το μωρό. 
Άσπρα ή καφετιά, φρέσκα και μυρωδάτα, θα τα φάμε στο πρωινό μας, θα 

τα βάλουμε σε ομελέτες, γλυκίσματα, σάλτσες κ.λπ.
Τα ερωτήματα όμως που μας απασχολούν είναι αρκετά. Άραγε κάνει να φάει 

αυγά ο μπαμπάς που έχει ψηλή χοληστερίνη; Πόσα αυγά να δίνω την εβδομάδα 
στο παιδί; Εγώ, που δεν έχω ψηλή χοληστερίνη, θα την ανεβάσω αν τρώω συχνά 
αυγά; Αν δεν τρώω αυγά, θα λείπει κάτι από τη διατροφή μου;

Ας αρχίσουμε από τα εύκολα και ευχάριστα. Ένα μέτριο αυγό περιέχει περί-
που 70 θερμίδες και δεν μας παχαίνει καθόλου. Μας δίνει περίπου 6 γρ. καλής 
ποιότητας πρωτεΐνη και περιέχει και τα οκτώ απαραίτητα αμινοξέα που το σώμα 
μας δεν μπορεί να φτιάξει. Το αυγό περιέχει επίσης σε καλή ποσότητα βιταμίνη 
Α, βιταμίνη D, φυλλικό οξύ, σίδηρο, φωσφόρο, σελήνιο, βιταμίνη Β12, ριβοφλα-
βίνη, χολίνη, ωμέγα-3 και ωμέγα-6 λιπαρά οξέα. Ο κατάλογος των πολύτιμων συ-
στατικών συνεχίζεται με τα καροτενοειδή και τα αντιοξειδωτικά λουτεΐνη και ζεα-
ξανθίνη. Ωραία και ωφέλιμα όλα αυτά. Το «δυσάρεστο» της υπόθεσης είναι ότι τα 
περισσότερα συστατικά από αυτά περιέχονται στον κρόκο, που διαθέτει την κα-
κόφημη χοληστερίνη, χρονίως κατηγορουμένη για την αθηροσκλήρωση και τα 
καρδιαγγειακά. Είτε, λοιπόν, θα αρκεστούμε στο πολύτιμο ασπράδι με 17 θερμίδες 
ανά αυγό είτε θα πρέπει να αποφασίσουμε αν και πόσα αυγά την εβδομάδα μπορεί 
να καταναλώνει ο καθένας μας.

Η «ποινικοποίηση» της χρήσης των αυγών άρχισε γύρω στο 1970 λόγω της υ-
ψηλής χοληστερίνης που περιέχουν, δηλαδή από 185 έως 240 mg έκαστον. Μέχρι 
πρόσφατα το συνιστώμενο όριο ημερήσιας πρόσληψης χοληστερίνης ήταν 300 

mg, ενώ με τις πιο πρόσφατες οδηγίες δεν τοποθετήθηκε όριο αλλά έμεινε να ε-
κτιμάται κατά περίπτωση από ειδικούς και καταναλωτές. Το αυγό άρχισε να ξανα-
ποκτά την αίγλη του, αντιμετωπίζοντας όμως έναν υψηλό αντίλογο στην επιστη-
μονική κοινότητα. Το αυγό δεν αθωώθηκε, βγήκε έξω με αναστολή. Η επίσημη 
άποψη λέει ότι μπορούμε να καταναλώνουμε αυγά ανάλογα με τον τύπο διατρο-
φής που ακολουθούμε. Όποιος τρώει πολλά κορεσμένα λιπαρά, δηλαδή κρέατα, 
αλλαντικά, βούτυρο, τυριά, γαλακτοκομικά, ας αποφεύγει τα πολλά αυγά, ενώ 
οι λάτρεις των οσπρίων και λαχανικών μπορούν να τρώνε ένα την ημέρα, αν δεν 
έχουν πρόβλημα στα αγγεία τους, δεν έχουν διαβήτη και δεν τρώνε συχνά κρέας. 
Τα αυγά ανεβάζουν λίγο και τις «καλές» HDL και τις «κακές» LDL λιποπρωτεΐνες, 
με αποτέλεσμα κανείς να μην μπορεί να πει κατηγορηματικά ότι η υψηλή κατανά-
λωσή τους είναι τελείως ακίνδυνη.

Οι διαβητικοί και οι καρδιοπαθείς ας προτιμήσουν το ασπράδι, που είναι νο-
στιμότατο και αθώο, και ας το συζητήσουν με τον γιατρό και τον διατροφολόγο 
τους. Στα παιδιά ακολουθούμε τις οδηγίες του παιδιάτρου ανάλογα με το επίπεδο 
ανάπτυξης και υγείας. Το αυγό είναι πολύτιμο τρόφιμο και πρέπει να καταναλώνε-
ται με σύνεση. Η ισορροπημένη μεσογειακή διατροφή με έμφαση στα ψάρια, στα 
όσπρια, στα φρούτα και στα λαχανικά μάς επιτρέπει, αν έχουμε καλή υγεία και φυ-
σιολογικές τιμές λιπιδίων, να είμαστε πιο χαλαροί στην κατανάλωση αυγών, αρκεί 
να θυμόμαστε ότι μπορούμε να φτιάξουμε μια νόστιμη ομελέτα με έναν κρόκο και 
τρία ασπράδια αυγών.

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

Ποτέ μη θυσιάζεις τη σωστή στάση, εκτός κι αν θέλεις τραυματισμούς και ελά-
χιστο αποτέλεσμα. Γι’ αυτό προτίμησε να κάνεις τις ασκήσεις σου μπροστά σε 
έναν καθρέφτη. Επιπλέον, αν έχεις τραυματιστεί, δεν θα μπορείς να σηκώνεις 
περισσότερα βάρη.

14. Μην παραλείπεις προπονήσεις
Το κίνητρο για να σηκωθείς από τον καναπέ είναι κάτι που αφορά κάθε άτομo 
ξεχωριστά. Είτε είναι ο φόβος μήπως ξαναπάρεις τα κιλά που έχασες, είτε είναι 
το να χάσεις τα κιλά, είτε απλώς επειδή λατρεύεις το φαγητό ή θες ένα υγιές 
σώμα, βρες τι είναι αυτό που θα σε κινητοποιήσει να συνεχίσεις την άσκηση.

15. Εκμεταλλεύσου την τεχνολογία
Υπάρχουν ένα σωρό apps για το κινητό σου που μπορούν να σου προσφέρουν 
επιλογές ανάμεσα σε διάφορα προγράμματα. Επιπλέον, οι άλλοι χρήστες της ε-
φαρμογής που έχεις επιλέξει θα μπορούν να μοιραστούν εκεί τα δικά τους προ-
γράμματα. Με τόσες ασκήσεις διαθέσιμες, δεν θα βαρεθείς ποτέ τη γυμναστική. 
Μπορείς να παρακολουθείς την πρόοδό σου με βάση τον χρόνο, την απόσταση, 
τον ρυθμό και την ταχύτητα των προπονήσεών σου στο τρέξιμο.

16. Μια-δυο μέρες ξεκούραση
Νιώθεις πεσμένη/-ος και ταλαιπωρείσαι από μυϊκούς πόνους, ενώ η απόδοσή 
σου δεν είναι καλή; Χρειάζεσαι λίγη ξεκούραση. Κάνε μία μέρα την εβδομάδα 
διάλειμμα, ειδικά αν ακολουθείς έντονο πρόγραμμα και, κυρίως, όταν εκείνο ε-
στιάζει στην ίδια μυϊκή ομάδα.

17. Κάνε μια παρασπονδία
Όλοι μας έχουμε μια ένοχη απόλαυση (κάποιοι δεν έχουμε μόνο μία), είτε αυτή 

είναι ένα σακουλάκι πατατάκια είτε ένα σούπερ παγωτό. Είναι αποδεκτό να α-
πολαμβάνεις την αγαπημένη σου λιχουδιά πότε πότε, ειδικά αν γενικά τρως υγι-
εινά και ασκείσαι τακτικά. Γι’ αυτό μη νιώθεις ένοχη/-ος για εκείνο το κομμάτι 
τούρτα που έφαγες στα γενέθλια της φίλης σου. Επιπλέον, εφόσον περιορίζεις 
τις παρασπονδίες σε μία φορά την εβδομάδα, δεν θα επηρεάσουν ιδιαίτερα το 
διατροφικό σου πρόγραμμα.

18. Φάε υγιεινά
Απόφυγε όλα τα συσκευασμένα και επεξεργασμένα προϊόντα και προτίμησε ό,τι 
προέρχεται από τη φύση. Πρόσθεσε στη διατροφή σου ολικής άλεσης δημη-
τριακά, ψάρι, λαχανικά, φρούτα και γαλακτοκομικά. Χρειάζεται να προμηθεύ-
εις τον οργανισμό σου με θρεπτικά συστατικά. Επίσης, αν έχεις στόχο να χάσεις 
κιλά, προσπάθησε να προσλαμβάνεις λιγότερες θερμίδες απ’ όσες καις.

19. Δώσε έμφαση στις πρωτεΐνες
Όταν τελειώσεις την προπόνησή σου, κατανάλωσε πρωτεΐνη γάλακτος για τη 
μυϊκή ανάκαμψη. Βεβαιώσου πως τα γεύματά σου περιλαμβάνουν κάποια χορ-
ταστική μορφή άπαχου κρέατος, όπως σολομό, στήθος κοτόπουλου και αυγά. 
Οι συγκεκριμένες τροφές συμβάλλουν επιπλέον στην απώλεια λίπους και στη 
γράμμωση των μυών σου. Ό,τι χτίζεις με τη γυμναστική το διατηρείς με τις πρω-
τεΐνες.

20. Κοιμήσου
Ο επαρκής ύπνος είναι ζωτικής σημασίας για την αθλητική απόδοση, αφού αν 
δεν κοιμάσαι, δεν θα είσαι ξεκούραστη την επόμενη μέρα. Πήγαινε στο κρε-
βάτι μία ώρα νωρίτερα από το συνηθισμένο σου ή να κοιμάσαι τουλάχιστον επτά 
ώρες κάθε βράδυ, για να έχεις αυξημένη επίδοση.
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