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για το
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AUTO

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

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 
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AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...
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AUTO
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ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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Πατέντες
70 χρόνια Ferrari  µε 5 σπέσιαλ µοντέλα

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

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

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

ΝΕΟ MITSUBISHI 
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• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

SUZUKI 
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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

ΘΕΜΑΤΑ

03 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ 
Βαλκανικές πολιτικές ίντριγκες 
εις το όνοµα του Θεού…
04 // ΕΥΡΩΠΗ Γ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ 
Ιταλικό ψυχόδραµα ή όπερα µπούφα;
05 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Τσίπρας: 
Ο ηγέτης που τα βλέπει όλα ανάποδα
06 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Κ. ΜΕΛΑΣ 
«Η Ελλάδα θα συνεχίσει να βρίσκεται 
σε δηµοσιονοµική προσαρµογή»
08 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ. ΤΖΟΓΟΠΟΥΛΟΣ 
«Η αυταρχική διακυβέρνηση Ερντογάν 
έχει επηρεάσει πολλούς επενδυτές»
09 // ΑΠΟΨΗ Κ. ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ 
Οι Έλληνες κήρυξαν στάση πληρωµών
10-11 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Πού θα κριθεί 
η υποψηφιότητα Μπουτάρη το 2019
12 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Στο έλεος 
των σκουπιδιών η Κέρκυρα
13 // TWITTER  Όταν πας να κάνεις 
το καλό και σου βγάζουν ξινό το ταξίδι

14-15 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Κοινό µυστικό 
η κακοποίηση στη Λέρο;
16 // ΑΠΟΨΗ Φ. ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 
Το καθεστώς των πετροδόλαρων

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

SPORTS
33 // ΣΤΟΙΧΗΜΑ  Έγκυρες προτάσεις 
από το Betarades.gr

FREE TIME
35 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώµενα 
της εβδοµάδας
36-37 // BOOKS Οκτώ βιβλία για τον Ιούνιο // 
Φόνος στα χρόνια του Όθωνα: Η Γιώτα Γουβέλη 
αφηγείται µια υπόθεση πάθους και φονικού
38 // LIFE Άρωµα γυναίκας
39 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΧΙΝΗΣ «Η 
θεατρική πράξη εντάσσεται 
στην καθηµερινότητα»
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ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΑΣ

Αφιέρωµα στον παγκόσµιο πρωταθλητή 
που µπορεί να µας βγάλει από την κρίση
 σελ. 17-31
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πολιτική

Το Μέγαρο Μαξίµου προσπαθεί να 
αποτρέψει τη συµµετοχή της Εκκλησίας 
στα νέα συλλαλητήρια, δηλώνοντας 
δηµόσια ότι η Εκκλησία των Σκοπίων 
υπέβαλε αίτηµα στο Οικουµενικό 
Πατριαρχείο να µην ονοµάζεται 
«Μακεδονική» και δυσχεραίνοντας 
την προσπάθεια Βαρθολοµαίου να 
αποκαταστήσει την κανονικότητα 
στην εκκλησιαστική κατάσταση στα 
Βαλκάνια.

Νέα προβλήµατα σε ένα θέµα στο οποίο η Ελλάδα 
δεν είχε άµεση εµπλοκή δηµιούργησε η σπουδή 
της κυβέρνησης να χρησιµοποιήσει ως επιχεί-
ρηµα εναντίον της αντιπολίτευσης στο εσωτερικό 

της χώρας την προσπάθεια της επίσηµης Εκκλησίας των Σκο-
πίων να επανενταχθεί στη διεθνή κοινότητα των Ορθοδόξων 
Εκκλησιών.

Το πρόβληµα ανέκυψε όταν την προηγούµενη Τετάρτη το 
γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού, στην ανακοίνωση µε την 
οποία απαντούσε στη Ν∆, ισχυρίστηκε ότι ο κ. Ζάεφ υπέβαλε 
αίτηµα στο Οικουµενικό Πατριαρχείο ζητώντας την «απάλειψη 
του όρου “Μακεδονία” από την ονοµασία της Εκκλησίας των 
βορείων γειτόνων µας».

«Το µόνο που υπάρχει µέχρι στιγµής είναι η απόφαση της 
Ιεράς Συνόδου του Οικουµενικού Πατριαρχείου να διενερ-
γήσει τα δέοντα, προκειµένου να ικανοποιήσει το αίτηµα του 
πρωθυπουργού της ΠΓ∆Μ για απάλειψη του όρου “Μακεδο-
νία” από την ονοµασία της Εκκλησίας των βορείων γειτόνων 
µας» αναφερόταν στην ανακοίνωση του Μαξίµου.

Πρακτικά, δηλαδή, από τη διατύπωση που χρησιµοποίησε 
το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού, το συµπέρασµα ήταν 
ότι ο κ. Ζάεφ παρακαλούσε το Πατριαρχείο να σταµατήσει η 
Εκκλησία της χώρας του να ονοµάζεται «Μακεδονική».

Ο Ζάεφ διαψεύδει τον Τσίπρα
Η ανακοίνωση του Μαξίµου διαψεύστηκε την εποµένη στα 
Σκόπια. «Ο πρωθυπουργός Ζάεφ έστειλε ένα αίτηµα για να ε-
πιλυθεί το µακρόχρονο θέµα της Εκκλησίας. Στην αλληλογρα-
φία που εστάλη στο Οικουµενικό Πατριαρχείο δεν ζήτησαν η 
λέξη “Μακεδονική” να αφαιρεθεί» δήλωσε ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος Μίλε Μποσνιακόφσκι, ο οποίος χαρακτήρισε την ε-
πιστολή Ζάεφ µια συνεισφορά που «έπρεπε να γίνει, έτσι ώστε 
να επιλυθεί το µακροχρόνιο εκκλησιαστικό πρόβληµα».

Ο κ. Ζάεφ υπέβαλε το αίτηµα για το καθεστώς αυτοκεφα-
λίας για τη «Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία – Αρχιεπισκοπή 
της Οχρίδας», διευκρίνισε ο εκπρόσωπος, ο οποίος όµως δεν 
δηµοσιοποίησε την επιστολή Ζάεφ, ενώ παρέπεµψε για όλα τα 
υπόλοιπα στην Ιερά Σύνοδο της τοπικής Εκκλησίας.

Όµως η τοπική Εκκλησία, όταν ρωτήθηκε από την FS για 
την επιστολή, αρνήθηκε να τη δηµοσιοποιήσει, λέγοντας ότι 
πρόκειται για έγγραφο για εσωεκκλησιαστική χρήση, ενώ 
διευκρίνισε ότι ο αρχιεπίσκοπος Στέφανος υπογράφει την 
επιστολή µε τον επίσηµο τίτλο του, δηλαδή «Αρχιεπίσκοπος 
της Μακεδονικής Ορθόδοξης Εκκλησίας – Αρχιεπισκοπής 
της Οχρίδος».

Τα δέοντα του Βαρθολοµαίου
Σύµφωνα όµως µε την ανακοίνωση του Πατριαρχείου, το οποίο 
επίσης δεν δηµοσιοποίησε την επιστολή που παρέλαβε, η Ιερά 
Σύνοδός του εξέτασε το αίτηµα που υπέβαλε η Εκκλησία των 
Σκοπίων περί «επαναφοράς της Εκκλησίας αυτής εις την κανο-
νικότητα υπό το όνοµα της Αρχιεπισκοπής Αχριδών».

«Η Αγία και Ιερά Σύνοδος, συνελθούσα σήµερον υπό την 
προεδρίαν της Α.Θ. Παναγιότητος, εξήτασε το αίτηµα της εν 
σχίσµατι Εκκλησίας των Σκοπίων, υποστηριζόµενον και διά 
γράµµατος του Πρωθυπουργού της FYROM Εξοχ. κ. Ζόραν 
Ζάεφ, περί αναλήψεως υπό του Οικουµενικού Πατριαρχείου 
της πρωτοβουλίας επαναφοράς της Εκκλησίας αυτής εις την 
κανονικότητα υπό το όνοµα της Αρχιεπισκοπής Αχριδών, και 
απεφάσισε να επιληφθή αυτού και διενεργήση τα δέοντα υπό 
τους απαραβάτους όρους των ιστορικοκανονικών αρµοδιοτή-
των και προνοµίων του πρωτοθρόνου Οικουµενικού Πατριαρ-
χείου» ανέφερε η ανακοίνωση του Πατριαρχείου.

Το πρώτο λογικό συµπέρασµα είναι ότι µάλλον οι επίσηµες 
τοποθετήσεις δεν ταυτίζονται απόλυτα και ότι η κάθε πλευρά 
δίνει τη δική της εκδοχή, από την οποία κάτι έχει να κρύψει, 
διότι τα κείµενα µε βάση τα οποία γίνονται οι τοποθετήσεις πα-
ραµένουν κρυφά.

Η άγνωστη κανονικότητα
Το βασικό όµως θέµα είναι ποια είναι η κανονικότητα την 
οποία όλοι επικαλούνται: Στους κόλπους των Ορθοδόξων Εκ-
κλησιών, η Αρχιεπισκοπή της Οχρίδος είναι εδώ και 51 χρό-
νια «εν σχίσµατι», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Οι-
κουµενικού Πατριαρχείου. Μέχρι τότε ήταν στην πνευµατική 
και διοικητική δικαιοδοσία του Σερβικού Πατριαρχείου, από 
το οποίο αποχώρησε χωρίς την έγκρισή του.

Από τότε βρίσκεται στο κενό. Πριν από περίπου έξι µήνες 
αποφάσισε να ζητήσει από το Βουλγαρικό Πατριαρχείο να της 
επιτρέψει να το αναγνωρίσει ως µητέρα Εκκλησία. Στο πλαί-
σιο αυτό, έγιναν ανταλλαγές επισκέψεων και µάλιστα το φετινό 
Πάσχα το Άγιο Φως στα Σκόπια πήγε µε το αεροπλάνο που δι-
έθεσε η βουλγαρική κυβέρνηση για να το µεταφέρουν από τους 
Αγίους Τόπους.

Η σύνδεση προκάλεσε σειρά αντιδράσεων στο εσωτερικό 
της Βουλγαρικής Εκκλησίας, τις οποίες κάποιοι µητροπολίτες 
εξέφρασαν δηµόσια, ενώ λίγο αργότερα, στις 14 Μαΐου, η Ιερά 
Σύνοδος της Βουλγαρικής Εκκλησίας αποφάσισε κατά πλειο-
ψηφία να απορρίψει την πρόταση να συµµετάσχει στις εκδηλώ-
σεις για τα 1.000 χρόνια της Αρχιεπισκοπής της Οχρίδας, που 
έγιναν στις 27 και 28 Μαΐου.

Μάλιστα, στην απόφαση του Βουλγαρικού Πατριαρχείου «η 
σκέψη ότι η Βουλγαρική Εκκλησία θα µπορούσε να αναγνωρίσει 
τη Μακεδονική Εκκλησία από µόνη της χωρίς τον φόβο του σχί-
σµατος στον ορθόδοξο κόσµο» χαρακτηρίζεται «ατελής, δόλια και 
ανάξια της αξιοπρέπειας των Ορθόδοξων Χριστιανών».

Πολύ δε περισσότερο τη στιγµή που η Σερβική Ορθόδοξη Εκ-
κλησία έχει επίσης ανακοινώσει εορτασµούς για τα 1.000 χρόνια 
της Αρχιεπισκοπής της Οχρίδας «κάποια στιγµή µέσα στο έτος».

Η γιορτή που αποφάσισε η Σερβική Εκκλησία αφορά την ε-
νταγµένη στο Σερβικό Πατριαρχείο, Κανονική Αρχιεπισκοπή της 
Οχρίδας, η οποία όµως δεν αναγνωρίζεται στα Σκόπια και ο επικε-
φαλής της, αρχιεπίσκοπος Ιωάννης, έχει διωχθεί και φυλακιστεί.

Μάλιστα, η Σερβική Εκκλησία χαιρέτισε τη νοµικά δεσµευ-
τική απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαι-
ωµάτων, σύµφωνα µε την οποία «οι αρχές της Πρώην Γιουγκοσλα-
βικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας παραβίασαν τη ∆ιεθνή Συν-
θήκη για την ελευθερία της σκέψης, αρνούµενες να καταχωρίσουν 
την κανονική Αρχιεπισκοπή της Οχρίδος».

Με το µάτι στα συλλαλητήρια
Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να προσεγγιστεί η απόφαση της Ιεράς 
Συνόδου του Οικουµενικού Πατριαρχείου να «διενεργήση τα δέ-
οντα υπό τους απαραβάτους όρους των ιστορικοκανονικών αρµο-
διοτήτων και προνοµίων του πρωτοθρόνου Οικουµενικού Πατρι-
αρχείου».

Η εκκλησιαστική πραγµατικότητα στα Βαλκάνια υπερβαίνει 
κατά πολύ την πρόχειρη επιφανειακή ανάγνωση του Μαξίµου, το 
οποίο αδυνατεί να κατανοήσει το πλαίσιο στο οποίο ο οικουµενι-
κός πατριάρχης αποφάσισε να «διενεργήση τα δέοντα».

Η οχύρωση του κ. Βαρθολοµαίου είναι η διαβεβαίωση προς 
όλα τα εµπλεκόµενα µέρη ότι δεν µπορεί να υπάρξει λύση καθ’ 
υπέρβασιν των κανόνων. Όπως σχολίαζε γνώστης των εκκλησια-
στικών θεµάτων, η επίτευξη µιας λύσης που να ικανοποιεί όλα τα 
µέρη µπορεί να είναι εφικτή µόνο µε την αξιοποίηση της εµπει-
ρίας της διπλωµατικής ιστορίας του Πατριαρχείου, το οποίο, εκτός 
απ’ όλα τα υπόλοιπα, πρέπει να πάρει υπόψη του και τις αντιρρή-
σεις της Ελληνικής Εκκλησίας.

Υπενθυµίζεται ότι κατά την πρώτη συνάντηση που είχε ο πρω-
θυπουργός µε τον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυµο, πριν από τα συλλαλη-
τήρια του Ιανουαρίου, τον είχε διαβεβαιώσει ότι λαµβάνει πολύ 
σοβαρά υπόψη του τις αντιρρήσεις της Ελληνικής Εκκλησίας σε 
ό,τι αφορά το ζήτηµα του ονόµατος της Εκκλησίας της γειτονικής 
χώρας.

Τότε η διαβεβαίωση εντασσόταν στην προσπάθεια να αποτρα-
πεί η συµµετοχή της Εκκλησίας στα συλλαλητήρια, αλλά, παρά 
τη διαφαινόµενη αρχικά επιτυχία, τελικά η συµµετοχή δεν απε-
τράπη. Τώρα η προσπάθεια επαναλαµβάνεται πριν από τα επό-
µενα συλλαλητήρια.

ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
ΙΝΤΡΙΓΚΕΣ ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ…

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ
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Ο Ματαρέλα κατάλαβε ότι σενάριο Μακρόν 
κατά του αντισυστηµικού λαϊκισµού δεν µπορεί 
να προωθηθεί στην Ιταλία, καθώς την εκδοχή 
αυτή την έκαψε πρόωρα ο Ρέντσι την περίοδο 
της πρωθυπουργίας του από την άνοιξη του 
2014 µέχρι την ήττα του στο δηµοψήφισµα στις 
αρχές ∆εκεµβρίου του 2016.

Σε κάθε περίπτωση, η αποµόνωση και πολύ 
περισσότερο η δηµόσια αντιπαράθεση µε µια 
αποκλίνουσα της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας 
ιταλική κυβέρνηση στη Ρώµη λίγους µήνες πριν 
από τις κρίσιµες ευρωεκλογές της άνοιξης του 
2019 είναι ένας βαρύνων παράγων συνολικής 
αβεβαιότητας για τη Γηραιά Ήπειρο.

Τ
η φαντασία του πιο τολµηρού σεναριογρά-
φου ξεπέρασαν την εβδοµάδα που πέρασε 
οι πολιτικές εξελίξεις στην Ιταλία, µε τον ο-
ρίζοντα να παραµένει θολός: Πρόκειται για 
επικοινωνιακούς χειρισµούς απ’ όλες τις 
πλευρές µε δεδοµένη τη συνέχιση της κυ-

βερνητικής διαχείρισης στην πεπατηµένη ή για δυναµική 
πραγµατικής ανατροπής µε απρόβλεπτες συνέπειες όχι µόνο 
στη Ρώµη αλλά στην Ε.Ε.-Ευρωζώνη συνολικά;

Επιστροφή στην αφετηρία
Την Πέµπτη 31 Μαΐου έκλεισε το τελευταίο κεφάλαιο του ψυ-
χοδράµατος που είχε ανοίξει την Κυριακή 27 Μαΐου µε την 
άρνηση του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας Ματαρέλα να εγκρί-
νει τη σύνθεση της υπό τον καθηγητή Κόντε κυβέρνησης συ-
νασπισµού Πέντε Αστέρων - Λέγκας του Βορρά, καθώς οι η-
γέτες των δύο κοµµάτων Ντι Μάιο και Σαλβίνι επέµεναν στην 
ανάληψη του υπουργείου Οικονοµικών από τον καθηγητή Σα-
βόνα, γνωστό από τις δηµόσιες τοποθετήσεις του κατά του 
ευρώ.

Τη ∆ευτέρα 28 Μαΐου, την ώρα που ο Ματαρέλα ανέθετε 
διερευνητική εντολή σχηµατισµού µεταβατικής κυβέρνησης 
στο πρώην στέλεχος του ∆ΝΤ Κοταρέλι, που ως σύµβουλος της 
κυβέρνησης Ρέντσι απέκτησε το προσωνύµιο «Μακρύ Ψαλίδι», 
ο Ντι Μάιο δήλωνε ότι το κόµµα του θα κινήσει τη διαδικασία 
παραποµπής σε δίκη του Προέδρου για εσχάτη προδοσία.

Ο Ματαρέλα, που ήδη είχε αρχίσει να εισπράττει συγχα-
ρητήρια από τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο και το Παρίσι, γρή-
γορα κατάλαβε ότι η λύση Κοταρέλι κινδυνεύει να γίνει µπού-
µερανγκ: στις πρόωρες εκλογές που θα γίνονταν τέλη Ιουλίου 
- αρχές Αυγούστου ή το αργότερο το φθινόπωρο η Λέγκα του 
Βορρά κατά κύριο λόγο και τα Πέντε Αστέρια κατά δεύτερον 
θα έβλεπαν τα εκλογικά τους ποσοστά να εκτοξεύονται.

Ενδεικτικά, σε δηµοσκοπήσεις που είδαν το φως της δη-
µοσιότητας την εβδοµάδα που πέρασε, η Λέγκα, που στις ε-
κλογές του Μαρτίου είχε καταγράψει ποσοστό 17%, εµφανιζό-
ταν να βρίσκεται στο 24%...

Έτσι, επιστροφή στην αφετηρία, όπως συνηθίζεται να λέγε-
ται στα επιτραπέζια παιχνίδια σαν τη Μονόπολη: Ο Ματαρέλα, 
ο Σαλβίνι και ο Ντι Μάιο βρήκαν αντικαταστάτη κοινής αποδο-
χής του Σαβόνα στο υπουργείο Οικονοµικών και έδωσαν τέρµα 
στην τρίµηνη µετεκλογική ακυβερνησία της Ιταλίας.

Τα πρώτα δείγµατα γραφής
Την ίδια στιγµή Σαλβίνι και Ντι Μάιο αξιοποιούν επικοινω-
νιακά στο έπακρο δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωµατούχων, όπως 
του προέδρου της Επιτροπής Γιούνκερ και του Γερµανού επι-
τρόπου Έτινγκερ, για να συντηρήσουν µια ρητορική µετωπι-
κής σύγκρουσης η οποία να ισορροπεί τη θυσία του Σαβόνα.

Το ερώτηµα που τίθεται πλέον είναι σε ποιον χρονικό ορί-
ζοντα η νέα κυβέρνηση στη Ρώµη θα δώσει τα πρώτα ευρωπα-
ϊκά δείγµατα γραφής.

Στη σύνοδο κορυφής στα τέλη Ιουνίου, όπου αναµένεται 
να γίνει γνωστός και ο οδικός χάρτης που επεξεργάζονται Γαλ-
λία και Γερµανία για τη µεταρρύθµιση της Ευρωζώνης, µε τις 
προσδοκίες να είναι πολύ πιο χαµηλές πλέον από την αρχική 
πρόταση Μακρόν;

Ή µήπως οι Κόντε, Ντι Μάιο και Σαλβίνι προτιµήσουν να 
κρατήσουν χαµηλό προφίλ στη σύνοδο κορυφής και να διαφυ-
λάξουν τις δυνάµεις τους για να καταθέσουν στα µέσα Οκτω-
βρίου τον προϋπολογισµό για το 2019;

Έναν προϋπολογισµό που αυτή τη φορά δεν θα αποκλί-
νει απλώς από το πλαφόν 3% των δηµοσιονοµικών ελλειµµά-
των που ορίζει το Σύµφωνο Σταθερότητας: Αν η κυβέρνηση 
Κόντε προχωρήσει στην ενσωµάτωση των προεκλογικών υπο-
σχέσεων των Πέντε Αστεριών και της Λέγκας, τότε θα µιλάµε 
για δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό, που εκ των πραγµάτων θα ο-
δηγήσει τη Ρώµη σε σύγκρουση µε τις Βρυξέλλες, το Παρίσι 
και το Βερολίνο, αλλά και θα προκαλέσει πίεση των αγορών 
που δεν θα περιοριστεί στην αύξηση του κόστους δανεισµού 
της Ιταλίας.

Παράγοντας συνολικής αβεβαιότητας
Με τα µέχρι στιγµής δεδοµένα, δεν µπορεί να θεµελιωθεί η προσ-
δοκία ότι οι εξελίξεις στην Ιταλία θα λειτουργήσουν ως σήµα κιν-
δύνου για να εγκαταλείψει το Βερολίνο την απορριπτική περιχα-
ράκωση και να κινηθεί προς ουσιαστική αλλαγή γραµµής πλεύ-
σης στην Ευρωζώνη µε σηµείο αναφοράς την πρόταση Μακρόν, 
όπως αυτή διατυπώθηκε στον λόγο του Γάλλου Προέδρου στη 
Σορβόννη στα τέλη του περασµένου Σεπτεµβρίου.

Σε κάθε περίπτωση, η αποµόνωση και πολύ περισσότερο η 
δηµόσια αντιπαράθεση µε µια αποκλίνουσα της δηµοσιονοµικής 
πειθαρχίας ιταλική κυβέρνηση στη Ρώµη λίγους µήνες πριν από 
τις κρίσιµες ευρωεκλογές της άνοιξης του 2019 είναι ένας βαρύ-
νων παράγων συνολικής αβεβαιότητας για τη Γηραιά Ήπειρο.

Αν µη τι άλλο, η αιφνίδια στροφή Ματαρέλα, που επα-
νήλθε στον Κόντε µετά το ναυάγιο της λύσης Κοταρέλι, είναι 
ρεαλιστική προσαρµογή στην πραγµατικότητα.

Μια σκληρή πραγµατικότητα, που δείχνει ενίσχυση και 
σταθεροποίηση ενός νέου δικοµµατισµού µε πρωταγωνιστές 
τα Πέντε Αστέρια και τη Λέγκα του Βορρά, µε το ∆ηµοκρατικό 
Κόµµα του Ρέντσι και τη Φόρτσα Ιτάλια του Μπερλουσκόνι σε 
µη αντιστρέψιµη πορεία συρρίκνωσης.

Ο Ματαρέλα κατάλαβε ότι σενάριο Μακρόν κατά του αντι-
συστηµικού λαϊκισµού δεν µπορεί να προωθηθεί στην Ιταλία, 
καθώς την εκδοχή αυτή την έκαψε πρόωρα ο Ρέντσι την πε-
ρίοδο της πρωθυπουργίας του από την άνοιξη του 2014 µέχρι 
την ήττα του στο δηµοψήφισµα στις αρχές ∆εκεµβρίου του 
2016.

  ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΨΥΧΟ∆ΡΑΜΑ ΄Η 
ΟΠΕΡΑ ΜΠΟΥΦΑ;

ΙΤΑΛΙΑ
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ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας έχει δημιουργήσει 
μια κακή παράδοση να τα βλέπει όλα ανάποδα. 
Έχει πέσει έξω σε όλες τις βασικές εκτιμήσεις 
για τα μεγάλα θέματα και την πορεία των πραγ-
μάτων. Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ορ-

γάνωσε τη σύγκρουση με την Ευρωζώνη το πρώτο εξάμηνο του 
2015 εκτιμώντας ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι και πιστωτές ήταν 
υποχρεωμένοι να δεχτούν τις προτάσεις του για να αποτρέ-
ψουν μεγαλύτερη ζημιά στην Ευρωζώνη. Έπεσε έξω στη βα-
σική του εκτίμηση και μας φόρτωσε έναν τεράστιο λογαριασμό 
για πολλά χρόνια. Έστρωσε το κόκκινο χαλί στον Πρόεδρο της 
Τουρκίας κ. Ερντογάν τον περασμένο Δεκέμβριο και θεώρησε 
ότι η επίσκεψή του σε Αθήνα και Θράκη άνοιγε μια νέα πε-
ρίοδο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ενώ είχαμε ήδη μπει σε 
φάση αναταράξεων και έντασης.

Ετεροχρονισμός προβλημάτων
Ο κ. Τσίπρας σπατάλησε τριάμισι χρόνια τα οποία ήταν εξαιρε-
τικά δημιουργικά για την Ευρωζώνη και διαχειρίστηκε τον πο-
λιτικό χρόνο με έναν τρόπο που μετέτρεψε το εμπροσθοβαρές 
τρίτο πρόγραμμα-μνημόνιο σε μια ατελείωτη οικονομική και 
κοινωνική δοκιμασία η οποία θα συνεχιστεί στη βάση του Συ-
μπληρωματικού Μνημονίου που υπέγραψε πρόσφατα.

Η βασική του εκτίμηση ήταν ότι το ευρωπαϊκό και διεθνές 
περιβάλλον θα έμενε σταθερά ευνοϊκό, επομένως ο ίδιος μπο-
ρούσε να χάσει όσο χρόνο, για την οικονομία, έκρινε πολιτικά 
σκόπιμο.

Από το 2015 μέχρι σήμερα όλες οι οικονομίες της Ε.Ε. 
αναπτύχθηκαν ικανοποιητικά έως δυναμικά, με αποτέλε-
σμα να απορροφηθεί πλήρως η πρόσθετη ανεργία που δη-
μιούργησε η κρίση του 2008. Βασική εξαίρεση στον ευ-
ρωπαϊκό κανόνα της επιτυχίας η ελληνική οικονομία, η 
οποία έχασε, εξαιτίας του κ. Τσίπρα, τη μια αναπτυξιακή 
ευκαιρία μετά την άλλη και έμεινε στάσιμη. Τώρα που 
φτάνουμε στο επίσημο τέλος του προγράμματος-μνημο-
νίου και επιχειρούμε την έξοδο προς τις αγορές, διαπι-
στώνουμε ότι το ευρωπαϊκό και διεθνές οικονομικό πε-
ριβάλλον παρουσιάζει τάσεις σημαντικής επιδείνωσης. Η 
περίοδος του πολύ φτηνού χρήματος πλησιάζει στο τέλος 
της με πρωτοβουλία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ 
και λιγότερο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η ιταλική 
κρίση ρίχνει βαριά τη σκιά της πάνω στην ελληνική οικονομία 
και η διεθνής τιμή του πετρελαίου αυξήθηκε στη διάρκεια των 
τελευταίων μηνών περίπου κατά 50% σε σχέση με τα εξαιρε-
τικά χαμηλά επίπεδα στα οποία ήταν.

Μόνο ένας οικονομικά ανόητος ή πολιτικά ιδιοτελής πρω-
θυπουργός θα έχανε τόσο πολύτιμο χρόνο θεωρώντας ότι η ευ-
ρωπαϊκή και η διεθνής οικονομική συγκυρία θα έμενε σταθερά 
ευνοϊκή ή δεν θα είχε σημασία για την ελληνική οικονομία εν-
δεχόμενη επιδείνωσή της. Κατά την άποψή μου, ο κ. Τσίπρας 
έχει και τα δύο χαρακτηριστικά.

Στο ναρκοπέδιο των αγορών
Τεράστιο λάθος του πρωθυπουργού κ. Τσίπρα ήταν και η κα-
ταχρηστική πολιτικοποίηση της συζήτησης για την ένταξη 
της Ελλάδας σε πρόγραμμα προληπτικής πιστωτικής στήρι-
ξης. Την πρόταση έκανε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος 
κ. Στουρνάρας υποστηριζόμενος από τον πρόεδρο της ΕΚΤ κ. 
Ντράγκι, για να εισπράξουν την καταγγελία ότι συνωμοτούν σε 
βάρος της λαοπρόβλητης κυβέρνησης Τσίπρα και προσπαθούν 
να της επιβάλουν πρόσθετα μέτρα στο τέλος του προγράμμα-
τος-μνημονίου.

Τα πρόσθετα μέτρα ήρθαν ανεξάρτητα από το πρόγραμμα 
προληπτικής πιστωτικής στήριξης και περιλαμβάνονται σε κεί-
μενο 40 σελίδων που έχει τον τίτλο «Συμπληρωματικό Μνημό-
νιο Συνεννόησης». Επομένως το βασικό επιχείρημα του κ. Τσί-
πρα που ταυτίζει τα μέτρα με το προληπτικό πρόγραμμα απο-
δεικνύεται εντελώς αβάσιμο, εφόσον έχουμε νέα μέτρα χωρίς 
προληπτικό πρόγραμμα.

Το χειρότερο είναι ότι στη διεθνή τάση αύξησης επιτοκίων, 

ΤΣΊΠΡΑΣ:
Ο ΗΓΈΤΗΣ

ΠΟΥ ΤΑ ΒΛΈΠΈΙ
ΟΛΑ ΑΝΑΠΟΔΑ

  ΤΟΥ ΈΥΡΩΒΟΥΛΈΥΤΗ ΤΗΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η ελληνική κρίση 
δεν τελειώνει, 
μεταμορφώνεται 
και κλιμακώνεται.

Η κυβέρνηση κατάφερε να υπογράψει 
Συμπληρωματικό Μνημόνιο χωρίς να 
εξασφαλίσει προληπτική γραμμή πιστωτικής 
στήριξης.

Το Μαξίμου επενδύει στις εθνικές εκπτώσεις 
στο «Μακεδονικό», ενώ στην Ε.Ε. 
σαρώνουν οι δυνάμεις που επικαλούνται τον 
πατριωτισμό ή και τον εθνικισμό.

γισμοί αλλάζουν ανάλογα με τις εξελίξεις. Το λάθος είναι ότι 
πολιτικοποίησε και έκανε δογματικό το «όχι», με αποτέλεσμα 
να χαλάσει ακόμη περισσότερο τις σχέσεις του με την ΕΚΤ, την 
οποία έχουμε τεράστια ανάγκη για τραπεζικούς, οικονομικούς 
και άλλους λόγους, και να ρίξει ακόμη πιο χαμηλά την αξιοπι-
στία της κυβέρνησής του σε ζητήματα διαχείρισης της οικονο-
μίας.

Ξεπερασμένος εθνομηδενισμός
Λάθος στρατηγικής σημασίας είναι και η εκτίμησή του ότι κά-
νοντας εθνικές υποχωρήσεις και ανοίγοντας με αυτόν τον 
τρόπο την πόρτα του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε. στην ΠΓΔΜ θα διευ-
κολυνθεί στα οικονομικά θέματα από τους Ευρωπαίους εταί-
ρους και πιστωτές, θα στείλει ένα μήνυμα συνεργασίας που θα 
δεσμεύσει την πολιτική των Σκοπίων και θα προκαλέσει σο-
βαρό εσωκομματικό πρόβλημα στη ΝΔ.

Πρώτον, οι οικονομικές διευκολύνσεις δεν ήρθαν, αυτό α-
ποδείχθηκε με την υπογραφή του Συμπληρωματικού Μνημο-
νίου, και φυσικά είναι απαράδεκτο να συνδέονται, έστω έμμεσα 
και ανεπίσημα, τα εθνικά θέματα με οικονομικές εκκρεμότη-
τες. Η διεθνής κοινότητα μπορεί να αποδειχθεί αλύπητη γι’ αυ-
τούς που συνδέουν τα εθνικά θέματα με οικονομική διαπραγ-
μάτευση.

Δεύτερον και κυριότερο, ο κ. Τσίπρας έχει τάση προς αυτό 
που αποκαλεί ο πρώην πρωθυπουργός κ. Σαμαράς εθνομηδενι-
σμό, ενώ στην Ε.Ε. σαρώνουν πολιτικά οι δυνάμεις που εμφανί-
ζονται ως εκφραστές του πατριωτισμού ή και του εθνικισμού.

Το Brexit ήταν ένας πολιτικός θρίαμβος του εγγλέζικου 
εθνικισμού σε βάρος της ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης του Η-
νωμένου Βασιλείου. Στην Πολωνία και στην Ουγγαρία ε-
πικρατούν τα πολιτικά κόμματα που ταυτίζονται με τον 
πατριωτισμό ή και τον εθνικισμό και ανάλογος πολιτικός 
άνεμος φυσάει στις περισσότερες ανατολικές χώρες της 
Ε.Ε. Στην Ιταλία είχαμε πολιτικό θρίαμβο των δυνάμεων 
που λένε «πρώτα η Ιταλία», πιέζουν για τον αναγκαστικό 
επαναπατρισμό 500.000 προσφύγων και μεταναστών και 
θέλουν να επιβάλουν «ιταλικές λύσεις» για την οικονομία, 

χωρίς να εξηγούν τι ακριβώς θα κάνουν με τους κανόνες 
της Ευρωζώνης. Ακόμη και στη Γερμανία και την Αυστρία, 

οι πολιτικές δυνάμεις που εμφανίζονται ως πατριωτικές και 
εθνικιστικές έχουν ενισχύσει θεαματικά τις θέσεις τους. Στη 
Γερμανία δεσμεύουν την πολιτική της κυβέρνησης Μέρκελ και 
στην Αυστρία συμμετέχουν με την κεντροδεξιά στην κυβέρ-
νηση. Το ερώτημα, λοιπόν, είναι γιατί ο κ. Τσίπρας άνοιξε πε-
ρίοδο εθνικών εκπτώσεων στην Ελλάδα, όταν το πολιτικό περι-
βάλλον στην Ε.Ε. διαμορφώνεται στην ακριβώς αντίθετη κατεύ-
θυνση. Όσο για την απάτη-αυταπάτη ότι τα Σκόπια θα πάρουν 
ό,τι θέλουν από την Αθήνα και στη συνέχεια θα ανταποδώσουν 
κατέρρευσε με τις επιθετικές δηλώσεις Ζάεφ περί αναγνώρι-
σης «μακεδονικού» έθνους, ταυτότητας και γλώσσας με υπο-
γραφή Τσίπρα. Τα Σκόπια θα πάρουν την αναβάθμιση μέσω 
ΝΑΤΟ και Ε.Ε. που τους προσφέρει ο κ. Τσίπρας, για να συνε-
χίσουν την ίδια αλυτρωτική πολιτική που αποτελεί τη βάση της 
ύπαρξής τους με μεγαλύτερες δυνατότητες.

Ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας δεν είναι βέβαια υποχρεωμέ-
νος να ακολουθήσει την κυρίαρχη πολιτική τάση στην Ε.Ε., η 
οποία είναι προβληματική από πολλές απόψεις, έχει υποχρέ-
ωση όμως να μην την αγνοεί και να μην κινείται σε διαμετρικά 
αντίθετη κατεύθυνση, αφήνοντας ακάλυπτη την Ελλάδα.

Τέλος, ο πολιτικός σχεδιασμός του Μαξίμου σύμφωνα με 
τον οποίο η εθνική παραίτηση της κυβέρνησης έναντι των Σκο-
πίων μπορεί να δημιουργήσει ξανά στη ΝΔ τον διχασμό του 
1992-1993 δεν έχει σχέση με την πολιτική πραγματικότητα και 
είναι απαράδεκτος, γιατί δίνει προβάδισμα στους κομματικούς 
έναντι των εθνικών υπολογισμών. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάθει μεγάλη 
πολιτική ζημιά, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, από την κυβερ-
νητική διαχείριση του «Μακεδονικού», η ΝΔ έχει αξιοποιή-
σει το πάθημα-μάθημα του παρελθόντος και ο μεγάλος κερδι-
σμένος από τις επιλογές Τσίπρα, εάν υπάρξει, θα είναι η άκρα 
Δεξιά. Ως συνήθως, ο πρωθυπουργός τα βλέπει όλα ανάποδα.

την οποία είχαν υπόψη τους ο Στουρνάρας και ο Ντράγκι και 
γι’ αυτό ήθελαν να προστατέψουν το ελληνικό Δημόσιο από τις 
πάντα επιθετικές αγορές, προστέθηκε η ιταλική κρίση, για να 
στείλει στα ύψη τα επιτόκια στα δεκαετή ομόλογα του ιταλικού 
και κυρίως του ελληνικού Δημοσίου.

Το λάθος του κ. Τσίπρα δεν είναι ότι είπε αρχικά «όχι» στο 
πρόγραμμα προληπτικής πιστωτικής στήριξης, γιατί οι υπολο-
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συνέντευξη

Κωνσταντίνος Μελάς, καθηγητής Οικονομικών 
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

«Η Ελλάδα θα συνεχίσει να 
βρίσκεται σε δημοσιονομική 

προσαρμογή»

Τ
ην επίδραση της πολιτικής κρίσης 
στην Ιταλία στους σχεδιασμούς της Ελ-
λάδας για την έξοδό της από τα προ-
γράμματα προσαρμογής αναλύει ο 
καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστή-

μιο Κωνσταντίνος Μελάς. Παράλληλα, περιγρά-
φει το μεταμνημονιακό σκηνικό που θα διαμορ-
φωθεί στη χώρα.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα το σχόλιό σας για την κα-
τάσταση που διαμορφώνεται στην Ευρωζώνη 
λόγω της συνεχιζόμενης πολιτικής ρευστότη-
τας στην Ιταλία. Επιστρέφουμε σε φάση κρί-
σης, κατά την άποψή σας;
Νομίζω ότι η κρίση της Ευρωζώνης δεν έχει 
ξεπεραστεί, παρά την περσινή βελτίωση βασι-
κών μακροοικονομικών δεικτών, δεδομένου 
ότι δεν μπορούν εύκολα να αντιμετωπιστούν τα 
πολιτικά ζητήματα εντός των χωρών-μελών τα 
οποία προέρχονται από γενικότερες αδυναμίες 
της αρχιτεκτονικής της Ευρωζώνης και που ο-
δηγούν σε αποκλίσεις μεταξύ των οικονομιών 
των χωρών-μελών. Επίσης, υπάρχουν παράγο-
ντες εξωγενείς (μετανάστευση, εμπορική πολι-
τική των ΗΠΑ, γεωπολιτικές εξελίξεις) τους ο-
ποίους φαίνεται ότι η Ε.Ε. δεν μπορεί εύκολα να 
αντιμετωπίσει. Η υποβάθμιση των πολιτικών ζη-
τημάτων από την Ε.Ε. σίγουρα προκαλεί μια συ-
νεχή και υποδόρια εμμενή κρίση.

Πώς φτάνει μια χώρα-μέλος του G8 να βρί-
σκεται σε τόσο δεινή θέση, που μια κυβερνη-
τική αναταραχή να οδηγεί σε αύξηση του κό-
στους δανεισμού της;
Η απάντηση για την αύξηση του κόστους δανει-
σμού της Ιταλίας βρίσκεται καθαρά στην εκλογική 
επιτυχία δύο κομμάτων τα οποία έχουν εκφρά-
σει τη θέληση να επιχειρήσουν να διαπραγματευ-
τούν διάφορες πλευρές της αρχιτεκτονικής της 
Ευρωζώνης και αν δεν εισακουστούν αφήνουν 
να εννοηθεί ότι μπορεί να εξέλθουν της Ευρω-
ζώνης. Το πρόβλημα της οικονομίας της Ιταλίας 
εντοπίζεται στο υψηλό δημόσιο χρέος της (132% 
ΑΕΠ) και στον χαμηλό ρυθμό μεγέθυνσής της στα 
τελευταία 25 χρόνια (αν το κατά κεφαλήν εισό-
δημα το 1995 ήταν 100, σήμερα είναι 106! Ακόμη 
και η Ελλάδα μετά τις απώλειες του μνημονίου 
βρίσκεται στο 116!). Παράλληλα, το πολιτικό της 
σύστημα εξακολουθεί να μην ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες της οικονομίας.

Ποια θεωρείτε ότι είναι η επίδραση της ιτα-
λικής αναταραχής στις προοπτικές της Ελλά-
δας για ομαλή έξοδο από το πρόγραμμα προ-
σαρμογής;
Νομίζω ότι τουλάχιστον μέχρι και το τέλος του 
2018, όποιες εξελίξεις και αν θα έχουμε στην Ι-
ταλία (με σχετική διαβάθμιση), η αβεβαιότητα 
στις αγορές ομολόγων των χωρών του Νότου 
θα είναι αυξημένη. Αυτό κατά πάσα πιθανότητα 
σημαίνει αύξηση του κόστους δανεισμού . Ε-
πομένως δυσκολεύει τη σχεδιασμένη «ομαλή» 
έξοδο στις αγορές.

Αν εξαιρέσουμε την Ιταλία, θεωρείτε ότι η Ελ-
λάδα έχει όντως τη δυνατότητα για «καθαρή 
έξοδο» από τα μνημόνια, όπως υποστηρίζει 
η κυβέρνηση; Και, αν ναι, πώς θα την περι-
γράφατε;
Χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια και με λίγο κόπο 

μπορούμε να «δούμε» την πραγματικότητα μετά 
τη λήξη του προγράμματος. Η Ελλάδα θα συνεχί-
σει να βρίσκεται σε δημοσιονομική προσαρμογή 
για τους εξής λόγους: ο πρώτος αφορά την υπο-
χρέωσή της να μειώσει τη συνταξιοδοτική δα-
πάνη κατά 1% του ΑΕΠ το 2019 και να μειώσει 
το ύψος του αφορολογήτου έτσι ώστε να προέλ-
θει αύξηση των εσόδων επίσης κατά 1% το 2020. 
Ο δεύτερος είναι ότι θα πρέπει να παράγει πρω-
τογενή πλεονάσματα της τάξεως του 3,5% μέχρι 
και το 2022. Εκτός από τη συνεχή δημοσιονομική 
προσαρμογή, θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν 
και να διευρύνονται το σύνολο των «μεταρρυθ-

μίσεων» και η όποια αλλαγή θα επιχειρηθεί θα 
πρέπει να χαίρει της συμφωνίας των δανειστών. 
Επιπλέον, η Ελλάδα θα έχει να αντιμετωπίσει το 
πρόβλημα με την αναχρηματοδότηση των υπο-
χρεώσεών της πλέον μέσω των χρηματοπιστω-
τικών αγορών σε ένα περιβάλλον το οποίο κα-
θίσταται όλο και πιο δυσμενές. Η άνοδος των ε-
πιτοκίων στις ΗΠΑ, η σταδιακή σκλήρυνση της 
νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ με το διαφαινό-
μενο τέλος του προγράμματος της πιστωτικής χα-
λάρωσης, η γεωπολιτική ρευστότητα στο διεθνές 
περιβάλλον αλλά και στην εγγύς Μέση Ανατολή, 
η κατάσταση στην Ιταλία, η άνοδος της τιμής του 

πετρελαίου αλλά και των άλλων εμπορευμάτων 
δημιουργούν συνθήκες έντονης αβεβαιότητας. 
Το μαξιλάρι των περίπου 20 δισ. ευρώ που σχη-
ματίζει η κυβέρνηση αρκεί μόνο για έναν χρόνο. 
Η Πορτογαλία, όταν εξήλθε στις αγορές, είχε και 
παρόμοιο μαξιλάρι αλλά και τη βοήθεια από την 
ένταξή της στο πρόγραμμα πιστωτικής χαλάρω-
σης της ΕΚΤ (περίπου 30 δισ. ευρώ πορτογαλικά 
ομόλογα παρακρατεί η ΕΚΤ).

Ποιον ρόλο εκτιμάτε ότι θα παίξει στην «κα-
θαρή έξοδο» η συμμετοχή ή όχι του ΔΝΤ στο 
πρόγραμμα;
Πιστεύω ότι τελικά θα επέλθει συμβιβασμός, με 
την έννοια ότι δεν θα υπάρχει κάθετη διαφωνία 
στις εκτιμήσεις των δύο πλευρών για το δημό-
σιο χρέος. Επομένως με κάποιον τρόπο, με πολ-
λούς ή λίγους αστερίσκους, το ΔΝΤ θα βρίσκεται 
όχι στο προσκήνιο αλλά κάπου στην αίθουσα.

Όσον αφορά το ζήτημα της διευθέτησης του 
δημόσιου χρέους, τι πιστεύετε ότι θα γίνει τε-
λικά, δεδομένης της «δυστοκίας» που εμφανί-
ζουν χώρες όπως η Γερμανία και η Ολλανδία;
Νομίζω ότι θα υπάρξει συμβιβαστική πρόταση 
ως προς την επιμήκυνση των δανείων και θα 
υπερισχύσει η γερμανική άποψη στον μηχανι-
σμό σύνδεσης του χρέους με τη μεγέθυνση του 
ΑΕΠ. Δηλαδή θα υπάρχει πάντα πολιτική αξιο-
λόγηση και όχι αυτόματη λύση. Ζητούμενο είναι 
αν θα εξαγοραστούν τα δάνεια του ΔΝΤ από τον 
ESM. Επίσης, με ποιον τρόπο θα επιστραφούν τα 
κέρδη από τα ομόλογα που παρακρατά η ΕΚΤ.

Μιλώντας για το ΔΝΤ, φαίνεται ότι η Αργε-
ντινή ζητά εκ νέου την παρέμβασή του. Πώς 
οδηγήθηκε σε αυτή την κατάσταση η χώρα;
Θεωρώ ότι η υπερβολική σιγουριά για την απο-
τελεσματικότητα των μέτρων που εφάρμοσε ο 
Πρόεδρος Μάκρι και η βιασύνη του να κραυ-
γάσει «νικήσαμε» ήταν ένας βασικός λόγος γι’ 
αυτή την εξέλιξη. Συγκεκριμένα, η κίνηση της 
Κεντρικής Τράπεζας να μειώσει το «σφίξιμο» 
των επιτοκίων θεωρώντας ότι ο πληθωρισμός 
ήταν υπό έλεγχο, η αύξηση του εμπορικού ελ-
λείμματος της χώρας, ο υψηλός εξωτερικός δα-
νεισμός (περίπου 55 δισ. δολάρια) τα τελευταία 
δύο έτη, η εμφάνιση δημοσιονομικών ελλειμμά-
των, καθώς και η ανοδική τάση των αμερικανι-
κών επιτοκίων (που προκαλεί σημαντικές πιέ-
σεις στο πέσο), έθεσαν ακόμη μια φορά την οι-
κονομία της χώρας υπό πίεση.

Μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 
βλέπουμε την παγκόσμια οικονομία να δυ-
σκολεύεται να επιστρέψει σε ισχυρούς 
ρυθμούς ανάπτυξης. Αντιθέτως, διαπιστώ-
νουμε να ξεσπούν διαρκώς κρίσεις σε οι-
κονομίες χωρών όπως η Ιταλία, η Αργε-
ντινή ή η Τουρκία. Γιατί;
Πέρα από πολλούς παράγοντες, η μεγέθυνση 
των οικονομιών του πλανήτη τα τελευταία χρό-
νια βασίζεται στον χρηματοπιστωτικό δανει-
σμό. Η χρηματοπιστωτική σφαίρα είναι απο-
λύτως ευάλωτη, από τη φύση της, σε συνεχείς 
κρίσεις οι οποίες γίνονται και πιο βαθιές. Νο-
μίζω ότι η εγγενής αστάθεια των μέσων που 
χρησιμοποιούνται για το «σπρώξιμο» της πα-
γκόσμιας οικονομίας προκαλεί αυτές τις αλ-
λεπάλληλες κρίσεις.
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συνέντευξη

Δρ. Γιώργος Ν. Τζογόπουλος, επιστημονικός 
συνεργάτης των Begin-Sadat Centre for Strategic 

Studies και Centre International de Formation 
Européenne, διδάσκων Διεθνών Σχέσεων στο ΔΠΘ

Εντός των Ηνωμένων 
Πολιτειών κερδίζουν έδαφος 
οι φωνές που τονίζουν πως 
είναι αδιανόητο να υπάρχει 
τεχνολογική συνεργασία 
τέτοιου επιπέδου με μια 
χώρα που κυβερνάται από 
έναν ηγέτη ο οποίος όχι 
μόνο είναι αυταρχικός αλλά 
ανά πάσα στιγμή μπορεί να 
αμφισβητήσει τον φιλοδυτικό 
προσανατολισμό της Τουρκίας.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

«Η αυταρχική διακυβέρνηση 
Ερντογάν έχει επηρεάσει 

πολλούς επενδυτές»

Τ
α αίτια και τις αφορμές της μεγάλης 
οικονομικής κρίσης που πλήττει το 
τελευταίο διάστημα την Τουρκία ανα-
λύει ο δρ. Γιώργος Τζογόπουλος, επι-
σημαίνοντας ότι η Ελλάδα οφείλει να 

αξιοποιήσει την κατάσταση, αλλά και προειδο-
ποιώντας ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν είναι πλέον απρόβλεπτος.

Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε την τουρ-
κική οικονομία να βρίσκεται σε περιδίνηση, 
με τη λίρα να καταρρέει και τα υπόλοιπα οι-
κονομικά στοιχεία να βρίσκονται στα… κόκ-
κινα. Θεωρείτε ότι ήταν κάτι ξαφνικό ή κάτι 
αναμενόμενο;
Ήταν απολύτως αναμενόμενη. Τα τελευταία δύο 
χρόνια η τουρκική λίρα πέφτει, απλώς πλέον η 
κατάσταση επιδεινώνεται. Η προσφυγή στο ΔΝΤ 
για την αντιμετώπιση της τρέχουσας οικονομικής 
κρίσης δεν πρέπει να αποκλειστεί μετά τις εκλο-
γές, αν δεν υπάρξει σταθεροποίηση. O Τούρκος 
Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν έρχεται αντιμέτωπος 
με το πιο σημαντικό πρόβλημα των τελευταίων 
ετών, καθώς πρακτικά δεν έχει άλλον αντίπαλο 
πέρα από την κατάρρευση της λίρας και τον α-
ντίκτυπό της στην οικονομία.

Ποιος, κατά τη γνώμη σας, ήταν ο παράγοντας 
ή οι παράγοντες που οδήγησαν την Τουρκία 
σε αυτή τη σφοδρή οικονομική κρίση;
Εξωτερικός παράγων είναι η άνοδος του δολα-
ρίου ύστερα από την αύξηση των επιτοκίων στις 
ΗΠΑ, που σαφώς επηρεάζει ξένα νομίσματα, 
όπως η τουρκική λίρα. Αλλά, νομίζω, πρέπει 
να δώσουμε έμφαση στα εσωτερικά προβλή-
ματα της Τουρκίας. Η αυταρχική διακυβέρνηση 
Ερντογάν, ιδίως μετά το αποτυχημένο πραξι-
κόπημα, έχει επηρεάσει πολλούς επενδυτές, 
που πλέον διστάζουν να ρίξουν χρήματα στην 
τουρκική αγορά ή θέλουν να τα απομακρύνουν. 
Ακόμα, υπάρχει σύγχυση για το κατά πόσο η Κε-
ντρική Τράπεζα της Τουρκίας δρα ανεξάρτητα 
ή κατόπιν υποδείξεων του Ερντογάν, καθώς ο 
δεύτερος θεωρεί ανάθεμα την αύξηση των επι-
τοκίων. Σε κάθε περίπτωση, το χρέος της Τουρ-
κίας αυξάνεται, όπως και το εμπορικό έλλειμμα.

Ο Τούρκος Πρόεδρος και άλλοι πολιτικοί κά-
νουν λόγο για συντονισμένη επίθεση κατά 
της Τουρκίας από κέντρα της Δύσης. Το σχό-
λιό σας;
Στην Ελλάδα έχουμε, δυστυχώς, μεγάλη εμπειρία 
από τέτοιες επίσημες τοποθετήσεις από το 2009 
και μετά. Ο Ερντογάν γνωρίζει πώς να χειρα-
γωγεί την τουρκική κοινή γνώμη. Στο παρελθόν 
έχει επενδύσει στον αντιαμερικανισμό και τώρα 
κατηγορεί τις αγορές, που κατευθύνονται θεω-
ρητικά από δυτικά συμφέροντα. Το πρόβλημα 
όμως για τον Τούρκο Πρόεδρο είναι υπαρκτό, 
ακόμα κι αν η επικοινωνιακή του τακτική απο-
δειχθεί αποτελεσματική ενόψει των εκλογών.

Οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν ότι ο ίδιος ο 
Ερντογάν με τη στάση του και κατά την πρό-
σφατη επίσκεψή του στη Βρετανία έστειλε 
«λάθος» μηνύματα στις αγορές. Συμμερίζε-
στε αυτή την άποψη;
Δεν νομίζω ότι η εκτίμηση της Ουάσινγκτον και 
του Λονδίνου για την Τουρκία εξαρτώνται από 
μία επίσκεψη. Η εικόνα είναι έτσι κι αλλιώς αρ-

νητική, ενώ ο προβληματικός χαρακτήρας της 
τουρκικής οικονομίας είναι αποτέλεσμα διαφο-
ρετικών παραγόντων. Οπωσδήποτε η ρητορική 
του Ερντογάν δεν βοηθάει, αλλά δεν είναι αυτή 
που παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο.

Παράλληλα, το Κογκρέσο των ΗΠΑ μοιάζει 
έτοιμο να «παγώσει» την πώληση των μα-
χητικών 5ης γενιάς F-35 στη γείτονα χώρα. 
Γιατί;
Αυτή είναι μία εξαιρετική εξέλιξη, αρκεί να μην 
είναι απλώς προειδοποίηση αλλά προπομπός ο-
ριστικής απόφασης. Εντός των Ηνωμένων Πολι-
τειών κερδίζουν έδαφος οι φωνές που τονίζουν 
πως είναι αδιανόητο να υπάρχει τεχνολογική 
συνεργασία τέτοιου επιπέδου με μια χώρα που 
κυβερνάται από έναν ηγέτη ο οποίος όχι μόνο 
είναι αυταρχικός αλλά ανά πάσα στιγμή μπο-

ρεί να αμφισβητήσει τον φιλοδυτικό προσανα-
τολισμό της Τουρκίας. Η Ελλάδα πρέπει να εκ-
μεταλλευτεί το κακό κλίμα που διαμορφώνεται 
για τον Ερντογάν στην Αμερική και να μην έχει 
παθητικό ρόλο εν μέσω θετικών εξελίξεων για 
το ελληνικό εθνικό συμφέρον.

Και όλα αυτά συμβαίνουν στη γείτονα εν 
μέσω μιας πολύ «θερμής» προεκλογικής πε-
ριόδου. Θεωρείτε ότι η κατάσταση ευνοεί τον 
Ερντογάν ή τους αντιπάλους του;
Περισσότερο ο Ερντογάν επηρεάζεται αρνη-
τικά παρά ευνοούνται οι πολιτικοί του αντίπα-
λοι, καθώς δεν έχουν διατυπώσει αξιόπιστη πρό-
ταση διακυβέρνησης. Η τουρκική γνώμη θα αι-
σθανθεί πρακτικά τις συνέπειες της κρίσης από 
την περαιτέρω ακρίβεια ορισμένων προϊόντων 
που πρόκειται να εισαχθούν. Αλλά δεν νομίζω 

ότι αυτό θα γίνει άμεσα, τουλάχιστον πριν από 
τις εκλογές.

Όσον αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, 
ποια επίδραση νομίζετε ότι θα έχει η οικονο-
μική κρίση στην Τουρκία;
Από οικονομική άποψη, είναι κακή εξέλιξη. Η 
Τουρκία είναι σημαντικός εμπορικός εταίρος της 
Ελλάδας και η μειωμένη αγοραστική δύναμη των 
Τούρκων μπορεί να επηρεάσει κάπως τις ελλη-
νικές εξαγωγές, ενώ δύσκολα Έλληνες επιχει-
ρηματίες θα ρισκάρουν σημαντικές μελλοντικές 
επενδύσεις υπό τις διαμορφούμενες συνθήκες. 
Από πολιτική άποψη, τουλάχιστον μεσοπρόθε-
σμα, νομίζω ότι είναι καλή εξέλιξη. Έχει έρθει η 
ώρα να πληρώσει το τίμημα των πολιτικών του 
ο Ερντογάν και να βάλει ορισμένα όρια στη γε-
νικότερη συμπεριφορά του. Το έκανε πριν από 
δύο χρόνια και με τη Ρωσία.

Παλαιότερα στην Ελλάδα επικρατούσε το 
δόγμα ότι η Τουρκία, όταν έχει εσωτερική 
κρίση, προσπαθεί να την «εξάγει». Πιστεύετε 
ότι ισχύει ακόμα;
Δυστυχώς, δεν μπορούμε να κάνουμε πλέον 
προβλέψεις, γιατί ο Ερντογάν είναι απρόβλε-
πτος. Και μόνο το γεγονός πως φυλακίζει πο-
λίτες από χώρες της Δύσης –όπως συμβαίνει 
με τους δύο δικούς μας στρατιωτικούς– για να 
μπορεί να διαπραγματεύεται μέσω εκβιασμών 
είναι ενδεικτικό. Η λογική λέει πως δεν θα υ-
πάρξει θερμό επεισόδιο. Αλλά λειτουργεί ο Ερ-
ντογάν με βάση τη λογική; To πιο σημαντικό για 
την Ελλάδα είναι να βρίσκεται σε διαρκή ετοιμό-
τητα για κάθε ενδεχόμενο, σε συνεργασία με τις 
Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και την Κύπρο, 
ενισχύοντας τη μοναδική υπάρχουσα δημοκρα-
τική συμμαχία της Ανατολικής Μεσογείου.
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άρθρο

  ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΟΥΡΟΥΝΗ*

Με πρόσφατη ανακοίνωσή 
της (βλ. https://goo.gl/
zMRRbHεκδ.29-5-2018) 

η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία 
Eurostat αποκαλύπτει την –πρωτο-
φανή για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα– 
αδυναµία των ελληνικών νοικοκυ-
ριών να ανταποκριθούν στις πληρω-
µές δόσεων στεγαστικών δανείων, 
ενοικίων, λογαριασµών κοινής ωφέ-
λειας και δόσεων για αγορές αγαθών.

Σύµφωνα µε τη Eurostat, ενώ 
µόλις το 10,4% των Ευρωπαίων κα-
θυστερεί τις µηνιαίες υποχρεώ-
σεις του, όταν ο φακός της έρευνας 
εστιάσει στην Ελλάδα αποκαλύ-
πτεται ένα ευρωπαϊκό δεδοµένο 
χωρίς προηγούµενο. Το 47,9% των 
ελληνικών νοικοκυριών καθυστε-
ρεί τις µηνιαίες υποχρεώσεις του, 
ένα ποσοστό που διογκώνεται στο 
55% για τα νοικοκυριά µε παιδιά 
και στο 74% για τα νοικοκυριά χα-

EUROSTAT: ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΗΡΥΞΑΝ 
ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

µηλού εισοδήµατος.
Εντυπωσιακό είναι και το γε-

γονός ότι, µε εξαίρεση ορισµένες 
χώρες εκτός Ε.Ε., η Ελλάδα στέκεται 
µόνη της στην κορυφή της λίστας, 
µε την Κύπρο να κατατάσσεται δεύ-
τερη µε ήµισυ του ελληνικού ποσο-
στού. Στην άλλη άκρη της λίστας, τα 
µισά ευρωπαϊκά κράτη κατέγραψαν 
ότι λιγότερο από το 10% του πληθυ-
σµού τους καθυστερεί τις µηνιαίες υ-
ποχρεώσεις του, µε χαρακτηριστικά 
τα πολύ χαµηλά ποσοστά της Ολλαν-
δίας (5%), της Τσεχίας (4,4%) και της 
Γερµανίας (4,2%).

Τα στεγαστικά δάνεια και 
τα ενοίκια είναι στο κόκκινο
Όσον αφορά τα νοικοκυριά που κα-
θυστερούν το στεγαστικό τους δά-
νειο ή το ενοίκιο, το υψηλότερο πο-
σοστό στην Ε.Ε. καταγράφεται και 
πάλι στη χώρα µας, όπου το 15,3% 

των νοικοκυριών έχει τέτοια χρέη σε 
εκκρεµότητα. Ειδικότερα, για τα ελ-
ληνικά νοικοκυριά µε παιδιά το πο-
σοστό µε καθυστερούµενο στεγα-
στικό ή ενοίκιο ανέρχεται στο 20,5%, 
ενώ γι’ αυτά µε χαµηλό εισόδηµα το 
ποσοστό ξεπερνά το 30%.

Όµως, αν συνυπολογίσουµε 
ότι σύµφωνα µε τη Eurostat 
(SILC/2015) περίπου το 60% του 
πληθυσµού ιδιοκατοικεί σε σπίτια 
χωρίς δάνειο, από τα νοικοκυριά που 
συγκροτούν το υπόλοιπο 40% που 
νοικιάζει σπίτι ή αποπληρώνει στε-
γαστικό δάνειο, υπολογίζεται ότι 
τουλάχιστον τα µισά καθυστερούν 
τις µηνιαίες υποχρεώσεις τους.

Το επόµενο µεγαλύτερο πο-
σοστό καταγράφηκε στην Κύπρο 
(8,6%), αλλά και πάλι αυτό κυµαίνε-
ται γύρω στο µισό της Ελλάδας, ακο-
λουθούµενη από την Ισπανία και τη 
Γαλλία (5,2%), την Ουγγαρία (5,1%), 

τη Φινλανδία (4,9%) και την Ιταλία 
(4,2%). Αντίθετα, το ποσοστό του 
πληθυσµού που καθυστερεί τις υ-
ποχρεώσεις του σε επτά κράτη-µέλη 
της Ε.Ε. ήταν κάτω από 2%.

Κλείνοντας, αν συγκρίνουµε 
τα αντίστοιχα ευρήµατα του 2008, 
το ποσοστό του πληθυσµού που έ-
µεινε πίσω µε τα στεγαστικά δάνεια 

ή τις πληρωµές µισθωµάτων στην 
Ελλάδα σχεδόν τριπλασιάστηκε 
(από 5,5% σε 15,3%), ενώ στην 
Κύπρο υπερδιπλασιάστηκε (από 
3,4% σε 8,6%).

*Ο Κώστας Κουρούνης είναι πολεοδό-
µος πολιτικός µηχανικός, υπεύθυνος 
για την πρωτοβουλία Publicspace.gr.

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
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  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ

  ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Β. ΖΕΡΒΑ*

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ, Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩΝ

«Βρήκες τον µπελά σου, συµβολοποιείς ένα ο-
λόκληρο δηµοκρατικό προοδευτικό µέτωπο 
απέναντι στη µαυρίλα κι αυτόν τον αγώνα 
πρέπει να τον δώσεις» είπε πριν από λίγες 
µέρες στον δήµαρχο Θεσσαλονίκης ο πρω-

θυπουργός Αλέξης Τσίπρας, καθιστώντας σαφές ότι προτίθεται να 
τον στηρίξει στις επικείµενες δηµοτικές εκλογές.

∆εν ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός ο οποίος εκφραζόταν θε-
τικά για την υποψηφιότητα Μπουτάρη στον ∆ήµο Θεσσαλονίκης, 
ο οποίος συνηθίζει να είναι, όπως έχει πει και ο ίδιος,… µε την κυ-
βέρνηση. «Εγώ είµαι µε το κουβέρνο» έχει πει επανειληµµένα ο 
δήµαρχος Θεσσαλονίκης, ο οποίος φροντίζει να τον θεωρούν δικό 
τους άνθρωπο οι εκάστοτε κυβερνήσεις.

Η υποψηφιότητά του το 2006 µε κυβέρνηση Καραµανλή και 
επίσηµο υποψήφιο της Ν∆ τον Παπαγεωργόπουλο είχε καταγ-
γελθεί από την τότε υποψήφια του ΠΑΣΟΚ Χρύσα Αράπογλου 
ως δούρειος ίππος για την επανεκλογή Παπαγεωργόπουλου, διότι 
στον δεύτερο γύρο δεν την ψήφισε.

Στις εκλογές του 2010 είχε την απόλυτη στήριξη του τότε πρω-
θυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, ο οποίος µάλιστα αµέσως µετά 
την εκλογή του κ. Μπουτάρη στον ∆ήµο Θεσσαλονίκης είχε πει 
κάτι παρόµοιο µε αυτό που είπε πρόσφατα ο κ. Τσίπρας: «Με τον 
νέο δήµαρχο Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη η πόλη αλλάζει και 
από την εσωστρέφεια, τον συγκεντρωτισµό και τις πελατειακές 
σχέσεις περνάει στην εξωστρέφεια».

Ξ
εκίνησε µε µια καταστροφική νεροποντή. Για τις 
πληγές που προκάλεσε στην πόλη αρµόδιοι και 
συναρµόδιοι συµφώνησαν ότι «ευθύνεται η κλι-
µατική αλλαγή». Υποθέτω σύντοµα θα προκύ-
ψουν και εισαγγελικές παραγγελίες που θα την 

καθίσουν, όπως της πρέπει, στο… σκαµνί.
Ακολούθησαν όµως πολύ χειρότερα: Ανήµερα την επέ-

τειο µιας γενοκτονίας που η πόλη βιώνει µε πολλές αναφορές 
ως µητρόπολη των Ποντίων, είχαµε µια άνανδρη επίθεση σε 
ένα θεσµικό πρόσωπο, στον δήµαρχό της. Κάποιοι ανεγκέφα-
λοι άσκησαν βία εναντίον του αυτοδικώντας κατά όσων (νεω-
τεριστικών, κατακριτέων και µη) έχει κατά καιρούς δηλώσει. 
Μπροστά µάλιστα στις σηµαίες και στα λάβαρα των Ποντίων, 
µπροστά στο ίδιο το σύµβολο της πόλης, τον Λευκό Πύργο, 
όπου µαζεύτηκαν χιλιάδες κόσµου να καταδικάσουν ανάλο-
γες πράξεις που έγιναν πριν από 100 χρόνια. Τελικά το γεγο-
νός της µνήµης και το ότι όλα τα ποντιακά σωµατεία ενωµένα 
συµµετείχαν, για πρώτη φορά, στις εκδηλώσεις πέρασαν στα 
ψιλά γράµµατα.

Λίγες µέρες αργότερα, στην επέτειο µιας άλλης κακής 
µέρας για την πόλη, αυτή της δολοφονικής επίθεσης στον 
Γρηγόρη Λαµπράκη στις 22 Μαΐου 1963, υποστήκαµε άλλο 
ένα σοκ: τη δηµιουργία ενός «αντιφασιστικού µετώπου». Ο 
ίδιος ο πρωθυπουργός ήρθε στη Θεσσαλονίκη για να εξαγγεί-
λει τον νέο «ανένδοτο»(;), έχοντας διαγνώσει την ύπαρξη ενός 
«εµφυλιακού και σκοταδιστικού κλίµατος» στην πόλη. Θυµη-

Ο ∆ΥΣΚΟΛΟΣ ΜΗΝΑΣ ΜΑΪΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Στη συνέχεια ο κ. Μπουτάρης ήταν από τους ελάχιστους δη-
µάρχους µε τους οποίους συναντήθηκε ο κ. Λουκάς Παπαδήµος ως 
πρωθυπουργός, ενώ ήταν εκ των οµιλητών στην εκδήλωση «Για την 
Ελλάδα τώρα», στην οποία η κ. ∆ιαµαντοπούλου είχε πει ότι η κυ-
βέρνηση Παπαδήµου πρέπει να πάρει χαρακτηριστικά εθνικής σω-
τηρίας, χωρίς χρονικούς προσδιορισµούς.

Μετά ήρθε η κυβέρνηση Σαµαρά. Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, 
τα οποία εµµέσως επιβεβαίωσε ο ίδιος, φέρεται να έχει πει στον 
τότε πρωθυπουργό «αφού τα βρίσκουµε µεταξύ µας, τι τον θέλεις 
τον άλλο», αναφερόµενος στον αντίπαλό του στις εκλογές του 2010 
Κώστα Γκιουλέκα. Ο ίδιος δηµοσίως είπε ότι σε ιδιωτική συζή-
τηση που είχε µε τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαµαρά του ζήτησε να 
«βάλει χέρι» στον κ. Γκιουλέκα.

Η κυβέρνηση Σαµαρά-Βενιζέλου διευκόλυνε τη συµµετοχή του 
κ. Μπουτάρη στις εκλογές του 2014, καταργώντας µε τροπολογία το 
ασυµβίβαστο που είχε και ενέκρινε τη µονιµοποίηση 600 συµβα-
σιούχων στον ∆ήµο Θεσσαλονίκης λίγο πριν τις δηµοτικές εκλογές 
του 2014, ενώ τα κρασιά Μπουτάρη συµπεριελήφθησαν στις 19 επι-
χειρήσεις µε τις οποίες υπογράφηκε µνηµόνιο συνεργασίας µε την 
Κίνα κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού της Κίνας στην Αθήνα. 

Σήµερα, µε αφορµή τη στήριξη Τσίπρα στον δήµαρχο Θεσσα-
λονίκης, η FS φιλοξενεί τις απόψεις τριών πολιτών της Θεσσαλονί-
κης µε εµπλοκή στα πολιτικά πράγµατα, οι οποίοι απαντούν στο ε-
ρώτηµα «µε ποια κριτήρια νοµίζετε ότι πρέπει να κριθεί η υποψη-
φιότητα Μπουτάρη το 2019;».

θήκαµε Γκοτζαµάνηδες και «καρφίτσες» και αν στην πορεία 
βρεθούν και Σαρτζετάκηδες και Γαβράδες, θα συµπληρωθεί 
το remake ενός «Ζ». Για να αναφωνήσει στο τέλος κάποιος 
«ποιος κυβερνά αυτή την πόλη;» και να αποχωρήσει αυτοε-
ξόριστος.

Εδώ βέβαια τελειώνουν οι φάρσες και αρχίζουν οι τρα-
γωδίες. Αυτό που η δηµοκρατία µας θεράπευσε, αυτό που 
η πόλη µνηµονεύει ως µια µελανή σελίδα της ιστορίας της, 
ήρθαν κάποιοι να το αναβιώσουν στο πλαίσιο δηµιουργίας 
ενός σκηνικού τεχνητής πόλωσης, αλλά και πολιτικής επιβί-
ωσης. Αν δεν έχεις εχθρούς, πρέπει να τους επινοήσεις, για 
να έχεις και λόγο ύπαρξης.

Οι διωκτικές αρχές προχώρησαν άµεσα και αποτελεσµα-
τικά (επιτέλους!) στις συλλήψεις των φυσικών αυτουργών, 
που προσήχθησαν και καταδικάστηκαν όπως τους άξιζε.

Ακούστηκαν και γράφτηκαν τερατώδη πράγµατα για τους 
«ηθικούς αυτουργούς». Ιδιαίτερα στα µέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης, που αποτελούν πλέον αυτόκλητα λαϊκά δικαστήρια 
αλλά και τα καφενεία όπου ο καθένας καταθέτει (τζάµπα και 
αβίαστα) την άποψή του.

Εµφανίστηκε ένα ιδιότυπο χαρµάνι φιλελεύθερων δια-
νοητών κυρίως εκτός Θεσσαλονίκης (οι οποίοι ασχολούνται 
κατά κανόνα µε την πόλη και τους πολίτες της στα αρνητικά 
γεγονότα) και αριστερών αγωνιστών που θα επιθυµούσαν να 
βιώσουν µια νέα «λαµπρακειάδα», ικανοποιώντας τα βαθύ-
τερα αίτια της πολιτικής τους υπόστασης.

Η συµµετοχή του κόσµου στα «αυτόκλητα συλλαλητήρια 
για τη δηµοκρατία» ήταν πενιχρή και ιδιαίτερα στρατευµένη. 
∆εν ήταν άλλωστε η πρώτη φορά που ο κόσµος γύρισε την 
πλάτη του σε ανάλογα καλέσµατα.

Τελικά, ποιοι είναι οι «κερδισµένοι» από αυτές τις ακρό-
τητες, αυτές τις υπερβολές; Σύντοµα θα δούµε ποια κατάληξη 
θα έχουν οι πρόσφατες πολιτικές συµφωνίες, τα «χρίσµατα» 
και οι «κηρυγµένοι πόλεµοι». Ο λαός αργά ή γρήγορα θα επι-
κυρώσει ή θα απορρίψει τους πρωταγωνιστές και το σκηνικό 
που έστησαν.

Όσοι ζούµε στην πόλη αυτή βιώνουµε την καθηµερινή της 
απαξίωση, την απαξίωση της καθηµερινότητάς της. Την αδυ-
ναµία σχεδιασµού και ολοκλήρωσης έργων υποδοµής, αλλά 
και την ανεπάρκεια στη διαχείριση θεµάτων ποιότητας ζωής. 
Η πόλη πλέον παράγει µόνο «εξωστρέφεια» και «φρέσκο 
αέρα», ενώ αιµορραγεί και προς την πρωτεύουσα και προς το 
εξωτερικό. Βιώνει ένα ιδιότυπο πλαίσιο πολιτικού (ακόµη και 
αθλητικού) καθωσπρεπισµού και ενός αυτοµαστιγώµατος για 
το παρελθόν και το παρόν της. Για τις αξίες και τους ανθρώ-
πους της και τον ρόλο τους στο παρόν και στο µέλλον.

Και, επιτέλους, η πόλη πρέπει να γυρίσει στα καλά νέα, 
στην κανονικότητα και στη δηµιουργία. Σε νίκες και σε επιτυ-
χίες. Το brand name της πόλης είναι η ίδια η πόλη, η ιστορία 
και οι άνθρωποί της, και όχι οι διάφορες περσόνες της.

Και αν τελικά υπάρχει ένα µέτωπο που αξίζει να πολεµή-
σουµε, είναι αυτό της ανεπάρκειας των ανθρώπων που τη δι-
οικούν. Αυτούς που τη διχάζουν και τη διαιρούν, για να τη… 
βασιλεύουν ευκολότερα.

Άλλωστε οι ηγέτες πρέπει να ενώνουν και όχι να διχά-
ζουν. Ακόµη και αυτούς που συχνά θεωρούν «επαρχιώτες», 
«γίδια» και «κοµπλεξικούς χωριάτες»!

*Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας είναι πολιτικός �ηχανικός και δη-
�οτικός σύ�βουλος Θεσσαλονίκης.
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  ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ*

  ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ*

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΧΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ∆ΥΟ ΤΡΟΠΟΙ 
ΝΑ ∆ΙΟΙΚΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

Η 
Θεσσαλονίκη, λόγω ιστορίας, 
θέσης και πληθυσµού, δια-
φέρει πολύ από τις άλλες αυ-
τοδιοικητικές οντότητες της 
χώρας. Το πώς «συµπεριφέ-

ρεται» η πόλη δεν επηρεάζει µόνον αυτήν 
και τους κατοίκους της αλλά προκαλεί ευρύ-
τερες δράσεις και αντιδράσεις και διαµορ-
φώνει εξελίξεις σε πολλαπλά επίπεδα, διε-
θνή, ελλαδικά και τοπικά. Ο πρώτος δηµό-
της της πόλης, λοιπόν, δεν είναι, απλώς και 
µόνο, ο δήµαρχός της. Έχει, εξ αντικειµέ-
νου, και κεντρικά πολιτικά χαρακτηριστικά, 
τα οποία όταν τα αρνείται αποµονώνουν την 
πόλη και όταν τα ασκεί µε λάθος τρόπο τη 
γελοιοποιούν ή/και τη δυσφηµούν.

Αλλά και τα αποκλειστικά δηµαρχιακά 
καθήκοντα και δυνατότητες, για τους ίδιους 
σχεδόν λόγους που προανέφερα, είναι, στην 
ουσία τους, διαφορετικά απ’ ό,τι σε άλλους 

δήµους της χώρας. Συνεπώς και τα κριτή-
ρια µε τα οποία θα κριθεί ο Γιάννης Μπουτά-
ρης ως δήµαρχος είναι σύνθετα. Ας επιχειρή-
σουµε να τα «ταξινοµήσουµε» µε βάση τα προ-
ηγούµενα:

Α) Πολιτικά:
Ποιο ήταν το µείζον ζήτηµα της χώρας στην 

υπό κρίση χρονική περίοδο (2014-2019); Η πα-
ραµονή της στην Ε.Ε. και στο ευρώ, η οποία 
αµφισβητήθηκε λόγω της κυβέρνησης ΣΥΡΙ-
ΖΑΝΕΛ, µε αποκορύφωµα το δηµοψήφισµα 
του 2015. Εκεί, ο Γ. Μπουτάρης ήταν παρών 
και ηγήθηκε του ευρωπαϊκού µετώπου, µαζί 
µε τον Γ. Καµίνη.

Ποιο είναι, διαρκώς, αλλά ιδιαίτερα τώρα, 
το µείζον ζήτηµα δηµοκρατίας και, εποµέ-
νως, ελευθερίας; Τα ανθρώπινα δικαιώµατα. 
Και εκεί ο Γ. Μπουτάρης είναι συνεχώς στην 
πρώτη γραµµή, αψηφώντας κάθε κίνδυνο, 
ακόµη και για τη σωµατική του ακεραιότητα, 

όπως φάνηκε και στις 19 Μαΐου 2018.
Β) Ζητήµατα φυσιογνωµίας της πόλης:
Η εικόνα της Θεσσαλονίκης στον κόσµο 

έχει αλλάξει και βελτιώνεται συνεχώς. Τα 
συχνά και θετικά δηµοσιεύµατα του ξένου 
Τύπου, ο αυξανόµενος αριθµός επισκεπτών, η 
ανάδειξη της ταυτότητάς της και των δυνατο-
τήτων της αποτυπώνονται και χάριν των δρά-
σεων του Γ. Μπουτάρη. Η Θεσσαλονίκη του 
2018 για τον κόσµο είναι πολύ καλύτερη από 
τη Θεσσαλονίκη του 2010.

Γ) Ζητήµατα της πόλης για την πόλη:
Ο σεβασµός στο δηµόσιο χρήµα: Απόλυ-

τος. Καµία σχέση µε το παρελθόν.
Ο στρατηγικός σχεδιασµός: Μετά από πα-

ραγωγικό διάλογο παντού, αποφασίστηκε στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο έως το 2030 και δεν έχει 
παρουσιαστεί ολοκληρωµένη αντιπρόταση.

Καθηµερινότητα: Παρά τους δηµοσιονο-
µικούς περιορισµούς, υπάρχει εκσυγχρονι-

σµός υποδοµών (π.χ. καθαριότητα) και υ-
πηρεσιών-δραστηριοτήτων (π.χ. πολιτισµός, 
αθλητισµός, κοινωνική πολιτική, δηµοτικά 
ιατρεία). Υπάρχουν όµως ζητήµατα όπου 
χρειάζεται ένταση της προσπάθειας, για να 
µη µετατραπούν σε αχίλλειο πτέρνα (π.χ. α-
ποκοµιδή απορριµµάτων, κυκλοφοριακό, 
τραπεζοκαθίσµατα, πράσινο).

Αυτά είναι τα κριτήρια αξιολόγησης, κατά 
την άποψή µου, για τον εκάστοτε δήµαρχο 
Θεσσαλονίκης και πιστεύω ότι, συνεκτιµώ-
ντας και τον προγραµµατισµό για το 2019-
2023 που θα παρουσιάσει η Πρωτοβουλία, 
οι δηµότες θα επιλέξουν σε έναν χρόνο πάλι 
τον Γ. Μπουτάρη ως δήµαρχό τους.

*Ο Χρήστος Παπαστεργίου είναι γιατρός, 
γραατέας του ΚΙΝΑΛ στη Θεσσαλονίκη 
και δηοτικός σύβουλος ε την Πρωτο-
βουλία για τη Θεσσαλονίκη.

Α
ς πούµε ότι ως πολίτη της Θεσσαλονί-
κης µού έθεταν το ερώτηµα «µε ποια 
κριτήρια θα ψηφίζατε Μπουτάρη;», 
εφόσον βέβαια ήταν και πάλι υπο-
ψήφιος για τον θώκο του δηµάρχου 

Θεσσαλονίκης.
Μετά τον αναµφίβολα κατακριτέο απ’ όλους 

βίαιο προπηλακισµό του Γιάννη Μπουτάρη ανα-
βίωσε και πάλι η «παραµύθα» της Θεσσαλονίκης 
των Γκοτζαµάνηδων, του παρακράτους, του σκο-
ταδισµού και της εσωστρέφειας. Της Θεσσαλονί-
κης των φαντασµάτων και των κρυµµένων σκε-
λετών. Και σε αυτή τη Θεσσαλονίκη του σκότους 
αντιπαραβάλλεται ο εκπρόσωπος του φωτός, της 
προόδου και της εξωστρέφειας Γιάννης Μπουτά-
ρης. Ο Μπουτάρης ως πολέµιος του ζοφερού φα-
σιστικού παρελθόντος –ενδεχοµένως κατά τους ο-
παδούς του και παρόντος– της πόλης. Πέρα από το 
αβάσιµο µέχρι αθλιότητας αυτών των ισχυρισµών, 
εγώ, µία συνειδητή πολίτης που νοιάζοµαι για τη 
Θεσσαλονίκη, πίστευα πάντα τα εξής:

Υπάρχουν δύο τρόποι να διοικείς µια πόλη (υ-
πάρχει και ο τρίτος, να µην τη διοικείς καθόλου).

Ο πρώτος είναι ο συµβατικός, ο old-fashioned, 
που λέµε. Μαζεύεις τα σκουπίδια σου, κάνεις α-
νακύκλωση, φροντίζεις τον ηλεκτροφωτισµό της 
πόλης, δηµιουργείς παιδικούς σταθµούς και γε-
νικότερα υποδοµές για τη στήριξη όλων των οµά-
δων πολιτών, νοικοκυρεύεις και φυτεύεις πάρκα 
και πλατείες, δίνεις χρώµα στην πόλη µε µικρές 

αλλά καίριες παρεµβάσεις, διοργανώνεις εκδη-
λώσεις για όλους τους πολίτες και όχι µόνο τους 
λίγους και µε τη συνεχή ενεργό συµµετοχή, αλλά 
και χτυπώντας το χέρι στο τραπέζι όποτε χρειάζε-
ται, προσπαθείς να συµβάλεις και στα µεγάλα θέ-
µατα της πόλης, µε προεξάρχοντα το κυκλοφορι-
ακό και την ύδρευση.

Ο δεύτερος τρόπος είναι η εξωστρέφεια. Φορ-
τώνω όλα τα παραπάνω στον «κόκορα» και ταξι-
δεύω συνέχεια, κάνω δήθεν συµµαχίες, ψάχνω 
χρηµατοδοτήσεις (για την ακρίβεια, δάνεια, που 
την αποπληρωµή τους θα τη φορτώσω στον επό-
µενο), µπαίνω σε δίκτυα πόλεων και κάνω µελέ-
τες, µελέτες, µελέτες… Και, πάνω απ’ όλα, εκπρο-
σωπώ τον διαφωτισµό στην πόλη. Σαφώς αυτός 
είναι ο πιο σύγχρονος τρόπος διοίκησης, ο εξω-
στρεφής, ο «πεφωτισµένος».

Έλα όµως που όταν το σπίτι µας µπάζει από 
παντού νερά, είναι άβαφο, µε διαλυµένα πατώµατα 
και δεν δουλεύουν τα ηλεκτρολογικά του, δεν έχει 
ανάγκη από τζακούζι και πισίνες. Και κυρίως από 
διαφωτιστικά κηρύγµατα…

Και, για να απαντήσω στο αρχικό ερώτηµα, 
είναι σαφές ότι δεν θα ψήφιζα και γιατί δεν θα ψή-
φιζα Μπουτάρη.

Η Ιωάννα Κοσοπούλου είναι Βιοχηικός, τ. Ε-
πίκουρη Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ. ∆ι-
ετέλεσε διευθύντρια του Γραφείου ∆ηάρχου 
Θεσσαλονίκης την περίοδο 1991-1998.
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 ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

 ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΙΚΡΗ*

ΣΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΩΝ 
Η ΚΕΡΚΥΡΑ

Μ
εγάλη και διαρκή απειλή για τη δηµόσια υγεία και τη µόλυνση του περιβάλλοντος αποτελούν οι 
περισσότερες από 1.500 ανεξέλεγκτες χωµατερές εντός της ελληνικής επικράτειας. Στη χώρα 
µας σήµερα ανακυκλώνεται µόλις 16% των απορριµµάτων ενώ το υπόλοιπο θάβεται, όταν ο 
µέσος όρος των κρατών της Ε.Ε. αγγίζει το 25%.

Είναι πλέον ανάγκη να περιορίσουµε τις επιπτώσεις της περιβαλλοντικής ρύπανσης, της εξά-
ντλησης των φυσικών πόρων και της αλόγιστης κατανάλωσης ενέργειας, δηµιουργώντας παράλληλα νέες θέ-
σεις εργασίας.

Η ανακύκλωση δεν είναι µια εφήµερη τάση της εποχής. Είναι υποχρέωση κάθε πολιτισµένης κοινωνίας, ε-
ξασφαλίζοντας πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης.

Η επιτυχία της εναλλακτικής διαχείρισης των απορριµµάτων είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την ενεργό συµ-
µετοχή των πολιτών. Οι πληροφορηµένοι και ενεργοί πολίτες είναι ο κινητήριος µοχλός επίτευξης των στόχων 
που θέτει ο νέος νόµος για τη διαλογή στην πηγή, ο οποίος στοχεύει σε ορθότερη διαχείριση των απορριµµάτων.

Αναµφισβήτητα, η ανάγκη για την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης από τη σχολική ηλικία είναι ε-
πιτακτική, ώστε οι πολίτες να εισάγουν στην καθηµερινότητά τους τη διαλογή των διαφόρων υλικών από τα υ-
πόλοιπα απορρίµµατα.

Ο ∆ήµος Νέας Σµύρνης, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που αναλαµβάνει για την ευαισθητοποίηση των πο-
λιτών σε θέµατα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, προχώρησε στη δωρεάν διάθεση Κάδων Οικι-
ακής Ανακύκλωσης, την οργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων µε θέµα το περιβάλλον, καθώς και τη διεξαγωγή 
Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων στα σχολεία της πόλης.

Ας είµαστε δηµιουργικοί και αισιόδοξοι.

*Ο Γιώργος Κρικρής είναι αντιδήµαρχος Νέας Σµύρνης.

ΠΟΣΟ ΑΚΟΜΑ ΘΑ 
ΑΝΤΕΞΟΥΝ ΟΙ ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ;

Α
ν κάποιος θα ήθελε να έχει µια σχετικά ακριβή 
εικόνα για το τι συµβαίνει στη χώρα µε το ζήτηµα 
της διαχείρισης των απορριµµάτων, θα αρκούσε 
ένα ταξίδι µέχρι την Κέρκυρα. Σε ένα από τα πιο 
«τουριστικά» νησιά της χώρας, στην έναρξη της 
θερινής σεζόν, η κατάσταση είναι απλά αφόρητη. 

Τόνοι σκουπιδιών έχουν συγκεντρωθεί σε πάρα πολλά σηµεία 
της πόλης της Κέρκυρας, µε κατοίκους και τουρίστες να βρίσκο-
νται µπροστά σε µια κατάσταση που εγκυµονεί κινδύνους για 
την υγεία τους και ταυτόχρονα αµαυρώνει την εικόνα του –πα-
νέµορφου, κατά τα άλλα– νησιού.

«Μπούκωσε» ο ΧΥΤΑ
Ωστόσο, η εικόνα αυτή κάθε άλλο παρά απρόβλεπτη µπορεί 
να χαρακτηριστεί. Ο υφιστάµενος ΧΥΤΑ Τεµπλονίου έχει ήδη 
«µπουκώσει» και ο ΧΥΤΥ στη Λευκίµµη, στα νότια του νησιού, 
στις αρχές Μαΐου υπέστη σοβαρές ζηµιές από πυρκαγιά. Η 
φωτιά είχε ως αποτέλεσµα να καταστραφούν ολοσχερώς δύο 
κτίρια και ο εξοπλισµός της εγκατάστασης, ενώ έχει υποστεί µε-
γάλες ζηµιές ένα τρίτο κτίριο.

Σύµφωνα µε δελτίο Τύπου που εκδόθηκε από τον δήµο, 
«πρόκειται για απολύτως καταδικαστέα, ποινικά κολάσιµη 
πράξη, που προστίθεται σε σειρά ανάλογων προηγούµενων ε-
νεργειών και στόχο έχει να θέσει πρόσθετα εµπόδια στην –µεί-
ζονα για την Κέρκυρα– υπόθεση διαχείρισης των απορριµµά-
των και να θέσει ολόκληρο το νησί σε κατάσταση καταστροφι-
κής οµηρίας».

Ο δήµαρχος του νησιού Κώστας Νικολούζος ανακοίνωσε 
ότι το κόστος των καταστροφών στον ΧΥΤΥ Λευκίµµης φτάνει 
τα 700.000 ευρώ, προσθέτοντας ότι ο δήµος θα στραφεί µε µη-
νύσεις κατά παντός υπευθύνου, αλλά και κατά της ιδιωτικής ε-
ταιρείας φύλαξης, και σηµειώνοντας πως υπάρχουν ηθικοί αυ-
τουργοί για την κατάσταση που επικρατεί στη νότια Κέρκυρα.

«Όχι» των κατοίκων
Από την άλλη πλευρά, οι κάτοικοι της περιοχής της Λευκίµµης 
αντιτίθενται σθεναρά στο ενδεχόµενο δηµιουργίας ΧΥΤΑ στην 
περιοχή τους, καθώς ο δήµαρχος της Κέρκυρας, µετά την κα-
ταδικαστική απόφαση του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Κέρ-
κυρας σε βάρος του και σε βάρος του αντιδηµάρχου Καθαρι-

ότητας Σπύρου Ασπιώτη για απόπειρα υποβάθµισης του περι-
βάλλοντος κατά συναυτουργία, ανακοίνωσε την αναγκαστική 
λειτουργία της ενδιάµεσης διαχείρισης στο Τεµπλόνι και την ε-
ναπόθεση των δεµατοποιηµένων απορριµµάτων στον ΧΥΤΥ της 
Λευκίµµης.

Νωρίτερα µέσα στον Μάιο ο δήµος είχε προχωρήσει σε µή-
νυση κατά παντός υπευθύνου για προπηλακισµό δηµοτικών υ-
παλλήλων µετά το «µπλοκάρισµα» της ηλεκτροδότησης του 
ΧΥΤΥ Λευκίµµης από κατοίκους της περιοχής της νότιας Κέρ-
κυρας. Σύµφωνα µε τον δήµο, περίπου 100 άτοµα από τη νότια 
Κέρκυρα, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης διαµαρτυρίας τους 
κατά του ΧΥΤΥ Λευκίµµης, προπηλάκισαν και απείλησαν τους 
εργαζόµενους του δήµου και του ΣΥ∆ΙΣΑ, όταν συνεργεία του 
∆ήµου Κέρκυρας, της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Α-
ποχέτευσης Κέρκυρας (∆ΕΥΑΚ) και του ∆Ε∆∆ΗΕ µετέβησαν στη 
Λευκίµµη προκειµένου να ξεκινήσουν τα έργα αποκατάστασης 
της βατότητας του δρόµου, της ηλεκτροδότησης και της υδροδό-
τησης του ΧΥΤΥ Νότιας Κέρκυρας, καθώς για την αδειοδότηση 
και την περαιτέρω λειτουργία του ΧΥΤΥ Λευκίµµης απαραίτητες 
προϋποθέσεις είναι η ηλεκτροδότηση, η ασφαλτόστρωση του 
δρόµου και η παροχή ύδρευσης στον ΧΥΤΥ.

Χρονίζον πρόβληµα
Το ζήτηµα της διαχείρισης των απορριµµάτων δεν αποτελεί πρό-
βληµα µόνο για την Κέρκυρα (παρ’ ότι παρουσιάζει παρόξυνση 
εκεί αυτή την περίοδο) αλλά είναι πανελλαδικό. Μόλις ένα εξά-
µηνο έχει περάσει από τότε που τα υπουργεία Περιβάλλοντος 
και Εσωτερικών, σε εφαρµογή της καταδικαστικής απόφασης 
του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου –από το 2014– για τη λειτουργία 
290 παράνοµων χωµατερών σε διάφορα σηµεία της χώρας, ε-
πιµέρισαν σε δήµους και δύο περιφέρειες τα πρόστιµα ύψους 
37,1 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν στα πρόστιµα των τριών πρώ-
των εξαµήνων, µε στόχο να ασκηθεί πίεση στις 41 περιοχές της 
χώρας όπου λειτουργούν ακόµα και σήµερα παράνοµες χωµα-
τερές. Σηµειώνεται ότι η Ελλάδα έχει πληρώσει από το 2014 έως 
σήµερα πρόστιµα για τις παράνοµες χωµατερές και τα αστικά 
λύµατα που φτάνουν τα 50 εκατ. ευρώ, ενώ η απουσία σχεδια-
σµού γίνεται όλο και πιο εµφανής. Από την άλλη, οι υφιστάµε-
νοι ΧΥΤΑ σταδιακά φτάνουν στα όριά τους. Στις αρχές Μαΐου κά-
τοικοι της περιοχής των Άνω Λιοσίων µε πρωτοβουλία του ΚΚΕ 
πραγµατοποίησαν συγκέντρωση διαµαρτυρίας, υποστηρίζοντας 
ότι «ο ΧΥΤΑ Φυλής, που εξακολουθεί να λειτουργεί και να επε-
κτείνεται, αποτελεί υγειονοµική βόµβα έτοιµη να εκραγεί», ζη-
τώντας, µεταξύ άλλων, το οριστικό κλείσιµό του.
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Αποσυμπίεση Μεσοσπονδύλιου Δίσκου 
Στην Get Healthier, χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες μιας ομάδας 
κορυφαίων ιατρών και μηχανικών ιατρικών οργάνων, εφαρμόζουμε 
τις τελευταίες εξελίξεις της βιοτεχνολογίας για να προσφέρουμε μη 
χειρουργική, μη επεμβατική Αποσυμπίεση του Μεσοσπονδύλιου Δί-
σκου. Πρόκειται για μια απόλυτα ασφαλή και αποτελεσματική διαδι-
κασία, χωρίς φάρμακα, ενέσεις, χειρουργεία και αναισθησία, η οποία 
πραγματοποιείται σε ειδικό θεραπευτικό κρεβάτι που ελέγχεται από 
ηλεκτρονικό υπολογιστή. Έτσι, δίνουμε λύσεις σε συχνές επώδυνες 
παθήσεις όπως οσφυαλγία, ισχιαλγία, κήλη, προβολή δίσκου, αυχε-
νικό σύνδρομο. 

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

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

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

 ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

Τον κάλεσε τον άνθρωπο και υπουργό ένας αρχηγός 
κράτους να πάει να τον επισκεφτεί να τα πούνε, 
αµέσως να του το βγάλετε ξινό.  

Εσείς δηλαδή δεν θα πηγαίνατε αν σας καλούσαν; Να 
σας έλεγαν µετά αγενείς;

Ο υπουργός Άµυνας µάλιστα συνδύασε το τερπνόν µετά 
του ωφελίµου και έψαξε και για επενδυτές στο Μονακό, 
εφόσον µας ενηµέρωσε ότι θα πάει «όσες φορές χρεια-
στεί στο Μονακό αν πρόκειται να έλθουν επενδύσεις»

Εντάξει τώρα. Ένας άνθρωπος που δεν έχει δώσει ποτέ 
δικαιώµατα και βρίσκεται στην υπηρεσία του κοινω-
νικού συνόλου από το 1993, πηγαίνει µε προσωπικό 
κόστος στο Μονακό να συναντήσει τον Πρίγκιπα Αλβέρ-
το και να φέρει επενδύσεις και εµείς διυλίζουµε τον κώ-
νωπα. ∆ικαίως λοιπόν εξανέστη ο κύριος και υπουργός 
Καµµένος, ξεσπάθωσε και όποιον πήρε ο Χάρος. 

Καλά τους τα είπε ο κύριος και υπουργός Καµµένος. 
Και δεν σταµάτησε εκεί, είχε πάρει φόρα.

Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγµατα, ο Πάνος ο Καµµέ-
νος ξέρει τα πάντα για το ποιος κάνει τι και µε ποιον 
και έχει και τα στοιχεία να το αποδείξει, απειλώντας 
ότι θα τα δηµοσιοποιήσει αν χρειαστεί. Γιατί κανείς 
δεν τα βάζει µε τον κύριο και υπουργό. 

Σε κάθε περίπτωση, ο Πάνος ο Καµµένος κατόρθωσε 
για µία ακόµη φορά να ξεπεράσει τον εαυτό του. 

Ε, όχι και δεν αντέδρασε κανείς από την κυβέρνηση. 
Ολόκληρος κυβερνητικός εκπρόσωπος αντέδρασε. 
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ΚΟΙΝΟ ΜΥΣΤΙΚΟ 
Η ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΛΕΡΟ;

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Φ
ρίκη και αποτροπιασµό σε όλη την Ελ-
λάδα έχουν προκαλέσει οι αποκαλύ-
ψεις για τους γονείς που κακοποιούσαν 
τα παιδιά τους στη Λέρο. Η ανατριχια-
στική ιστορία εξελισσόταν για πολλά 
χρόνια στο νησί των ∆ωδεκανήσων και 

ήρθε στο φως της δηµοσιότητας την περασµένη εβδοµάδα. 
Η κακοποίηση των τριών παιδιών, 8, 14 και 24 ετών, προκά-
λεσε την παρέµβαση της εισαγγελέως, ενώ µαρτυρίες ότι κά-
ποιοι γνώριζαν και δεν µιλούσαν κάνουν την υπόθεση ακόµα 
πιο σοκαριστική.

Η αποκάλυψη
Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται όταν το 14χρονο κορίτσι 
πήγε µε ακατάσχετη αιµορραγία στο νοσοκοµείο του νησιού 
και οι γιατροί που το εξέτασαν διαπίστωσαν ότι είχε πέσει 
θύµα βιασµού. Η ίδια, µιλώντας στη συνέχεια σε ψυχολόγο 
και σε κοινωνική λειτουργό, διηγήθηκε τα όσα βίωνε από 
τους γονείς της. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια ο 52χρονος 
πατέρας της και η 47χρονη µητέρα της κακοποιούσαν σεξου-
αλικά τόσο την ίδια όσο και τον 8χρονο αδελφό της. Η οικο-
γένεια έχει ακόµη έναν 24χρονο γιο µε νοητική υστέρηση, ο 
οποίος θα εξεταζόταν από ψυχολόγο, καθώς και έναν γιο 27 
ετών που έχει φύγει από το σπίτι.

Σοκάρουν οι οµολογίες
Οι γονείς, που συνελήφθησαν µε τη διαδικασία του αυτοφώ-
ρου (ενδοοικογενειακή βία), σόκαραν ακόµα και τους αστυ-
νοµικούς µε τις οµολογίες τους. Ο πατέρας, ο οποίος εργαζό-
ταν στο ψυχιατρείο του νησιού ως εργάτης γενικών καθηκό-
ντων, παραδέχτηκε ότι όχι µόνο βίαζαν τα παιδιά τους αλλά 

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν
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Ο πατέρας, ο οποίος εργαζόταν στο 
ψυχιατρείο του νησιού, παραδέχτηκε 
ότι όχι µόνο βίαζαν τα παιδιά τους 
αλλά τα χτυπούσαν διαρκώς.

τα χτυπούσαν διαρκώς. Μάλιστα, περιγράφοντας τις ανατρι-
χιαστικές λεπτοµέρειες του βιασµού, είπε µεταξύ άλλων ότι 
«σταµατούσαµε µόνο όταν έβαζαν τα κλάµατα». Όσο για τη 
σύζυγό του, εκτός του ότι συµµετείχε, «σκηνοθετούσε» τις 
ερωτικές πράξεις. Η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ξένη 
∆ηµητρίου ζήτησε να εξεταστούν τα παιδιά από ειδικούς 
παιδοψυχιάτρους, να φύγουν από τη Λέρο και να εγκατα-
σταθούν σε εδική δοµή, ώστε να λάβουν τη «φροντίδα» που 
απαιτείται, και να ερευνηθεί εάν έχει κακοποιηθεί και το τέ-
ταρτο παιδί.

Γνώριζαν το ένοχο µυστικό;
Εν τω µεταξύ, όσο περνούν οι µέρες, φαίνεται ότι κάποιοι 
γνώριζαν τι συνέβαινε µέσα στο σπίτι. Σύµφωνα µε γείτονες, 
τα παιδιά έπεφταν συχνά θύµατα ξυλοδαρµού, ενώ, όπως κα-
ταγγέλλουν, ο πατέρας ήταν διαρκώς σε κατάσταση µέθης. Ε-
πιπλέον, κάνουν λόγο για αυταρχικούς γονείς και για παιδιά 
που ποτέ δεν χαµογελούσαν.

Μάλιστα, σε ανακοίνωσή του το Χαµόγελο του Παιδιού 
ανέφερε ότι τον Μάιο του 2017 είχε λάβει ανώνυµη καταγ-
γελία στην εθνική τηλεφωνική γραµµή για τα παιδιά SOS 
1056, σύµφωνα µε την οποία οι συγκεκριµένοι γονείς α-
σκούσαν έντονη σωµατική κακοποίηση στα ανήλικα παιδιά 
τους, τα παραµελούσαν και υπήρχαν υπόνοιες για σεξουα-
λική παρενόχληση της ανήλικης κόρης. Άµεσα, όπως γίνεται 
για κάθε ανάλογη καταγγελία, ενηµερώθηκε η αρµόδια Ει-
σαγγελία Ανηλίκων, ώστε να προχωρήσουν στις απαραίτητες 
ενέργειες. Τον Ιούλιο του 2017 έλαβε κλήση από συγγενικό 
πρόσωπο της οικογένειας που ανέφερε ότι το κορίτσι, καθώς 
και ο 8χρονος αδελφός της, βρίσκονταν σε νοσοκοµείο παί-
δων κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Το συγκεκριµένο άτοµο 

ενηµέρωσε ότι η 13χρονη έφυγε µόνη της από το νοσοκο-
µείο, καθώς φοβόταν ότι θα γυρίσει πίσω στο οικογενειακό 
της περιβάλλον, ωστόσο εντοπίστηκε άµεσα και επέστρεψε 
ξανά.

Το Χαµόγελο του Παιδιού ενηµερώνει ότι «αρµόδιοι για 
κάθε περιστατικό κακοποίησης ενός παιδιού είναι οι εισαγ-
γελικές αρχές και οι κοινωνικές υπηρεσίες, που οφείλουν να 
ερευνήσουν την κάθε υπόθεση».

Πάντως, σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Γενικό Νοσο-
κοµείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» αναφέρεται ότι «η ανήλικη 
Μ.∆. προ έτους προσήλθε στο νοσοκοµείο κατόπιν εισαγ-
γελικής παραγγελίας για παιδοψυχιατρική εκτίµηση και 
πλήρη ιατρικό έλεγχο, κατόπιν εκθέσεως της Κοινωνικής Υ-
πηρεσίας Κ.Θ.Κ.Υ. Λέρου. Κατά το διάστηµα της νοσηλείας 
της ανήλικης στο νοσοκοµείο από τον ιατρικό έλεγχο δεν 
προέκυψε κάτι το παθολογικό. Από την παιδοψυχιατρική 

αξιολόγηση διαπιστώθηκαν συνθήκες ενδοοικογενειακής 
δυσλειτουργίας, µη συνδεόµενες µε ενδείξεις σεξουαλικής 
κακοποίησης. Το παιδί επέστρεψε στο οικογενειακό περι-
βάλλον µε τη σύµφωνη γνώµη της Εισαγγελίας Κω σε συ-
νεργασία µε την Κοινωνική Υπηρεσία της Λέρου και µε την 
προϋπόθεση η ανήλικη να παρακολουθείται από ψυχολόγο 
και η οικογένεια να βρίσκεται υπό την εποπτεία της Κοινω-
νικής Υπηρεσίας Λέρου».

∆ήµαρχος Λέρου: «Οι Λεριοί δεν γνώριζαν»
Παρά το γεγονός ότι το 14χρονο κορίτσι είχε νοσηλευτεί πριν 
από έναν χρόνο, είχαν γίνει καταγγελίες για κακοποίηση και 
κάποιοι από τους γείτονες µε δηλώσεις τους στα ΜΜΕ φαί-
νεται ότι ήξεραν τι συνέβαινε πίσω από τις κλειστές πόρτες 
του σπιτιού, ο δήµαρχος Λέρου Μιχάλης Κόλιας υποστήριξε 
ότι «η λεριακή κοινωνία στην πλειοψηφία της ούτε καν γνώ-
ριζε ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι, ο κόσµος δεν ήξερε ούτε 
τα πρόσωπά τους, αφού δεν είχαν σχεδόν καµία επαφή µε την 
κοινωνία». Μάλιστα αναρωτήθηκε «είναι δυνατόν σε ένα νησί 
µε περίπου 8.500 µόνιµο πληθυσµό να γνώριζαν οι κάτοικοι 
για ένα τέτοιο φρικιαστικό περιστατικό και να µην υπήρχαν 
καταγγελίες; Ίσως κάποιοι στο οικογενειακό περιβάλλον να 
γνώριζαν για ξυλοδαρµό». Πρόσθεσε δε ότι «η λεριακή κοι-
νωνία είναι συγκλονισµένη από τις αποτρόπαιες και φρικια-
στικές πράξεις των καθ’ οµολογία βιαστών, οι οποίες είναι αυ-
τονόητο ότι είναι καταδικαστέες».

Ο κ. Κόλιας απηύθυνε έκκληση προς τα ΜΜΕ να προ-
στατέψουν τα παιδιά, ενώ ζήτησε τη συνδροµή όλων των αρ-
µόδιων υπηρεσιών, ώστε να υπάρξει η καταλληλότερη µέρι-
µνα για την ψυχολογική στήριξη, την ψυχοθεραπευτική βο-
ήθεια και την ιατρική φροντίδα τους.
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 Ηλίας Σπυρτούνιας, Γενικός Διευθυντής , Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο | Σίμος Αναστασόπουλος, Πρόεδρος, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο | Μάκης Παπαταξιάρχης, Πρόεδρος, Επιτροπή Φαρμακευτικών Εταιριών, 

Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο
 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ
10.00-10.15 Geoffrey Pyatt, Πρέσβης των Η.Π.Α. στην Ελλάδα 
10.15-10.30 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
 Ανδρέας Ξανθός, Υπουργός, Υπουργείο Υγείας*
10.30-10.45 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
 Health Technology Assessment: Φραγμοί και Προσδοκίες από την Εισαγωγή της Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας
 Γιάννης Κυριόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ)
 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
10.45-11.00 Μιράντα Ξαφά, Economist, Senior Scholar CIGI 
11.00-11.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
11.30-11.45 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
 Παναγιώτης Λιαργκόβας, Καθηγητής Οικονομικών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, πρώην επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή

11.45-12.45 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 | ΗΤΑ – Δυνατότητες και Προοπτικές της Αξιολόγησης της Τεχνολογίας Υγείας
 Συντονισμός: Γιάννης Υφαντόπουλος, Καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αθηνών 
 Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, Αντιπρόεδρος, Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) 
 Εκπρόσωπος ΕΟΦ
 Δημήτρης Πανταζής, Πρόεδρος, Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ) | Kώστας Αθανασάκης, Οικονομολόγος Υγείας, Ερευνητής, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) | Γιάννης Βλόντζος, Πρόεδρος & Διευθύνων 

Σύμβουλος Ελλάδος & Κύπρου Merck Hellas AE, Αντιπρόεδρος, Υπεύθυνος Αξιολόγησης και Διαπραγμάτευσης Τεχνολογιών Υγείας, Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) | Ανδρέας Καρταπάνης, Διευθύνων Σύμβουλος, 
Όμιλος Υγεία 

 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

12.45-13.30 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 | Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: Πρωταρχικό Μέλημα σε ένα Μεταβαλλόμενο Κοινωνικο-Οικονομικό Περιβάλλον
 Συντονισμός: Νατάσσα Σπαγαδώρου, Δημοσιογράφος, OnMed  
 Προστασία απέναντι στον οικονομικό κίνδυνο στην υγεία: H περίπτωση των καταστροφικών δαπανών για την υγεία στην Ελλάδα (2010-2015)
 Ηλίας Κυριόπουλος, Eρευνητής, LSE Health | ,Γιάννης Μπασκώζος, Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Υπουργείο Υγείας* | Κυριάκος Θεοδοσιάδης, Πρόεδρος, Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος | Χρήστος Λιονής, Καθηγητής Γενικής 

Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης | Ανάργυρος Μαριόλης, Διευθυντής, Κέντρο Υγείας Αρεόπολης Μάνης 
 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
13.30-14.30 ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ

14.30-15.30 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 | Διασφαλίζοντας την Ενεργό Συμμετοχή των Ασθενών στη Λήψη Αποφάσεων 
 Συντονισμός: Μαίρη Γείτονα, Αναπληρώτρια Πρόεδρος και Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου*
 Εκπρόσωπος, Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή»* | Γεώργιος Καλαμίτσης, Πρόεδρος, Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας», Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας 

| Πασχάλης Αποστολίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, Abbvie Φαρμακευτική Α.Ε. | Καίτη Αποστολίδου, Πρόεδρος, Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛ.Ο.Κ.) | Μόιρα Τζίτζικα, Α’  Αντιπρόεδρος, Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με Σκλήρυνση κατά 
Πλάκας (Π.Ο.Α.μ.Σ.Κ.Π.) | Μαριάννα Λάμπρου-Αβδελοπούλου, Πρόεδρος, Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ) 

 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ
15.30-15.45 Χρήστος Σταϊκούρας, Βουλευτής, τ. Aναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών 
15..45-16.00 Chris Allen, DG ECFIN Resident Representative in Athens

16.00-17.00 ENOTHTA 4 | Η Συμβολή του Κλάδου Υγείας στη Διεύρυνση των Αναπτυξιακών Προοπτικών της Χώρας 
 Συντονισμός: Σταμάτης Ζαχαρός, Δημοσιογράφος 
 Λόης Λαμπριανίδης, Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης | Ολύμπιος Παπαδημητρίου, Πρόεδρος,  Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) | Θεόδωρος Τρύφων, 

Πρόεδρος, Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) | Mάκης Παπαταξιάρχης, Διευθύνων Σύμβουλος, Janssen-Cilag Pharmaceuticals  | Γεώργιος Φαρμακίδης, Καθηγητής, Διευθυντής, ΣΤ’ Μαιευτικής-Γυναικολογίας και Περιγεννητικής 
Ιατρικής, Μαιευτήριο Έλενα Ελ. Βενιζέλου | Κωνσταντίνος Mπαργιώτας, Ορθοπεδικός Χειρούργος, Βουλευτής, Δημοκρατική Συμπαράταξη | Γιώργος Βελιώτης, Γενικός Διευθυντής Ζωής και Υγείας, Interamerican Πρόεδρος, Ευρωπαϊκή 
Ασφαλιστική Επιτροπή Υγείας 

 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
 ΤΕΛΟΣ 1ης ΗΜΕΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 B’ ΗΜΕΡΑ > ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
09.00-09.30 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
09.30-10.00 ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
 Ηλίας Σπυρτούνιας, Γενικός Διευθυντής , Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο | Σίμος Αναστασόπουλος, Πρόεδρος, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο | Θεόδωρος Λιακόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ιατροτεχνολογικού 

Εξοπλισμού και Διαγνωστικών, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο
 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ
10.00-10.15 Γιάννης Δραγασάκης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης – Υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης*

10.15-10.30 Γιώργος Γιαννόπουλος, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Υγείας*
 DRIVING THE DEBATE: The European Perspective on Patient Engagement
 Andrew Powrie-Smith, Executive Director of Communications & Partnerships Leader, EFPIA’s work on Patient Engagement, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) | Μάκης 

Παπαταξιάρχης, Πρόεδρος, Επιτροπή Φαρμακευτικών Εταιριών, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο
 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
10.30-10.45 Medtech Representative*
10.45-11.00 Professor Gillian Leng, CBE Deputy Chief Executive and Director of Health and Social Care, NICE *

11.00-12.00 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 | Πολιτικές Διαχείρισης και Ελέγχου της Ιατρικής Τεχνολογίας: Nέες Δυνατότητες-Καλύτερα Αποτελέσματα
 Συντονισμός: Θεόδωρος Παπαϊωάννου, Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και Μηχανικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών 
 Κώστας Μαριάκης, Μέλος Δ.Σ., Ταμίας, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ)  | Κατερίνα Παναρά, Πρόεδρος, Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας & Τεχνολογίας στην Υγεία (ΕΚΑΠΤΥ)*
 Σπύρος Γκίκας, Γενικός Διευθυντής Ελλάδας & Κύπρου, GE Healthcare | Δημήτρης Νίκας, Διευθύνων Σύμβουλος, Medtronic Hellas 
 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
12.00-12.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12.30-13.30 ΕΝΟΤΗΤΑ 6 | Οι Ιατροασφαλιστικές Συμβάσεις ως Μέσο Ελέγχου του Κόστους των Υπηρεσιών Υγείας 
 Συντονισμός: Αντώνης Παπαγιαννίδης, Δημοσιογράφος, Όμιλος Οικονομία
 Κωνσταντίνος Κρεμαλής, Ομότιμος Καθηγητής, Πρόεδρος Επιτροπής Ασφαλιστικών και Εργασιακών Θεμάτων, Managing Partner, Kremalis Law Firm | Βασίλης Μπάρδης,  Πρόεδρος, Σύνδεσμος Ελληνικών Κλινικών (ΣΕΚ), 

Γενικός Επιχειρησιακός & Διοικητικός Διευθυντής, Όμιλος Ιατρικού Αθηνών | Θανάσης  Λοπατατζίδης, Group Director Outpatient Solutions Development Affidea Group | Γρηγόρης Σαραφιανός, Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών 
Κλινικών (ΠΕΙΚ)  | Γιάννης Κυριόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ)

13.30-14.30 ΕΝΟΤΗΤΑ 7 | Βιωσιμότητα και Προβλεψιμότητα: Βασικοί Πυλώνες Πολιτικής Υγείας - Προϋποθέσεις Οικονομικής ανάπτυξης
 Συντονισμός: Iωάννης Μπολέτης, Καθηγητής Νεφρολογίας, Ιατρικής Σχολής , Πανεπιστήμιο Αθηνών
 Θεόδωρος Λιακόπουλος, Πρόεδρος, Επιτροπή Εταιριών Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού και Διαγνωστικών, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριου | Ηλίας Γιαννόγλου, Αντιπρόεδρος, ΕΟΦ* | Μιχάλης Χειμώνας, Γενικός 

Διευθυντής, Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) | Βασίλης Πενταφράγκας, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) | Κωνσταντίνος Μπαρούς, Προϊστάμενος της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.Υ, Mέλος Επιτροπής ΗΤΑ* | Ιωάννης Ποδηματάς, Φαρμακοποιός – Ειδικός Σύμβουλος, Υπουργείο Υγείας

 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
 ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ – ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
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άρθρο

O Ιούλιος του 1974 στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας 
έκανε τα καλοκαίρια του Νιου Τζέρσι να φαντάζουν 
στα μάτια του Γουίλιαμ Σάιμον σαν ανάσες δροσιάς. Η 
απίστευτη ζέστη και το εχθρικό κλίμα αντικατόπτρι-

ζαν πλήρως τη διάθεση των οικοδεσποτών, αλλά και ολόκληρης 
της Μέσης Ανατολής. Η ντροπιαστική ήττα των Αράβων στον πό-
λεμο του Γιομ Κιπούρ, η αμερικανική υποστήριξη και ο παρανοϊκός 
φόβος για αντίποινα από το Ισραήλ οδήγησαν τους Σαουδάραβες 
στην εφαρμογή ενός πετρελαϊκού εμπάργκο το οποίο μέσα σε λί-
γους μήνες τετραπλασίασε την τιμή του αργού και αναστάτωσε την 
παγκόσμια αγορά. H εγκαθίδρυση του OPEC τούς έδωσε παράλ-
ληλα την ευκαιρία να απεξαρτηθούν από τις «7 αδερφές», τις δυ-
τικές πετρελαϊκές εταιρείες που για χρόνια έλεγχαν τα κοιτάσματα 
στις χώρες τους.

Η κατάσταση στις ΗΠΑ, ωστόσο, δεν ήταν καλύτερη. Αλόγιστες 
σπατάλες, όπως ο πόλεμος του Βιετνάμ, ο τερματισμός της σταθε-
ρής ισοτιμίας χρυσού-δολαρίου και ένα συνεχώς διογκούμενο έλ-
λειμμα οδήγησαν την κυβέρνηση στο να εκτυπώσει περισσότερα 
δολάρια για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Τα έθνη των ο-
ποίων η οικονομία εξαρτιόταν από την αμερικανική, όπως η Γερμα-
νία, η Γαλλία και η Ιαπωνία, ασκούσαν πιέσεις στις ΗΠΑ για περι-
ορισμό του ελλείμματος και αναβάθμιση του δολαρίου, ούτως ώστε 
να μη χάνει συνεχώς την αξία του το χρέος το οποίο αγόραζαν από 
την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, συντηρώντας έτσι τον αμερικανικό 
προϋπολογισμό. Οι επιπλέον πληθωριστικές πιέσεις από την αλμα-
τώδη αύξηση της τιμής του πετρελαίου δημιουργούσαν μεγάλη έ-
νταση στην κοινωνία, κατάρρευση στο χρηματιστήριο και έφερναν 
την κυβέρνηση στα όρια της απελπισίας.

Η αμερικανική κυβέρνηση αντιλήφθηκε ήδη από τις αρχές του 
αιώνα ότι για να εκθρονίσει το δολάριο την αγγλική λίρα ως το κυ-
ρίαρχο νόμισμα του κόσμου θα έπρεπε να υπάρχει το ανάλογο υ-
πόβαθρο που θα δικαιολογήσει αυτή την ανωτερότητα. Τον ρόλο 
αυτόν έπαιζε στην αρχή η δύναμη της αμερικανικής οικονομίας, 
μέσω της οποίας οι ΗΠΑ μπορούσαν να δανείζουν τις παραπαίου-
σες παλιές αποικιακές δυνάμεις. Αργότερα οι ΗΠΑ μετατράπηκαν 

σε χώρα καταναλωτή από χώρα παραγωγό, εν μέρει από υπερκα-
ταναλωτισμό και εν μέρει από την ανάγκη να στηρίξουν με τις ει-
σαγωγές τους την ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων από τον πό-
λεμο δυτικών οικονομιών. Το σύστημα Bretton-Woods εξασφάλιζε 
σταθερή ισοτιμία χρυσού-δολαρίου και επισημοποίησε το δολάριο 
ως το νόμισμα του εμπορίου και, κυρίως, ως βασική επιλογή συναλ-
λαγματικών αποθεματικών για τα υπόλοιπα κράτη.

Κάποια στιγμή, ωστόσο, οι δανειστές των ΗΠΑ άρχισαν να ανη-
συχούν για το αξιόχρεο των ομολόγων στα οποία επένδυαν τα πλε-
ονάσματά τους. Οι ΗΠΑ αναγκάστηκαν να εκτυπώσουν νέο χρήμα, 
εκτοξεύοντας τον πληθωρισμό, για να χρηματοδοτήσουν τον πό-
λεμο του Βιετνάμ και το διογκούμενο εμπορικό έλλειμμα. Οι δανει-
στές άρχισαν να ανταλλάσσουν τα δολάριά τους με χρυσό, κάτι που 
ανάγκασε τον Νίξον να σπάσει τη σταθερή ισοτιμία με τον χρυσό, 
αφού τα αποθέματα των ΗΠΑ είχαν φτάσει σε ιστορικό χαμηλό. Η 
κυβέρνηση χρειαζόταν επειγόντως ένα νέο deal, που θα εξασφάλιζε 
την ισχύ του νομίσματός της.

Ίσως γι’ αυτόν τον λόγο ο Πρόεδρος Νίξον επέλεξε να στεί-
λει στη Σαουδική Αραβία όχι κάποιον έμπειρο πολιτικό ή διπλω-
μάτη αλλά έναν άνθρωπο των αγορών και τραπεζίτη της Salomon 
Brothers. Επρόκειτο για ένα ταξίδι στο οποίο η αποτυχία δεν ήταν 
επιλογή και ο Σάιμον το γνώριζε καλά. O βασιλιάς Φαϊζάλ και το ε-
πιτελείο του δεν ήταν εύκολοι συνομιλητές και είχαν αποδείξει με 
το εμπάργκο ότι ήταν διατεθειμένοι να ωθήσουν στα άκρα την κα-
τάσταση. Και σαφώς κατείχαν πολύ καλά την τέχνη της διαπραγ-
μάτευσης. Οι Σαουδάραβες άκουσαν εντυπωσιασμένοι τις γενναι-
όδωρες προτάσεις των Αμερικανών. Έλεγχος των κοιτασμάτων από 
κρατική εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας, αγορά μεγάλων ποσοτή-
των πετρελαίου, εγγύηση προστασίας από το «πυρηνικό» πλέον Ισ-
ραήλ και εξοπλισμοί τελευταίας τεχνολογίας. Το τίμημα για μια τέ-
τοια συμφωνία θα ήταν σίγουρα τρομακτικό.

Ο βασιλιάς Φαϊζάλ ήταν συνηθισμένος στον μεθυστικό αέρα 
της Ανατολής, αλλά σίγουρα δεν ίσχυε το ίδιο για τον συνομιλητή 
του. Μόνο σε μια τέτοια παρενέργεια των αισθήσεων μπορούσε να 
αποδώσει το αντάλλαγμα που επιζητούσε ο Σάιμον. Όλες οι εξα-

γωγές πετρελαίου θα έπρεπε να τιμολογούνται αποκλειστικά και 
μόνο σε δολάρια. Σίγουρα κάτι δεν πήγαινε καλά. Οι πονηροί Σα-
ουδάραβες πραγματοποίησαν πολλές συναντήσεις για την επι-
σημοποίηση της συμφωνίας, αλλά δεν πέτυχαν να αλιεύσουν το 
κρυμμένο χαρτί των συνομιλητών. Το αμερικανικό επιτελείο, ω-
στόσο, κατέχει καλά την τέχνη του γεωπολιτικού πόκερ. Έχοντας 
προβλέψει την τεράστια αύξηση στη ζήτηση του πετρελαίου, εξα-
σφάλισε ότι όποιος ήθελε να αποκτήσει τον πιο πολύτιμο πόρο της 
γης θα έπρεπε να κατέχει δολάρια, αυξάνοντας τρομακτικά τη ζή-
τηση και αποκαθιστώντας την αξιοπιστία τους. Παράλληλα, για να 
αποκτήσουν δολάρια, πολλές χώρες αγόραζαν αμερικανικά ομό-
λογα, χρηματοδοτώντας το έλλειμμα και την υπερκατανάλωση των 
ΗΠΑ με τις αποταμιεύσεις τους. Η ζήτηση για ομόλογα έριξε μάλι-
στα τρομακτικά τα επιτόκια του αμερικανικού χρέους, για τα οποία 
οι περισσότεροι οικονομολόγοι ισχυρίζονται ότι μέχρι σήμερα δι-
ατηρούνται σε «τεχνητά» χαμηλά επίπεδα. Σύντομα όλες οι χώρες 
του OPEC θα ακολουθούσαν. Και οι Αμερικανοί θα κατείχαν το 
απίστευτο δικαίωμα να εκτυπώνουν αποκλειστικά και κατά βού-
ληση το νόμισμα με το οποίο αγοράζουν –δωρεάν πρακτικά– πε-
τρέλαιο, ελέγχοντας έτσι μέχρι σήμερα την παγκόσμια οικονομία.

Η ειρωνεία της υπόθεσης είναι ότι η στρατιωτική βοήθεια που 
υπόσχονταν στους Σαουδάραβες δεν ήταν τίποτε άλλο από την ε-
γκαθίδρυση της παρουσίας τους στη Μέση Ανατολή, η οποία ε-
πιτύγχανε τη θωράκιση του πετροδολαριακού συστήματος, αλλά 
και την ανακοπή της όποιας σοβιετικής επιρροής. Οι επικριτές 
των ΗΠΑ τις κατηγορούν ότι διεξάγουν πολέμους για τον μαύρο 
χρυσό. Η αλήθεια είναι, ωστόσο, ότι οι Αμερικανοί δεν επεδίω-
καν ποτέ να κλέψουν πετρέλαιο από τους Άραβες, αλλά μόνο να 
εξασφαλίσουν την τιμολόγησή του σε δολάρια. Αυτό ακριβώς δη-
λαδή που προσπάθησαν να σταματήσουν ο Σαντάμ (προσπάθησε 
να πουλήσει το πετρέλαιο σε ευρώ), ο Καντάφι, ο Άσαντ, το Ιράν. 
Και εδώ φαίνεται ξεκάθαρα η χρησιμότητα του Ισραήλ στο πλαί-
σιο αυτής της στρατηγικής ως μοχλός πίεσης για να επιζητείται η 
υπερατλαντική επέμβαση. Ο πόλεμος στο Αφγανιστάν έδωσε την 
έναυση για το επόμενο παιχνίδι επιρροής, που δεν είναι άλλο από 
τον δρόμο του μεταξιού στην Κεντρική Ασία και κυρίως την πε-
τρελαϊκή περιοχή της Κασπίας.

Ο βασιλιάς Φαϊζάλ ατενίζει την Ερυθρά Θάλασσα που αχνο-
φαίνεται πίσω από τον Αμερικανό επιτετραμμένο με το δισυπό-
στατο βλέμμα αυτού που γνωρίζει ότι έχει ήδη πει το «ναι» αλλά 
και που ίσως να κάνει ένα μεγάλο λάθος. Ένα λάθος που θα πλη-
ρωθεί με το αίμα χιλιάδων αθώων τις επόμενες δεκαετίες. Ο Σάι-
μον γνωρίζει ότι τo συγκεκριμένο deal επισκιάζει μαζικά όλες τις 
άλλες επιτυχίες του στη Wall Street. Η εγκαθίδρυση των πετρο-
δόλαρων έσωσε την αμερικανική οικονομία, αλλά προσέδωσε και 
μια σταθερότητα στο παγκόσμιο νομισματικό σύστημα. Ο πλούτος 
των αναπτυσσόμενων οικονομιών είναι κλειδωμένος στο χρέος 
της αμερικανικής κυβέρνησης, αλλά και στο τραπεζικό σύστημα 
άλλων δυτικών χωρών. Οι Σαουδάραβες χρησιμοποίησαν κυρίως 
τράπεζες του Λονδίνου, οι οποίες με την ανοχή (αν όχι προτροπή) 
των Αμερικανών δημιούργησαν την αγορά των eurodollars, δο-
λαρίων δηλαδή τα οποία βρίσκονταν έξω από τον κλειστό έλεγχο 
των εποπτικών αρχών και της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ. Με 
αυτόν τον τρόπο η αμερικανική κυβέρνηση εξασφάλιζε χρηματο-
δότηση, ενώ οι χώρες του OPEC μπορούσαν ανώνυμα να εκπλη-
ρώνουν αυτή τη συμφωνία. Άλλωστε για την αραβική κοινή γνώμη 
η χρηματοδότηση του ελλείμματος των ΗΠΑ (άρα και της στρα-
τιωτικής βοήθειας σε συμμάχους όπως το Ισραήλ) ισοδυναμούσε 
με προδοσία.

Πρόκειται ίσως για την πιο αριστουργηματική αναδιανομή 
πλούτου στην ιστορία της ανθρωπότητας. Σχεδόν 45 χρόνια αρ-
γότερα ξεκίνησε στο Χρηματιστήριο της Σανγκάης η διαπραγ-
μάτευση πετρελαίου σε γιουάν, τα οποία είναι μάλιστα, σύμφωνα 
με τις κινεζικές αρχές, άμεσα μετατρέψιμα σε χρυσό. Λίγες μέρες 
μετά ο Πρόεδρος Τραμπ ανακοινώνει δασμούς στο εμπόριο με 
την Κίνα. Μία από τις πανέμορφες συμπτώσεις της Ιστορίας.

*Ο Φάνης Βαρτζόπουλος εργάζεται ως χρηματοοικονομικός α-
ναλυτής στο Λονδίνο. E-mail: fvartzopoulos@yahoo.gr. Twitter: 
FanisVar. Linkedin: Fanis Vartzopoulos.

ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΏΣ 
ΤΏΝ ΠΕΤΡΟΔΟΛΑΡΏΝ

  ΤΟΥ ΦΑΝΗ ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ*



αφιέρωµα //ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ

Η δυναµική της ελληνικής ναυτιλίας και το επιβλητικό µέγεθος του ελληνόκτητου στόλου, ο οποίος ελέγχει τα περισσότερα πλοία και διαθέ-
τει τη µεγαλύτερη χωρητικότητα µεταφοράς φορτίου παγκοσµίως, που συνιστά το καλύτερο παράδειγµα µιας δηµιουργικής και παραγωγι-
κής Ελλάδας, αναµένεται να αναδειχθούν φέτος από την παγκοσµίου φήµης ναυτιλιακή έκθεση Ποσειδώνια 2018.

Με µια πρωτόγνωρη συµµετοχή µε 22 εθνικά περίπτερα και 1.920 εκθέτες από 92 χώρες, το µεγαλύτερο ναυτιλιακό γεγονός στον κόσµο, που φέτος 
γιορτάζει τα 50 χρόνια του, φιλοδοξεί να πρωτοπορήσει µε την παρουσίαση των ναυτιλιακών καινοτοµιών και την εκκίνηση νέων ή την ενίσχυση υφι-
στάµενων επιχειρηµατικών σχέσεων, αλλά και να προβάλει νέα σηµαντικά επιτεύγµατα και επιτυχίες, προϊόντα και υπηρεσίες.

Ναυπηγεία, κατασκευαστές ναυτιλιακού εξοπλισµού, επενδυτές και άλλες ναυτιλιακές υπηρεσίες, εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, ενώνονται µε απώ-
τερο στόχο την ανάπτυξη της ναυτιλίας και παρουσιάζονται σε ένα εξειδικευµένο κοινό ναυτιλιακών στελεχών, αλλά και θεσµικών φορέων του κλάδου.

Παρουσιάζονται επίσης όλα τα κρίσιµα θέµατα της ναυτιλιακής αγοράς, φορολογία, καύσιµα και περιβάλλον, εµπόριο, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, 
απασχολησιµότητα κ.ά., που καθορίζουν την παγκόσµια ναυτιλιακή ατζέντα και προβάλλουν τις προοπτικές µιας βιοµηχανίας που βρίσκεται στο επίκε-
ντρο των παγκόσµιων οικονοµικών εξελίξεων και ενισχύεται από τη συνεχή επενδυτική δραστηριότητα των Ελλήνων πλοιοκτητών, οι οποίοι σταθερά 
και συλλογικά ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής ναυτιλίας.

Η καρδιά της παγκόσµιας ναυτιλίας είναι 
ελληνική και χτυπά στα Ποσειδώνια 2018
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Εμπορική ναυτιλία: 
Η υπερδύναμη που μπορεί να μας βγάλει από την κρίση
Πρέπει να ενισχύσουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα.

Ως μέλος της Επιτροπής Οικονο-
μικών και Νομισματικών Υποθέ-
σεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και της ομάδας εργασίας που 
παρακολουθεί την εφαρμογή του 

προγράμματος-μνημονίου, έχω πλήρη και συνεχή 
ενημέρωση για τις εξελίξεις στην Ελλάδα και στην 
Ευρωζώνη, στις πρώην μνημονιακές χώρες Ιρλαν-
δία, Πορτογαλία, Κύπρο και, άτυπα σε ό,τι αφορά 
το τραπεζικό της σύστημα, Ισπανία.

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα στα οποία 
έχω καταλήξει είναι ότι η Ελλάδα μετατράπηκε 
στη βασική εξαίρεση της επιτυχίας των προγραμ-
μάτων-μνημονίων επειδή δεν μπόρεσε να υπερα-
σπιστεί και να ενισχύσει τα συγκριτικά της πλεο-
νεκτήματα. Κάθε οικονομία, σε όποιο επίπεδο και 
να κινείται, έχει διαρθρωτικά προβλήματα, αλλά 
και συγκριτικά πλεονεκτήματα, και για να αντι-
μετωπίσει τις δυσκολίες πρέπει να βρει λύση στα 
προβλήματα, ενισχύοντας παράλληλα τα συγκρι-
τικά πλεονεκτήματα.

Ο Σόιμπλε και οι Ιρλανδοί
Ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας 
κ. Σόιμπλε, ο οποίος σήμερα είναι πρόεδρος της 
Ομοσπονδιακής Βουλής της Γερμανίας, αποτελεί 
την προσωποποίηση της περιόδου της αναγκα-
στικής προσαρμογής και των δύσκολων μέτρων. 
Αυτά που πρόβαλε και στις περισσότερες περι-
πτώσεις επέβαλε λειτούργησαν θετικά για την οι-
κονομία της Ευρωζώνης. Πολλές φορές όμως υ-
πέκυψε στον πειρασμό να προωθήσει προτάσεις 
κομμένες και ραμμένες στα μέτρα της γερμανικής 
οικονομίας, ενδεχόμενη υιοθέτηση των οποίων θα 
προκαλούσε περισσότερα προβλήματα στις οικο-
νομίες των χωρών που ήταν ενταγμένες σε πρό-
γραμμα-μνημόνιο.

Άσκησε μεγάλη πίεση στην Ιρλανδία, υποστη-
ριζόμενος στο συγκεκριμένο θέμα από τη γαλλική 
κυβέρνηση, για να αυξήσει τον φορολογικό συντε-
λεστή στα κέρδη των επιχειρήσεων, ο οποίος θε-
ωρείται εξαιρετικά ανταγωνιστικός, στο 12% που 

είναι. Οι Ιρλανδοί απέρριψαν την πρόταση Σόι-
μπλε και βρήκαν άλλο μείγμα πολιτικής, με έμ-
φαση στη μείωση των δημοσίων δαπανών, για να 
διατηρήσουν το συγκριτικό πλεονέκτημα στη φο-
ρολογία των επιχειρήσεων, ικανοποιώντας ταυτό-
χρονα τους Ευρωπαίους εταίρους και πιστωτές. 
Πήραν μάλιστα την πρωτοβουλία να μετατρέψουν 
τη χώρα τους σε φορολογικό παράδεισο, ιδιαίτερα 
για τους αμερικανικούς πολυεθνικούς κολοσσούς 
της ψηφιακής οικονομίας, προσθέτοντας στο ευ-
νοϊκό φορολογικό καθεστώς ειδικές ρυθμίσεις, οι 
οποίες στην περίπτωση της Apple αντιμετωπίζο-
νται από την επίτροπο Ανταγωνισμού της Ε.Ε. κ. 
Βεστάγκερ σαν κρατική επιδότηση.

Ο κ. Σόιμπλε συνήθιζε να παρεμβαίνει και στα 
ζητήματα της εμπορικής ναυτιλίας, ζητώντας από 
την Ελλάδα, στο όνομα της φορολογικής δικαιο-
σύνης, να αυξήσει τη φορολογία των ναυτιλιακών 
εταιρειών, για να… περιοριστούν τα βάρη για τους 
μη προνομιούχους συμπολίτες μας. Οι ελληνικές 
κυβερνήσεις προσπαθούν να αμυνθούν και να κερ-
δίσουν χρόνο, ενώ θα έπρεπε να περάσουν στην ε-
πίθεση, για να ενισχύσουν το συγκριτικό μας πλε-
ονέκτημα στον τομέα της εμπορικής ναυτιλίας, με 
τη μέθοδο που εφάρμοσε με επιτυχία η Ιρλανδία.

Στο Συμπληρωματικό Μνημόνιο που υπέγραψε 
πρόσφατα η κυβέρνηση Τσίπρα υπάρχει ρητή δέ-
σμευση ότι θα κινηθούμε στην κατεύθυνση που υ-
ποδεικνύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή θα α-
ναζητήσουμε τρόπους να αυξήσουμε τη φορολογία 
σε έναν κλάδο που είναι ευρωπαϊκός και παγκό-
σμιος πρωταθλητής. Πρόκειται για λάθος στρατη-
γικής σημασίας, το οποίο πρέπει να διορθώσουμε 
γρήγορα και αποτελεσματικά. Η Ιρλανδία μετατρά-
πηκε ξανά σε κέλτικο τίγρη και σπάει το ένα ανα-
πτυξιακό ρεκόρ μετά το άλλο επειδή μπόρεσε να 
συνδυάσει την αναγκαστική προσαρμογή με την 
ενίσχυση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της.

Στην ίδια γραμμή κινήθηκε και η Κύπρος, με 
πιο περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες. Παρά 
το γεγονός ότι της επιβλήθηκε ένα σκληρό bail-in, 
βρήκε τρόπο να υπερασπιστεί τα συγκριτικά πλε-

ονεκτήματα του χρηματοπιστωτικού της κλάδου, 
εξασφαλίζοντας έτσι τη γρήγορη έξοδο της οικο-
νομίας της από το πρόγραμμα-μνημόνιο.

Φορολογικός ανταγωνισμός
Έχω πάρει μέρος στις εργασίες της επιτροπής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για φορολογικά θέματα 
που συστάθηκε μετά το σκάνδαλο του Λουξεμβούρ-
γου, της επιτροπής που συστάθηκε μετά τις απο-
καλύψεις για τα Panama Papers και είμαι μέλος 
της επιτροπής για τη φορολογική μεταρρύθμιση.

Συμμετέχοντας στις εργασίες αυτών των επι-
τροπών κατέληξα στο συμπέρασμα ότι η Ε.Ε. είναι 
ένα πεδίο σκληρού φορολογικού ανταγωνισμού, 
ο οποίος πολλές φορές εξελίσσεται σε φορολο-
γικό dumping. Οι περισσότερες κυβερνήσεις αρ-
νούνται τη φορολογική εναρμόνιση γιατί θέλουν 
να διατηρήσουν ή να αποκτήσουν το συγκριτικό 
πλεονέκτημα στους κλάδους της οικονομίας που 
τις ενδιαφέρουν. Ακόμη και ο Σόιμπλε, ο οποίος 
υποδείκνυε αύξηση της φορολογίας για τους εταί-
ρους και ανταγωνιστές της Γερμανίας, απαντούσε 
στην κριτική των ευρωβουλευτών για την απροθυ-
μία των γερμανικών αρχών να προχωρήσουν στην 
αναγκαία φορολογική εναρμόνιση επικαλούμενος 
τον ομοσπονδιακό χαρακτήρα του οικονομικού και 
πολιτικού συστήματος της Γερμανίας, ο οποίος κα-
τοχυρώνει τη φορολογική αυτονομία των κρατιδίων.

Επομένως, ο ευρωπαϊκός κανόνας είναι ο σκλη-
ρός φορολογικός ανταγωνισμός και η άρνηση των 
κυβερνήσεων να προχωρήσουν στη φορολογική 
εναρμόνιση, η οποία θα κάνει το σύστημα πιο δί-
καιο και αποτελεσματικό, αλλά μπορεί να τους στε-
ρήσει το συγκριτικό πλεονέκτημα.

Κατά την άποψή μου, το Brexit θα κάνει σκλη-
ρότερο τον φορολογικό ανταγωνισμό, καθώς το 
Ηνωμένο Βασίλειο θα θελήσει να υποστηρίξει το 
City του Λονδίνου, το οποίο δέχεται μια κάποια 
πίεση από ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά χρηματο-
πιστωτικά κέντρα εξαιτίας των περιορισμών που 
θα του δημιουργήσει το Brexit. Με το Λονδίνο να 
δίνει πρόσθετα φορολογικά κίνητρα, τη Λευκω-

σία να στρώνει το κόκκινο φορολογικό χαλί για 
τις ναυτιλιακές εταιρείες και τους ίδιους τους Γερ-
μανούς να έχουν ένα ιστορικό φορολογικών κινή-
τρων και πιστωτικών διευκολύνσεων στη ναυτιλία 
–άσχετα αν δεν τα καταφέρνουν, όπως άλλωστε και 
στις τράπεζες–, έχουμε υποχρέωση να πρωταγω-
νιστήσουμε στον ευρωπαϊκό φορολογικό ανταγω-
νισμό, ενισχύοντας τη διεθνή ανταγωνιστικότητα 
της εμπορικής ναυτιλίας μας.

Καλύτερη διασύνδεση
Έφτασε η ώρα να υπάρξουν φορολογικά κίνητρα 
και οι κατάλληλες νομοθετικές και διοικητικές ρυθ-
μίσεις για να ενισχυθεί το ανταγωνιστικό πλεονέ-
κτημα των ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακών ε-
ταιρειών. Στην προσπάθειά μας να βγούμε από την 
κρίση, έχουμε κάθε λόγο να στηριχτούμε στους οι-
κονομικούς πρωταθλητές για να δημιουργηθεί κα-
λύτερη οικονομική και επιχειρηματική δυναμική.

Οι θετικές εξελίξεις περνάνε και από την κα-
λύτερη διασύνδεση της ναυτιλίας με το σύνολο 
της οικονομίας. Υπάρχουν ήδη τα καλά παραδείγ-
ματα επενδύσεων στον τουρισμό, στους προβλη-
ματικούς κλάδους των ΜΜΕ και του επαγγελμα-
τικού αθλητισμού, στον πολιτισμό και στην αντι-
μετώπιση σημαντικών κοινωνικών προβλημάτων 
με κεφάλαια ναυτιλιακής προέλευσης.

Εάν υπάρξει το κατάλληλο πλαίσιο, μπορεί να 
γίνουν πολύ περισσότερα, από τη μετατροπή της 
πρωτεύουσας σε διεθνές ναυτιλιακό κέντρο μέχρι 
την οικιστική ανάπλαση ολόκληρων περιοχών και 
μεγάλες επενδύσεις στη γνώση, ιδιαίτερα σε μη 
κερδοσκοπικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Μπορούν να γίνουν πολλά, αρκεί να υπάρξει 
πολιτική διάθεση, δημιουργική σκέψη και συνερ-
γασία όλων των ενδιαφερόμενων μελών. Όλες οι 
οικονομίες της Ε.Ε., ανεξάρτητα από το επίπεδο 
ανάπτυξής τους και τις διαστάσεις των διαρθρωτι-
κών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, επενδύ-
ουν στη διατήρηση και στην ενίσχυση των βασι-
κών συγκριτικών πλεονεκτημάτων τους. Καιρός 
να κάνουμε το ίδιο!

  
ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ 
ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΚΥΡΤΣΟΥ
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Το «who is who» 
για τα Ποσειδώνια 2018

Σ
ε κομβικής σημασίας έτος για την 
ελληνόκτητη ποντοπόρο ναυτιλία 
αναδεικνύεται το 2018, με τα με-
γέθη της να βρίσκονται σε ιστο-
ρικά υψηλά, αλλά και τις προκλή-
σεις στις ναυλαγορές, το θεσμικό 
πλαίσιο και τις χρηματοδοτήσεις να 

είναι κάτι παραπάνω από μεγάλες. Σε αυτό το περιβάλ-
λον σύσσωμη η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα θα δώσει 
το «παρών» στην Αθήνα τις επόμενες εβδομάδες, στη 
μεγαλύτερη διεθνή έκθεση του κλάδου, τα Ποσειδώ-
νια, που θα διεξαχθούν από τις 6 έως και τις 10 Ιουνίου.

Η φετινή διοργάνωση αναμένεται να είναι η μεγα-
λύτερη όλων των εποχών, με 1.920 εκθέτες από 92 χώρες 
και 20.000 επισκέπτες. Πλοιοκτησία, ναυπηγεία, προ-
μηθευτές, τράπεζες, ασφαλιστικές, τηλεπικοινωνίες, πε-
τρελαϊκές, είναι μερικοί μόνο από τους κλάδους που θα 
εκπροσωπηθούν στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan 
Expo, αλλά και στις δεκάδες εκδηλώσεις, συνέδρια και 
δεξιώσεις που θα γίνουν στο πλαίσιο και στο περιθώ-
ριο της διοργάνωσης σε όλη την Αττική.

Τα φετινά Ποσειδώνια φιλοξενούν 22 εθνικά περί-
πτερα. Όμως η μεγαλύτερη συμμετοχή είναι αυτή της 
Κίνας, που ξεπερνά τα 1.000 τετραγωνικά μέτρα. Ακο-
λουθούν Ιαπωνία και Κορέα. Θα συμμετάσχουν επίσης 
περισσότερα από 200 ναυπηγεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνέντευξη Τύπου της 
Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών θα πραγματοποιηθεί 
την τελευταία ημέρα των Ποσειδωνίων 2018 και προ-
βλέπεται για ακόμη μια φορά να θέσει την ατζέντα της 
ναυτιλιακής βιομηχανίας για τα επόμενα δύο χρόνια.

Αξιοσημείωτη βεβαίως είναι και η αυξημένη συμ-
μετοχή παλαιών και νέων διεθνών ναυτιλιακών κέντρων 
που ερίζουν για την προσέλκυση ελληνόκτητων εται-
ρειών στην επικράτειά τους. Θα συμμετάσχουν η Σι-
γκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ, η Κύπρος, η Μάλτα, αλλά 

και το Λουξεμβούργο, το οποίο πραγματοποιεί παρθε-
νική εμφάνιση παρουσιάζοντας το Cluster Maritime 
Luxembourgeois. Επίσης, περίπτερα αλλά και road 
shows έχουν ετοιμάσει το Dubai Maritime City από 
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Shanghai Maritime 
and Finance Excellence Centre από την Κίνα και το 
Vancouver International Maritime Centre του Καναδά. 
Επιπλέον, ιδιαίτερη βαρύτητα προσδίδει στα φετινά Πο-
σειδώνια η παρουσία του γενικού γραμματέα του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Ναυτιλίας (IMO) Kitack Lim, καθώς 
και της επιτρόπου Μεταφορών της Ε.Ε. Violeta Bulc.

Τα Ποσειδώνια, που γίνονται κάθε δύο χρόνια, υ-
πολογίζεται πως θα συνεισφέρουν φέτος πάνω από 60 
εκατ. ευρώ στην οικονομία. Έσοδα που προέρχονται 
από τη φιλοξενία χιλιάδων ανθρώπων, κατασκευές περι-
πτέρων, μεταφορές και εκτελωνισμούς, εταιρικές εκδη-
λώσεις και άλλες δραστηριότητες. Μόνο το πρόγραμμα 
συνεδρίων και σεμιναρίων περιλαμβάνει φέτος πάνω 
από 40 εκδηλώσεις. Παρουσιάσεις νέων προϊόντων και 
τεχνολογιών, συζητήσεις για τα τρέχοντα θέματα που 
επηρεάζουν τη ναυτιλία, νέοι περιβαλλοντικοί κανο-
νισμοί και άλλα σημαντικά θέματα είναι στην ατζέντα.

Η επιχειρηματικότητα των Ελλήνων πλοιοκτητών 
και οι συνεχείς επενδύσεις τους έχουν ως αποτέλεσμα 
ο ελληνόκτητος στόλος να είναι ο πλέον σύγχρονος, με 
πλοία νέας τεχνολογίας, συμβατά με όλες τις περιβαλ-
λοντικές προδιαγραφές.

Σε αυτό το πλαίσιο, φέτος γιγαντώθηκε και η συμ-
μετοχή στα Ποσειδώνια τόσο τηλεπικοινωνιακών όσο 
και τεχνολογικών ομίλων. Περισσότεροι από 80 εκθέ-
τες από τον παγκόσμιο κλάδο της τεχνολογίας πληρο-
φοριών και επικοινωνίας, όπως οι Microsoft, Vodafone, 
Ericsson, HP και Lexmark, θα είναι παρόντες σε επί-
πεδο μητρικής και όχι μόνο, ενώ στους πρωτοεμφανι-
ζόμενους εκθέτες συμπεριλαμβάνονται η ΔΕΗ και η 
Allianz. Το εύρος των διεθνών συμφερόντων που συρ-

ρέουν στην Ελλάδα για την έκθεση επεκτείνεται φέτος 
και με τη μεγάλη συμμετοχή εκπαιδευτικών ιδρυμά-
των, με περισσότερα από 10 ελληνικά και ξένα πανεπι-
στήμια παρόντα. Μεταξύ αυτών και το World Maritime 
University του IMO.

Ισχυρή παρουσία από το Ντουμπάι 
και την DMCA
Με τον τομέα της ναυτιλίας να αυξάνει συνεχώς και στα-
θερά τη συνεισφορά του στην οικονομία του Ντουμπάι, 
το οποίο καθιερώνεται ως ένα από τα πλέον ανταγωνι-
στικά ναυτιλιακά κέντρα παγκοσμίως, η Dubai Maritime 
City Authority (DMCA) βάζει πλώρη για να δώσει δυ-
ναμικό «παρών» στα Ποσειδώνια 2018, το σημαντικό-
τερο γεγονός στον τομέα της ναυτιλίας παγκοσμίως.

Η συνεισφορά του τομέα της ναυτιλίας στο ΑΕΠ 
του Εμιράτου του Ντουμπάι αυξήθηκε σημαντικά, γε-
γονός που αντανακλά την αυξανόμενη συμβολή του 
τομέα στην τοπική οικονομία, η οποία παρουσίασε α-
νάπτυξη με τον πρωτοφανή ρυθμό του 25% το διάστημα 
2011-2015. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την επιτυχία 
του Ντουμπάι όσον αφορά τον στόχο να εξελιχθεί σε 
ένα από τα πλέον ανταγωνιστικά, διακεκριμένα και ο-
λοκληρωμένα ναυτιλιακά κέντρα στον κόσμο. Η στρα-
τηγική στον τομέα της ναυτιλίας, που χάραξε και υλο-
ποιεί η DMCA, προάγει την ανταγωνιστικότητα της 
τοπικής ναυτιλίας και την παρακολούθηση των εξελί-
ξεων σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, με στόχο 
τη διατήρηση της ασφάλειας, της βιωσιμότητας και της 
ακεραιότητας του κλάδου.

Ο κ. Amer Ali, εκτελεστικός διευθυντής της DMCA, 
δήλωσε: «Η DMCA συνεχίζει να αναπτύσσει και να υ-
λοποιεί πρωτοβουλίες στρατηγικής σημασίας που ε-
στιάζουν στη διαμόρφωση ενός ναυτιλιακού περιβάλ-
λοντος που προσελκύει ηγέτιδες δυνάμεις της ναυτι-
λίας από ολόκληρο τον κόσμο. Παρέχει επίσης όλη την 
αναγκαία νομοθεσία και τις απαιτούμενες υποδομές 
για την υποστήριξη όλων των παραγόντων που συνα-
ποτελούν το cluster της ναυτιλίας και ιδίως των ναυτι-
λιακών μεταφορών, των λιμένων, των δραστηριοτήτων 
ναυτικής μηχανολογίας, της κατάρτισης και των υπη-
ρεσιών ναυτιλιακής υποστήριξης. Όλοι αυτοί οι παρά-
γοντες συνδιαμορφώνουν ισχυρά θεμέλια για τη μεγι-
στοποίηση της συνεισφοράς του τομέα της ναυτιλίας 

Η συνέντευξη Τύπου 
της Ένωσης Ελλήνων 
Εφοπλιστών 
προβλέπεται για 
ακόμη μια φορά να 
θέσει την ατζέντα 
της ναυτιλιακής 
βιομηχανίας για τα 
επόμενα δύο χρόνια.
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στην τοπική οικονοµία».
Η DMCA κινείται σταθερά στον δρόµο της αριστείας 

µέσω µιας σειράς πρωτοπόρων πρωτοβουλιών, οι οποίες 
ως σύνολο διαµορφώνουν τον βασικό πυλώνα για την 
ανάδειξη της ναυτιλίας ως κινητήριας δύναµης για την 
ανάπτυξη της οικονοµίας του Ντουµπάι.

Τα σηµαντικά επιτεύγµατα της DMCA µόνο κατά 
το τελευταίο έτος έχουν προαγάγει σε µεγάλο βαθµό 
τον φιλόδοξο στόχο της ανάδειξης του Ντουµπάι σε 
µία από τις µεγαλύτερες ναυτιλιακές κοινότητες πα-
γκοσµίως. Η «έξυπνη µεταµόρφωση» ήταν ένα από τα 
πλέον εξέχοντα επιτεύγµατα, καθώς έθεσε σε λειτουρ-
γία το πρώτο παγκοσµίως ναυτιλιακό εικονικό cluster 
(Dubai Maritime Virtual Cluster), το DMVC.ae, το οποίο 
λειτούργησε υποστηρικτικά προς το πεδίο δραστηρι-
οτήτων της DMCA και βελτίωσε την ποιότητα των πα-
ρεχόµενων υπηρεσιών.

Φυσικά, τα επιτεύγµατα της DMCA δεν περιορί-
ζονται στην ανάπτυξη, την προώθηση και τη ρύθµιση 
της τοπικής ναυτιλίας. Η Αρχή έχει επίσης εκπροσω-
πήσει µε επιτυχία τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα σε υ-
ψηλού κύρους διεθνή ναυτιλιακά φόρουµ και εκδηλώ-
σεις, παρουσιάζοντας την πρωτοποριακή εµπειρία που 
προσφέρει το Ντουµπάι ως κορυφαίος παράγοντας στον 
παγκόσµιο χάρτη της ναυτιλίας. Μοιράζεται τα καινο-
τόµα επιτεύγµατα της τοπικής ναυτιλίας και προσεγγί-
ζει την παγκόσµια κοινότητα µέσω εποικοδοµητικών 
συµµετοχών σε διεθνείς πλατφόρµες υψηλού κύρους 
στον κλάδο της ναυτιλίας.

Η DMCA συνεχίζει να κάνει βήµατα προς τα ε-
µπρός, καταβάλλοντας αδιάκοπες προσπάθειες ώστε 
να δηµιουργήσει έναν ασφαλή ναυτιλιακό τοµέα, βα-
σισµένο σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ενώ παράλ-
ληλα καταρτίζει συνεχώς προγράµµατα ποιότητας και 
αναπτύσσει καινοτόµες πρωτοβουλίες µε στόχο την ε-
νίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής ναυτιλίας.

Ο µεγαλύτερος στόλος του κόσµου
Οι Έλληνες ελέγχουν το 1/4 του παγκόσµιου στόλου 
µεταφοράς αργού πετρελαίου σε όρους χωρητικότητας 

και το 14,28% του παγκόσµιου στόλου δεξαµενοπλοίων 
µεταφοράς χηµικών και παραγώγων πετρελαίου. Τα µε-
γέθη αυτά αναµένεται να ενισχυθούν περαιτέρω µε τις 
παραλαβές των υπό ναυπήγηση δεξαµενοπλοίων. Όµως 
το µεγαλύτερο µέρος του ελληνόκτητου εµπορικού στό-
λου παραµένει εστιασµένο στα bulkers, τα φορτηγά 
πλοία µεταφοράς ξηρού φορτίου χύδην. Εάν σε αυτές 
τις κατηγορίες προστεθούν και τα πλοία µεταφοράς ε-
µπορευµατοκιβωτίων, όπως και τα δεξαµενόπλοια µε-
ταφοράς υγροποιηµένου αερίου, συγκροτείται η µεγα-
λύτερη αρµάδα της υδρογείου. Η ελληνική πλοιοκτη-
σία στο τέλος του 2015 έλεγχε σε όρους χωρητικότητας 
334,649 εκατοµµύρια τόνους dwt.

Πλούσιο συνεδριακό πρόγραµµα
Πλούσιο θα είναι για µία ακόµη φορά το συνεδριακό 
πρόγραµµα των Ποσειδωνίων, µε πλήθος συνεδρίων, 
σεµιναρίων, workshops και ανοιχτών συζητήσεων, και 
αναµένεται να διαµορφώσει την παγκόσµια ναυτιλι-
ακή ατζέντα και να χαράξει το µέλλον µιας βιοµηχα-
νίας που βρίσκεται στο επίκεντρο των παγκόσµιων οι-
κονοµικών εξελίξεων.

Σύµφωνα µε τους διοργανωτές, τα συνέδρια και 
οι συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης µε τα ΜΜΕ που 
έχουν προγραµµατιστεί για τα φετινά Ποσειδώνια, στις 
υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Athens Metropolitan 
Expo, έχουν διεθνή αύρα, καθώς έχουν οργανωθεί από 
εταιρείες και οργανισµούς από κάθε γωνιά της υφηλίου 
– από τη Βραζιλία έως τη Γαλλία, τον Παναµά και την 
Πολωνία, και από το Μεξικό έως την Κορέα, τη Νότια 
Αφρική και το Ηνωµένο Βασίλειο.

Το πρόγραµµα καλύπτει όλα τα σηµαντικά θέµατα 
της ναυτιλιακής βιοµηχανίας, από τη ναυτιλιακή πολι-
τική, το εµπόριο και τη χρηµατοδότηση, την ενέργεια, 
την τεχνολογία και την ανάπτυξη λιµένων έως τα καύ-
σιµα και τα λιπαντικά, τη διαχείριση του έρµατος των 
πλοίων (BWT), τις ναυπηγήσεις και τις αγοραπωλησίες 
µεταχειρισµένων καραβιών, τεχνολογίες για τη βελτι-
στοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των πλοίων, τα 
scrubbers, το περιβάλλον, την απόδοση του ανθρώπι-

νου δυναµικού και την απασχόληση στη ναυτιλία, καθώς 
και θέµατα επίλυσης διαφορών και νοµικών αξιώσεων.

Στην κορυφή των εκδηλώσεων, σύµφωνα µε την 
παράδοση των Ποσειδωνίων από το 2012, θα είναι το 
TradeWinds Shipowners Forum, το διεθνές συνέδριο 
που θα αποτελέσει πηγή έµπνευσης και τροφή για σκέψη. 
Το φετινό θέµα του είναι ο τρόπος µε τον οποίο οι τε-
χνολογικές εξελίξεις και τα εναλλακτικά επιχειρηµα-
τικά µοντέλα επαναδιατυπώνουν τους κανόνες για το 
καθεστώς ιδιοκτησίας, λειτουργίας και εκµετάλλευ-
σης των πλοίων.

Με περισσότερες συµµετοχές πλοιοκτητών από 
κάθε άλλη χρονιά, το πρόγραµµα χωρίζεται σε δύο ε-
νότητες: τα πλοία χύδην φορτίου και τα δεξαµενόπλοια. 
Το συνέδριο θα εξετάσει κατά πόσο τα θεµέλια του κλά-
δου µεταφοράς φορτίου χύδην είναι τόσο ασφαλή όσο 
εκτιµούν πολλοί και το πώς οι πλοιοκτήτες προσαρµό-
ζουν τη στρατηγική τους στις συνθήκες που επικρατούν.

Παράλληλα, το φόρουµ θα αναδείξει τους καλύτε-
ρους τρόπους προσαρµογής των εταιρειών στην πίεση 
που ασκούν στις αγορές οι τεχνολογικές εξελίξεις, οι 
αυστηρότεροι κανονισµοί, αλλά και οι κοινωνικές α-
παιτήσεις για αλλαγές στις επιχειρηµατικές πρακτι-
κές. Με συνεχώς µεταβαλλόµενες συνθήκες εµπορίου 
αργού πετρελαίου και LNG να απαιτούν νέες επενδύ-
σεις και καινοτόµες στρατηγικές, τι είναι καλύτερο για 
τους πλοιοκτήτες: να ναυπηγήσουν νέα πλοία, να αγο-
ράσουν ή να αποσύρουν για scrap; Και πού θα βρουν 
χρηµατοδότηση για τη δεκαετία του 2020, τη στιγµή 
που αυξάνονται οι απαιτήσεις των αγορών;

Παρεµφερές είναι το θέµα που θα συζητηθεί στο 
«Power Panel» της BIMCO, όπου θα αναλυθούν σηµα-
ντικές εξελίξεις που επηρεάζουν τις ναυτιλιακές επιχει-
ρήσεις σήµερα, µε έµφαση στις προκλήσεις και τις µελ-
λοντικές προοπτικές για τις αγορές του χύδην φορτίου 
και των δεξαµενοπλοίων, καθώς και την παγκόσµια δέ-
σµευση για µείωση της περιεκτικότητας των καυσίµων 
των πλοίων σε θείο το 2020. Εισηγητής του σεµιναρίου 

Σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ενώσεως 
Ελλήνων Εφοπλιστών κ. Θεόδωρος Βε-
νιάµης αναφέρει:

«Είµαστε ιδιαίτερα περήφανοι που, εν µέσω 
σηµαντικών προκλήσεων τόσο για τη ναυτιλι-
ακή βιοµηχανία όσο και για την Ελλάδα, η ∆ιε-
θνής Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδώνια 2018 είναι 
για µία ακόµη φορά εδώ, αποδεικνύοντας την α-
ντοχή, τη δέσµευση για την παροχή ποιοτικών 
υπηρεσιών και τη δυναµική της ναυτιλίας µας 
αλλά και της χώρας µας.

»Τα επιτεύγµατα της ελληνικής ναυτιλίας είναι 
σηµαντικά, όχι µόνο για την Ελλάδα αλλά και για 
την Ευρώπη και την ευηµερία όλων των εθνών. 
Ο ελληνόκτητος στόλος εξακολουθεί να κατέ-
χει την πρώτη θέση διεθνώς, αντιπροσωπεύο-
ντας περίπου το 20% του παγκόσµιου στόλου (σε 
όρους χωρητικότητας dwt), συµπεριλαµβανοµέ-

νου ποσοστού 30% των δεξαµενοπλοίων και 22% 
των πλοίων µεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου, 
ενώ περίπου το ήµισυ της συνολικής µεταφορι-
κής ικανότητας του στόλου της Ε.Ε. είναι ελλη-
νικής ιδιοκτησίας.

»Τα επιτεύγµατα της ελληνικής ναυτιλίας α-
ντικατοπτρίζονται επίσης στον τρόπο µε τον οποίο 
οι εµπορικοί µας εταίροι σε όλο τον κόσµο εκ-
φράζουν την εκτίµηση και τον σεβασµό τους σε 
αυτήν. Είναι αυτή η παραδοσιακή αφοσίωση και 
αξιοπιστία, την οποία η ελληνική ναυτιλιακή κοι-
νότητα αδιάλειπτα προσπαθεί να διατηρήσει και να 
τιµήσει. Αυτή είναι και η κληρονοµιά που φέρει 
διαχρονικά η Έκθεση Ποσειδώνια ως ένας καθι-
ερωµένος διεθνής θεσµός εξαίρετης διάκρισης.

»Τα Ποσειδώνια 2018 σύντοµα θα ανοίξουν τις 
πόρτες τους σε εκθέτες και επισκέπτες από όλο 
τον κόσµο, οι οποίοι θα συµµετάσχουν σε αυτή 

τη γιορτή της ναυτιλιακής βιοµηχανίας, που α-
ποτελεί και µοναδική ευκαιρία τόσο για την πα-
ρουσίαση των πιο πρόσφατων τεχνολογικών και 
άλλων ναυτιλιακών καινοτοµιών όσο και για τη 
δηµιουργία στέρεων συνεργασιών. Είναι αναµφι-
σβήτητα το πιο αναγνωρισµένο διεθνές γεγονός 
για την παγκόσµια ναυτιλιακή βιοµηχανία και εί-
µαστε ιδιαίτερα ικανοποιηµένοι που η χώρα µας 
είναι η γενέτειρά του.

»Η Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών, ως o θεσµι-
κός εκπρόσωπος της ελληνικής ναυτιλιακής κοι-
νότητας, θα παραµείνει στην πρώτη γραµµή των 
προσπαθειών για τη δηµιουργία ισχυρών συµ-
µαχιών και την εδραίωση εποικοδοµητικής συ-
νεργασίας µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, προσβλέ-
ποντας στην υιοθέτηση βιώσιµων ναυτιλιακών 
πολιτικών προς όφελος της διεθνούς ναυτιλίας, 
του παγκόσµιου εµπορίου και της ανάπτυξης».

Θ. Βενιάµης για Ποσειδώνια:
Καθιερω�ένος διεθνής θεσ�ός 
εξαίρετης διάκρισης

συνέχεια σελ. 22

Είναι αναµφισβήτητα 
το πιο αναγνωρισµένο 
διεθνές γεγονός 
για την παγκόσµια 
ναυτιλιακή 
βιοµηχανία και 
είµαστε ιδιαίτερα 
ικανοποιηµένοι που 
η χώρα µας είναι η 
γενέτειρά του.
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θα είναι ο κ. Peter Sand, Chief Shipping Analyst της 
BIMCO, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο πρόεδρος της 
BIMCO, κ. Αναστάσιος Παπαγιαννόπουλος.

Το Ελληνο-Aµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο 
και η North American Marine Environment Protection 
Association (NAMEPA) συνδιοργανώνουν, υπό την αιγίδα 
της Πρεσβείας των Ηνωµένων Πολιτειών στην Ελλάδα, 
το σεµινάριο µε τίτλο «Trading in US Waters: Priorities 
and Solutions». Το σεµινάριο διοργανώνεται σε συνερ-
γασία µε το Εµπορικό Τµήµα της Πρεσβείας των Ηνω-
µένων Πολιτειών, το International Propeller Club των 
Ηνωµένων Πολιτειών και την Ελληνική Ναυτιλιακή 
Συστάδα του Ναυτικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος.

Στόχος του σεµιναρίου είναι να βοηθήσει την το-
πική ναυτιλιακή κοινότητα και τα ενδιαφερόµενα µέρη 
της ναυτιλίας να σχηµατίσουν µια ολοκληρωµένη ει-
κόνα για τις απαιτήσεις των ΗΠΑ κατά την προσέγγιση 
των λιµένων τους. Βασικά θέµατα θα είναι οι απαιτήσεις 
για την περιεκτικότητα των καυσίµων σε θείο το 2020, 
η ψηφιοποίηση της ναυτιλίας, η σηµερινή πραγµατι-
κότητα όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια και η δια-
χείριση κινδύνων. Το σεµινάριο αποτελεί εξαιρετική 
πλατφόρµα δικτύωσης µε πλοιοκτήτες και ειδικούς 
της ναυτιλιακής βιοµηχανίας.

Με κορυφαία στελέχη των µεγαλύτερων ναυτιλια-
κών εταιρειών να ανταλλάσσουν απόψεις για το µέλλον 
της ναυτιλίας, το συνέδριο «6th Analyst και Investor 
Day» θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο Divani Caravel, στο 
πλαίσιο του συνεδριακού προγράµµατος των Ποσειδω-
νίων 2018. Βασικός οµιλητής θα είναι ο γενικός γραµ-
µατέας του IMO, κ. Kitack Lim, ο οποίος θα δώσει τον 
τόνο στο Capital Link Forum, όπου θα συζητηθούν η 
υφιστάµενη κατάσταση και οι µελλοντικές επιλογές που 
προσφέρουν οι χρηµαταγορές στη ναυτιλία.

Το φόρουµ θα επικεντρωθεί, εκτός των άλλων, σε 
κρίσιµα ζητήµατα για τη ναυτιλία, όπως η πρόσβαση 
και η διαθεσιµότητα κεφαλαίων, η τραπεζική και ε-
ναλλακτική χρηµατοδότηση, καθώς και ο αντίκτυπος 
της τεχνολογίας και των νέων κανονισµών. Στο φόρουµ 
θα συµµετάσχουν οµιλητές από τις ελληνικές και διε-
θνείς ναυτιλιακές κοινότητες, επικεφαλής κορυφαίων 
παγκόσµιων τραπεζικών ναυτιλιακών οργανισµών, κο-
ρυφαίοι επενδυτές και αναλυτές.

Φέτος το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης (IENE) διοργανώνει για 4η φορά σεµινάριο 
µε θέµα «Energy and Shipping». Ο κοµβικός ρόλος 
που έχει αναλάβει ο ελληνικός εµπορικός στόλος στη 
µεταφορά παγκόσµιων ενεργειακών εµπορευµάτων 

αποτέλεσε την αφορµή για να διοργανώσει το IENE 
αυτό το πρωτοποριακό σεµινάριο, σε συνεργασία µε 
τα Ποσειδώνια και µε την ενεργή συµµετοχή πλή-
θους διαχειριστών πλοίων, εταιρειών που ασχολού-
νται µε το εµπόριο ενέργειας, καθώς και κορυφαίων 
νοµικών εταιρειών.

Το σεµινάριο θα έχει ως κεντρικό θέµα τις νέες 
προδιαγραφές των καυσίµων ανεφοδιασµού, µε α-
φορµή τα πρόσφατα µέτρα του ΙΜΟ που θα εφαρµο-
στούν σύντοµα. Εξέχουσες προσωπικότητες από τον 
τοµέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, τον 
τοµέα της ναυτιλίας και το ναυτικό δίκαιο, τόσο από 
την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, έχουν επιβε-
βαιώσει τη συµµετοχή τους ως οµιλητές.

Άλλοι τοµείς που θα καλυφθούν είναι η επισκό-
πηση των παγκόσµιων αγορών ενέργειας (πετρελαίου, 
φυσικού αερίου, άνθρακα), οι τελευταίες τεχνολογίες 
στη µεταφορά αργού πετρελαίου και παράγωγων προϊ-
όντων του, ειδικών φορτίων (LNG, LPG) και άνθρακα. 
Τέλος, θα αξιολογηθεί η ενεργειακή ασφάλεια και το 
ναυτιλιακό περιβάλλον και θα εξεταστούν εναλλακτικές 
οδοί για τη µεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Το πρόγραµµα των Ποσειδωνίων 2018 θα περι-
λαµβάνει επίσης το συνέδριο της HELMEPA µε τίτλο 
«2020 is closer than we think: Scrubbers, Fuels and 
BWT», µε αφορµή την καταληκτική ηµεροµηνία για 
τη συµµόρφωση µε τους κανονισµούς που αφορούν 
την περιεκτικότητα των καυσίµων σε θείο. Με τα πρό-
τυπα για τα καύσιµα αυτά να βρίσκονται ακόµη υπό δι-
αµόρφωση και πολλά ζητήµατα να παραµένουν ανοι-
χτά όσον αφορά τη διαθεσιµότητα και την ασφάλεια 
τόσο των καυσίµων µε χαµηλή περιεκτικότητα σε θείο 
όσο και των scrubbers, το σεµινάριο της HELMEPA 
αναµένεται να προσελκύσει πλήθος ενδιαφεροµένων. 
Με τη βοήθεια έµπειρων οµιλητών τόσο σε τεχνικά 
όσο και σε ρυθµιστικά ζητήµατα, από την Ελλάδα και 
το εξωτερικό, το συνέδριο της HELMEPA θα επιχει-
ρήσει να δώσει απαντήσεις σε πολλές από τις µελλο-
ντικές προκλήσεις αυτών των κρίσιµων ζητηµάτων.

Το σεµινάριο µε τίτλο «Japan Seminar at Posidonia 
2018» θα εστιάσει στον ρόλο της καινοτοµίας στη ναυ-
τιλιακή βιοµηχανία και στον αντίκτυπό της στην προ-
στασία του περιβάλλοντος και την τεχνολογία. Οι ο-
µιλητές θα µοιραστούν σκέψεις για το επίπεδο της 
καινοτοµίας στην ιαπωνική ναυπηγική βιοµηχανία 
και τον ναυτικό εξοπλισµό και θα αναφερθούν στις 
τάσεις της ναυπηγικής αγοράς. Το συγκεκριµένο σε-
µινάριο ξεχωρίζει για την πρακτική προσέγγιση που 

προσφέρει στον τρόπο αντιµετώπισης των τεχνολο-
γικών προκλήσεων και τις λύσεις που προτείνει σε 
µακροχρόνια προβλήµατα που επηρεάζουν όλες τις 
ναυτιλιακές εταιρείες.

Με τίτλο «Support the Local Maritime Industry 
Summit» η Newsfront/Ναυτιλιακή διοργανώνει διά-
σκεψη µε στόχο να φέρει κοντά τις εταιρείες-µέλη των 
Ελλήνων Κατασκευαστών Ναυτιλιακού Εξοπλισµού 
(HEMEXPO) µε τους τεχνικούς διευθυντές ελληνι-
κών και διεθνών ναυτιλιακών εταιρειών και να τους 
παρακινήσει σε έναν διαδραστικό διάλογο που θα ω-
φελήσει τόσο τους Έλληνες κατασκευαστές ναυτιλια-
κού εξοπλισµού όσο και τους πελάτες τους και τη ναυ-
τιλία εν γένει. Το συγκεκριµένο συνέδριο πραγµατο-
ποιείται υπό την αιγίδα της MARTECMA.

Ένα ακόµη σεµινάριο που θα προσελκύσει πλήθος 
συνέδρων και θα υπογραµµίσει τη µακρόχρονη συνερ-
γασία των δύο εθνών στον ναυτιλιακό τοµέα είναι το 
«Korean-Hellenic Maritime Cooperation Forum». Το 
συγκεκριµένο σεµινάριο θα δώσει έµφαση στη ναυπη-
γική βιοµηχανία της Κορέας και, σε συνεργασία µε τις 
ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες, θα αναδείξει άγνω-
στες πτυχές της κορεατικής χρηµατοδότησης πλοίων 
και της ελληνικής ναυτιλιακής πολιτικής. Επιπλέον, 
στο δεύτερο µέρος του σεµιναρίου θα παρουσιαστούν 
νέες τεχνολογίες που εφαρµόζει η Κορέα στη ναυπη-
γική βιοµηχανία, µε έµφαση στο ECO πλοίο, την κυ-
βερνοασφάλεια και την έξυπνη τεχνολογία πλοίων.

Στο πλαίσιο των Ποσειδωνίων, η Admiralty θα ορ-
γανώσει και φέτος σειρά σεµιναρίων µε τίτλο «Living 
with ECDIS».

Για να λειτουργήσει το σύστηµα ECDIS θα πρέ-
πει ο διαχειριστής και οι αξιωµατικοί του πλοίου να 
είναι συνεχώς ενήµεροι για τις αλλαγές στις νοµικές 
απαιτήσεις και τα ζητήµατα συντήρησης. Τα σεµινά-
ρια της Admiralty «Living with ECDIS» αποσκοπούν 
στην αποσαφήνιση αυτών των ζητηµάτων, ώστε να τη-
ρείται η συµµόρφωση τόσο σε επίπεδο ατόµων όσο 
και σε επίπεδο στόλου και παράλληλα να αξιοποιείται 
στο έπακρο το σύστηµα αυτό. Το σεµινάριο θα είναι 
χρήσιµο για όποιον ασχολείται µε τη ναυτιλιακή βι-
οµηχανία, από ιδιοκτήτες, διευθυντές και προσωπικό 
πλοίων έως ρυθµιστικούς φορείς και ελεγκτές, καθώς 
δίνεται η ευκαιρία να τεθούν επί τάπητος φλέγοντα 
ζητήµατα και προκλήσεις, να υποβληθούν ερωτήσεις 
και να αναζητηθούν λύσεις, παράλληλα µε τη δικτύ-
ωση µε στελέχη του κλάδου.

«Τ ο µέλλον δεν είναι απλώς κοντά για τη ναυτιλία, είναι ήδη εδώ». 
Αυτό σηµειώνει στη Free Sunday ο κ. Θεόδωρος Βώκος, εκτε-
λεστικός διευθυντής της Εκθέσεις Ποσειδώνια Α.Ε., αναφερό-
µενος στην πληρότητα της έκθεσης σε κάθε επίπεδο, αλλά και 

πιο ειδικά στον σηµαντικό τοµέα των τεχνολογιών.
Η έκθεση είναι στενά συνυφασµένη µε την πλούσια ναυτιλιακή παράδοση της 

Ελλάδας, αλλά και µε τη σταθερά και διαχρονικά, έως σήµερα, κυρίαρχη παρου-
σία της χώρας µας στην παγκόσµια ναυτιλία, και αποτελεί ορόσηµο για τη ναυτι-
λιακή κοινότητα, συγκεντρώνοντας στην Αθήνα την αφρόκρεµα µιας από τις πιο 
δυναµικές βιοµηχανίες στον κόσµο.

«Η δέσµευση και η αφοσίωση των Ελλήνων πλοιοκτητών στον στόχο να δι-
ατηρήσει η Ελλάδα την πρωτοκαθεδρία σε έναν τοµέα που καθορίζει σχεδόν το 
95% του παγκόσµιου εµπορίου είναι ο βασικός πόλος έλξης δεκάδων χιλιάδων 
επισκεπτών στην Αθήνα και τα Ποσειδώνια κάθε δύο χρόνια» αναφέρει ο κ. 
Βώκος. Για να συµπληρώσει ότι «στον µισό αιώνα της διαδροµής της η έκθεση 

Το αύριο είναι… σή�ερα 
στα Ποσειδώνια!

έχει αποδείξει ότι φιλοξενεί ό,τι πιο σύγχρονο, όλες τις νέες τάσεις, ότι ουσια-
στικά δεν παρουσιάζει απλώς αλλά χαράσσει το µέλλον της ναυτιλίας».

Αυτό είναι ξεκάθαρο και στη φετινή διοργάνωση, όπου πρωταγωνιστεί η «έ-
ξυπνη τεχνολογία»: από τους πλήρως αυτοµατοποιηµένους λιµένες και τα µη ε-
πανδρωµένα «έξυπνα» πλοία µέχρι την πιο αξιόπιστη από ποτέ πρόγνωση και-
ρού βάσει τοποθεσίας και τη συγκέντρωση και επεξεργασία των δεδοµένων του 
πλοίου στο cloud, το µέλλον της ναυτιλιακής βιοµηχανίας θα βρεθεί στο επίκεντρο 
των Ποσειδωνίων 2018, µε περισσότερους από 60 διεθνείς εκθέτες µιας βιοµη-
χανίας που έρχεται να µεταµορφώσει ριζικά το µέλλον της ναυτιλίας!

Στα φετινά Ποσειδώνια οι εκθέτες από τον τεχνολογικό κλάδο προέρχονται 
από 18 χώρες που εκπροσωπούν κάθε γωνιά του πλανήτη – από τις ΗΠΑ µέχρι 
τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, από το Ηνωµένο Βασίλειο µέχρι την Αυστραλία, 
το Γιβραλτάρ, τη Σιγκαπούρη και σχεδόν κάθε ευρωπαϊκή χώρα.

«Είναι αλήθεια ότι οι τεχνολογίες πληροφορικής που αναπτύσσονται σήµερα 
µπορούν να προσφέρουν λύσεις που συνδυάζουν προηγµένα χαρακτηριστικά α-
σφαλείας και προστασία από κινδύνους σε πραγµατικό χρόνο και χώρο, βελτιώ-
νοντας τις επιδόσεις των ναυτιλιακών εταιρειών σε όλα τα επίπεδα. Και τα Πο-
σειδώνια αποτελούν µια καταπληκτική ευκαιρία για να παρουσιαστούν αυτές οι 
λύσεις στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα. Το µέλλον δεν είναι απλώς κοντά, είναι 
ήδη εδώ» καταλήγει ο κ. Βώκος.
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Οι θαλάσσιες μεταφορές
και το παγκόσμιο εμπόριο

Με το λιμάνι του Πειραιά να βρί-
σκεται στην 7η θέση μεταξύ των 
μεγαλύτερων ευρωπαϊκών λι-
μανιών και στην 38η στην πα-
γκόσμια κατάταξη, γίνεται πε-

ρισσότερο από ποτέ σαφής η συνεισφορά των θα-
λάσσιων μεταφορών στο εμπόριο στη χώρα μας και 
όχι μόνο. Άλλωστε, όπως τονίζεται από την Ένωση 
Ελλήνων Εφοπλιστών, επί αιώνες το παγκόσμιο ε-
μπόριο και οι διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές είναι 
αλληλένδετα.

Καθώς η παγκοσμιοποίηση αυξάνει τη ζήτηση 
για τη θαλάσσια μεταφορά εμπορευμάτων, το θα-
λάσσιο εμπόριο διευκολύνει με τη σειρά του την 
παγκοσμιοποίηση. Σημειώνεται δε ότι, μολονότι 
η ναυτιλία είναι ένας παγκόσμιος κλάδος από την 
εποχή των ιστίων, οι θαλάσσιες εμπορικές οδοί δεν 
ήταν προσβάσιμες στα πλοία όλων των σημαιών 
μέχρι το τέλος της αποικιοκρατίας.

Η σταδιακή υποχώρηση των διαφόρων μορφών 
προστατευτισμού, όπως η διάκριση με βάση τη ση-
μαία, η μονομερής, διμερής ή και περιφερειακή 
διαφύλαξη φορτίων, προήγαγε την ελεύθερη πρό-
σβαση στις αγορές, γεγονός που οδήγησε στην αύ-
ξηση του παγκόσμιου εμπορίου και κατ’ επέκταση 
των θαλάσσιων μεταφορών.

Το ελεύθερο εμπόριο και η φιλελευθεροποί-
ηση των εμπορικών συναλλαγών εξαρτώνται από 
την τήρηση και τη συνεπή εφαρμογή των κανόνων 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) και 
του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Α-
νάπτυξης (ΟΟΣΑ), ιδίως εκείνων που αφορούν τις 
θαλάσσιες μεταφορές, καθώς και της αρχής του ε-
λεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού.

Τα προστατευτικά μέτρα, μία ελκυστική αλλά 
τελικά αναποτελεσματική λύση, όπως σημειώνε-
ται στην ετήσια έκθεση της Ένωσης Ελλήνων Ε-

φοπλιστών, θα πρέπει να αποφεύγονται, καθόσον 
με αυτά υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ένας ε-
μπορικός πόλεμος με την επιβολή αντιμέτρων και 
με αναπόφευκτη συνέπεια την καθυστέρηση επι-
στροφής σε υγιείς οικονομίες.

Ελλείψει μιας πραγματικά διεθνούς εμπορικής 
συμφωνίας στο επίπεδο του ΠΟΕ, η Ε.Ε. επιδιώ-
κει τη σύναψη διμερών εμπορικών συμφωνιών. Η 
Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών επικροτεί τη φιλό-
δοξη εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής για τις Συμφωνίες Ελεύθερου Εμπορίου (Free 
Trade Agreements – FTAs) και την ενθαρρύνει να 
εντείνει τις διμερείς ή πολυμερείς διαπραγματεύ-
σεις με τρίτες χώρες, με στόχο τη μείωση των εμπο-
δίων στο εμπόριο και την εξασφάλιση της πρόσβα-
σης των ευρωπαϊκών ναυτιλιακών εταιρειών στις δι-
εθνείς ναυτιλιακές αγορές.

Όσον αφορά τη Διατλαντική Εμπορική Σχέση, 
ένας εποικοδομητικός εμπορικός διάλογος μεταξύ 
της Ε.Ε. και των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση μελλο-
ντικών γεωπολιτικών προκλήσεων είναι απαραίτη-
τος. Και οι δύο εμπορικοί εταίροι θα πρέπει να ε-
πιβεβαιώσουν τη δέσμευσή τους να διατηρήσουν 
ελεύθερες και ανοιχτές τις αγορές θαλάσσιων μετα-
φορών και να υποστηρίξουν ένα διαφανές και χωρίς 
διακρίσεις διμερές εμπορικό σύστημα.

Ο Πειραιάς, οι προοπτικές 
και η επιρροή της Κίνας
Σύμφωνα με το «Port Economics», το λιμάνι του 
Πειραιά βρίσκεται για το 2017 στην 7η θέση μεταξύ 
των 20 μεγαλύτερων ευρωπαϊκών εμπορικών λιμα-
νιών, με τη συνολική διακίνηση των εμπορευμα-
τοκιβωτίων να έχει εκτοξευθεί πάνω από τα 4,057 
(TEU), κατακτώντας την 38η θέση από την 96η στην 
παγκόσμια κατάταξη, με αποτέλεσμα να είναι ο τα-
χύτερα αναπτυσσόμενος σταθμός εμπορευματοκι-

βωτίων στον κόσμο.
Στην πρώτη θέση των ευρωπαϊκών λιμανιών 

βρίσκεται το λιμάνι του Ρότερνταμ με 13,735 εκατ. 
(TEU), στη δεύτερη θέση το λιμάνι της Αμβέρσας 
με 10,451 εκατ. (TEU) και ακολουθούν του Αμβούρ-
γου με 8,820 εκατ. (ΤΕU), της Βρέμης με 5,509 εκατ. 
(TEU), της Βαλένθια με 4,832 (TEU) και της Αλτζε-
σίρας με 4,381 εκατ. (TEU).

Ήδη ο Πειραιάς ανέβηκε πέρυσι κατά έξι θέσεις 
στην παγκόσμια κατάταξη των εμπορικών λιμανιών 
στη σχετική ετήσια λίστα της ναυτιλιακής επιθεώ-
ρησης «Lloyd’s List» (Global Ports Top 100), στην 
38η θέση διεθνώς, από την 44η το 2016.

Οι εκτιμήσεις για φέτος σχετικά με το λιμάνι 
του Πειραιά είναι ότι θα κινηθεί ακόμα ψηλότερα, 
καθώς βρίσκεται πλέον στα πλάνα και των τριών 
μεγάλων παγκόσμιων συμμαχιών τακτικών γραμ-
μών, ενώ με την ολοκλήρωση των έργων στην προ-
βλήτα ΙΙΙ στις αρχές του 2019, η συνολική χωρητι-
κότητα των προβλητών I, ΙΙ και ΙΙΙ θα αυξηθεί σε 
7,2 εκατ. TEUS.

Κάθε εβδομάδα δεκαέξι με δεκαοκτώ εμπορευ-
ματικές αμαξοστοιχίες αναχωρούν από τον Πειραιά 
για την Κεντρική και τη Δυτική Ευρώπη. Το πρό-
γραμμα για τη διασύνδεση των θαλάσσιων και χερ-
σαίων γραμμών Κίνας και Ευρώπης έχει αρχίσει να 
παίρνει σάρκα και οστά και επιδιώκεται η μεταμόρ-
φωση σε ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα αναδιανο-
μής φορτίου και σε ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα 
Logistics Services της περιφέρειας, με υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας.

Σημειώνεται, δε, πως με το επενδυτικό πρό-
γραμμα η COSCO είναι αποφασισμένη να αναβαθ-
μίσει περαιτέρω τον Πειραιά ως κεντρική πύλη του 
ευρω-ασιατικού εμπορίου, καθώς είναι το πρώτο ευ-
ρωπαϊκό λιμάνι μετά το Σουέζ.

Αξίζει να τονιστεί ότι το παγκόσμιο θαλάσσιο 
εμπόριο αυξήθηκε κατά λιγότερο από 2% το 2015, 
με τον βραδύτερο δηλαδή ρυθμό από το 2009, εξαι-
τίας της Κίνας, την ώρα που η χωρητικότητα του πα-
γκόσμιου στόλου αυξήθηκε με πολύ μεγαλύτερους 
ρυθμούς. Οι από θαλάσσης εισαγωγές στην Κίνα έ-
φτασαν πέρυσι τα 2,1 δισεκατομμύρια τόνους, αντι-
προσωπεύοντας το 20% των παγκόσμιων εισαγωγών.

Η Ένωση Ελλήνων 
Εφοπλιστών 
επικροτεί τη φιλόδοξη 
εμπορική πολιτική 
της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για 
τις Συμφωνίες 
Ελεύθερου Εμπορίου 
(Free Trade 
Agreements – FTAs).
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Τα ναυπηγεία, το παρελθόν 
και οι δυνατότητες για το μέλλον

Η σημαντική θέση της ελληνικής ναυτι-
λίας στο παγκόσμιο γίγνεσθαι δεν αμ-
φισβητείται, εκείνο όμως που τα τελευ-
ταία χρόνια στην Ελλάδα της κρίσης έχει 

τεθεί σε ύπνωση, αν και έχει σημαντικές προοπτικές 
ανάπτυξης, είναι ο τομέας της Ναυπηγικής. Ένας το-
μέας που μπορεί να δώσει πολύ μεγάλη ώθηση στην 
ελληνική οικονομία και ευτυχώς όλα δείχνουν πως 
η αναβίωσή του βρίσκεται ήδη στα σκαριά. Με δε-
δομένο ότι το τελευταίο διάστημα, στον Πειραιά και 
στη Σύρο, προγραμματίζονται και υλοποιούνται επεν-
δύσεις σε υποδομές και εξοπλισμό άνω των 105 εκατ. 
ευρώ, ενώ δρομολογούνται εξελίξεις και στα ναυπη-
γεία Σκαραμαγκά, φαίνεται ότι η ελληνική ναυπη-
γική και επισκευαστική βιομηχανία ετοιμάζεται για 
το μεγάλο comeback.

Μετά από χρόνια τριγμών, κατά τα οποία αναπτύ-
χθηκαν ναυπηγεία σε γείτονες περιοχές, όπως η Τουρ-
κία, οι παράγοντες του κλάδου βλέπουν φως στην άκρη 
του τούνελ και σημειώνουν πως η μεγάλη δεξαμενή 
των 500.000 τόνων των ΕΝΑΕ που βρίσκεται σε α-
δράνεια από το 2010 και μετά αποτελεί τον μεγάλο 
κράχτη της περιοχής.

Ακόμη και αν τα μεγάλα πλοία, δηλαδή δεξαμε-
νόπλοια 300.000 τόνων μεταφορικής ικανότητας, δεν 
βρίσκονται συχνά στην Ελλάδα, οι δυνατότητες της 
μεγαλύτερης δεξαμενής της Ανατολικής Μεσογείου 
αποτελούν την καλύτερη διαφήμιση στο εξωτερικό.

Επιπρόσθετα, στα ναυπηγεία Ελευσίνας πραγ-
ματοποιούνται εργασίες σε πλοία, ενώ βρίσκονται 
σε αναμονή για την αντιμετώπιση των συσσωρευμέ-
νων χρεών της εταιρείας, αφού μέχρι στιγμής δεν έχει 
βρεθεί υποψήφιος επενδυτής, όπως έγινε, για παρά-
δειγμα, στα ναυπηγεία Σύρου με τον Όμιλο Onex και 
στον ΟΛΠ με την Cosco, που βρίσκονται σε φάση πλή-
ρους ανασυγκρότησης, προκειμένου να φέρουν πίσω 
στην Ελλάδα τα πλοία που μέχρι σήμερα εξυπηρετού-
νταν σε γιάρδες γειτονικών χωρών.

Το μέγεθος της συνεισφοράς του κλάδου στην οι-
κονομία, αλλά και των δυνατοτήτων που ανοίγονται 
από τις επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, κατα-
γράφει μελέτη του Κέντρου Προγραμματισμού και 
Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).

Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, οι κλάδοι της 

ναυπήγησης και της επισκευής πλοίων και σκαφών 
ευθύνονταν αθροιστικά το έτος 2008 για το 2,4% της 
συνολικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της με-
ταποίησης, με το μερίδιο αυτό να αυξάνεται ελαφρά 
το 2009, να υποχωρεί σημαντικά στο 1,6% το 2010 και 
να παραμένει περίπου σταθερό στη συνέχεια, μέχρι 
και το έτος 2013. Όσον αφορά το μερίδιο των συγκε-
κριμένων κλάδων στην απασχόληση, αυτό αντιστοι-
χούσε αθροιστικά στο 2,4% το 2008, παρέμεινε περί-
που σταθερό μέχρι και το 2010, υποχώρησε στο 1,8% 
το 2011 και παρουσίασε στη συνέχεια διακυμάνσεις, 
φτάνοντας το 1,9% το 2013.

Με βάση τα παραπάνω μεγέθη, αλλά και τη σύ-
γκριση με τα αντίστοιχα μερίδια της ναυπηγοεπισκευής 
στην παραγωγή του τομέα της μεταποίησης άλλων 
ευρωπαϊκών χωρών, γίνεται αντιληπτό ότι στην πε-
ρίπτωση της Ελλάδας η ναυπηγοεπισκευαστική βιο-
μηχανία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικής βαρύ-
τητας παραγωγική δραστηριότητα.

Η σύνδεση με άλλες παραγωγικές 
επιχειρήσεις 
Θα πρέπει να επισημανθεί, τονίζει το ΚΕΠΕ, ότι η 
σημασία της ναυπηγοεπισκευής για τη χώρα δεν εξα-
ντλείται στην εικόνα που αντανακλούν τα συγκεκρι-
μένα μεγέθη, αλλά σχετίζεται και με μια σειρά άλλες 
παραμέτρους που είναι σκόπιμο να ληφθούν υπόψη. 
Ειδικότερα, οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων που 
εντάσσονται στους κλάδους της ναυπήγησης και της 
επισκευής πλοίων και σκαφών συνδέονται με την πα-
ραγωγή και την απασχόληση σε μια σειρά εγχώριων 
επιχειρήσεων άλλων κλάδων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις η σύνδεση αυτή είναι 
έντονη ακόμα και υπό τις παρούσες συνθήκες ασθε-
νών επιδόσεων της ναυπηγοεπισκευής, όπως ισχύει 
στην περίπτωση των βιομηχανικών επιχειρήσεων που 
παράγουν προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται στη 
ναυπηγοεπισκευή.

Σε άλλες περιπτώσεις η σύνδεση μπορεί να είναι 
δυνητικά πολύ σημαντική στο μέλλον, με χαρακτηρι-
στικά παραδείγματα:
(α) τη σχέση με τον κλάδο των θαλάσσιων μεταφορών 
και τις σημαντικές συνέργειες που μπορεί να προκύ-
ψουν μεταξύ της ναυπηγοεπισκευής και των δραστη-

ριοτήτων του Λιμανιού του Πειραιά και
(β) τη σχέση με τον κλάδο της χαλυβουργίας, ο οποίος 
παράγει τη βασικότερη πρώτη ύλη για τη ναυπηγοε-
πισκευή και διαθέτει ισχυρή βιομηχανική βάση στη 
χώρα και μεγάλες εγκαταστάσεις πλησίον των ναυπη-
γείων (Ελευσίνα, Ασπρόπυργος).

Εκτός από την προαναφερόμενη σημασία της για 
τα οικονομικά μεγέθη άλλων κλάδων, η εγχώρια ναυ-
πηγοεπισκευαστική βιομηχανία έχει σημασία για τα 
μεγέθη του εξωτερικού ισοζυγίου αγαθών της χώρας.

Η μεγάλη δραστηριότητα της Ελλάδας στον τομέα 
της ναυτιλίας, σε συνδυασμό με τις αδυναμίες της εγ-
χώριας ναυπηγικής βιομηχανίας, συνεπάγεται μεγάλο 
ύψος εισαγωγών πλοίων και σημαντικό έλλειμμα στο 
σχετικό ισοζύγιο, ιδιαίτερα σε περιόδους ανάκαμψης/
κορύφωσης της διεθνούς ναυπηγικής δραστηριότητας.

Συνεπάγεται, λοιπόν, όπως σημειώνεται από τους 
ερευνητές, ότι η ανάπτυξη της ναυπηγοεπισκευαστι-
κής βιομηχανίας μπορεί στο μέλλον να συμβάλει ση-
μαντικά στην εξισορρόπηση του ισοζυγίου αγαθών της 
χώρας, μέσω της κάλυψης μεγαλύτερου τμήματος των 
αναγκών της ελληνικής ναυτιλίας, αλλά και μέσω της 
αύξησης των εξαγωγών.

Επίσης, σημαντικές διαστάσεις του ρόλου της ναυ-
πηγικής βιομηχανίας για τη χώρα σχετίζονται με την 
ανάπτυξη και διάχυση της τεχνολογίας, με τις επι-
δράσεις σε τοπικό επίπεδο, αλλά και με την ασφά-
λεια των θαλάσσιων μεταφορών και την άμυνα σε ε-
θνικό επίπεδο. Ειδικότερα, η ναυπηγική δραστηριό-
τητα αποτελεί τομέα στον οποίο αναπτύσσονται και 
εφαρμόζονται νέες τεχνολογίες, οι οποίες στη συνέ-
χεια διαχέονται και σε άλλους κλάδους (π.χ. στις βι-
ομηχανίες που τροφοδοτούν τη ναυπηγοεπισκευή), 
συμβάλλοντας έτσι ευρύτερα στην αύξηση της προ-
στιθέμενης αξίας και στην ανάπτυξη του ανθρώπινου 
δυναμικού της χώρας.

Παράλληλα, τόσο τα ναυπηγεία και οι άλλες ναυ-
πηγοεπισκευαστικές μονάδες όσο και οι υπόλοιπες ε-
πιχειρήσεις που τα τροφοδοτούν βρίσκονται στην πλει-
ονότητά τους συγκεντρωμένα σε πολύ συγκεκριμένες 
γεωγραφικές περιοχές της χώρας (περιοχή Πειραιά-Πε-
ράματος-Σαλαμίνας-Ελευσίνας-Σχιστού, Σύρου, Χαλ-
κίδας). Αυτό συνεπάγεται ότι οι δραστηριότητες της 
ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας έχουν ιδιαίτερη 
σημασία για την απασχόληση και τη συνοχή στις κοι-
νωνίες των περιοχών αυτών. Επιπλέον, η ναυπηγική βι-
ομηχανία έχει ιδιαίτερη σημασία από πλευράς εθνικής 
άμυνας, στο σκέλος της εξασφάλισης της δυνατότητας 
κατασκευής και συντήρησης πλοίων και υποβρυχίων 
του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ καλύπτει και τις ανάγκες 
συντήρησης των πλοίων της εγχώριας ακτοπλοΐας, λει-
τουργίας ιδιαίτερα σημαντικής για την ασφάλεια των 
μεταφορών σε μια νησιωτική χώρα όπως η Ελλάδα.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι τα ναυπηγεία έχουν 
τη δυνατότητα να διευρύνουν σημαντικά την παρα-
γωγική τους δραστηριότητα, η οποία σήμερα περιο-
ρίζεται σε σημαντικό βαθμό σε έργα για το Πολεμικό 
Ναυτικό. Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνο-
γνωσία του ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου, αλλά 
και τις δραστηριότητες στις οποίες εξειδικεύονται επι-
τυχώς τα ναυπηγεία των αναπτυγμένων ευρωπαϊκών 
χωρών, τα ναυπηγεία της Ελλάδας θα μπορούσαν να 
προσανατολιστούν προς εργασίες υψηλής προστιθέ-
μενης αξίας, όπως, ενδεικτικά, οι κατασκευές ειδικών 
κατηγοριών πλοίων και σκαφών (π.χ. Ro-Ro, μέγα-
γιοτ), οι σύνθετες εργασίες επισκευής πλοίων της ε-
μπορικής ναυτιλίας, ο ξενοδοχειακός εξοπλισμός ε-
πιβατηγών και κρουαζιερόπλοιων και οι κατασκευές 
και επισκευές πολεμικών πλοίων και υποβρυχίων.

Οι κλάδοι της 
ναυπήγησης και της 
επισκευής πλοίων και 
σκαφών ευθύνονταν 
αθροιστικά το έτος 
2008 για το 2,4% 
της συνολικής 
ακαθάριστης 
προστιθέμενης αξίας 
της μεταποίησης.
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Το θαύμα της ελληνικής 
ναυτιλίας

«Μια μικρή κουκκίδα στον πα-
γκόσμιο χάρτη με μπόλικο 
γαλάζιο έχει μια ζηλευτή 
πρωτιά, τη ναυτιλία, και α-
ποτελεί 1η παγκόσμια δύ-

ναμη, με αποτέλεσμα ο ρόλος της ελληνόκτητης ναυ-
τιλίας να έχει γίνει ευρέως γνωστός και σεβαστός ως 
εθνικό κεφάλαιο μέγιστης σημασίας και υπερκομμα-
τικού χαρακτήρα για τον τόπο.

Το 20% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου με-
ταφέρεται από πλοία που ελέγχονται από Έλληνες, οι 
οποίοι αντιπροσωπεύουν μόνο το 0,15% του παγκό-
σμιου πληθυσμού. Ο ελληνικός στόλος παρέχει μια α-
ναντικατάστατη υπηρεσία στη χώρα, στην Ευρώπη και 
στον κόσμο και αυτό αποτελεί σημαντικό επίτευγμα».

Το μήνυμα αυτό, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο ε-
ξωτερικό, στέλνει η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών στην 
έκθεσή της για την περίοδο 2017-2018, με τους Έλ-
ληνες πλοιοκτήτες να δηλώνουν έτοιμοι να ανταπο-
κριθούν στις προκλήσεις και να διατηρήσουν την πα-
γκόσμια πρωτοκαθεδρία της ελληνόκτητης ναυτιλίας.

Στο σημείωμά του ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων 
Εφοπλιστών Θεόδωρος Βενιάμης υπογραμμίζει ότι σε 
διεθνές επίπεδο σημαντικές είναι οι περιβαλλοντικές 
και τεχνολογικές προκλήσεις που καλείται να αντιμε-
τωπίσει στο προσεχές διάστημα η ναυτιλιακή βιομη-
χανία ώστε να ανταποκριθεί στις σημερινές απαιτήσεις 
για υψηλές αποδόσεις, ενώ συχνά τής καταλογίζονται 
δυσανάλογες ευθύνες σε σχέση με άλλες βιομηχανίες 
για οριζόντια περιβαλλοντικά θέματα.

Ειδικότερα, τη βούληση των Ελλήνων εφοπλιστών 
να πρωτοστατήσουν στην αντιμετώπιση των προκλή-
σεων που έχει μπροστά της η ελληνική οικονομία ε-
πισημαίνει η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών στην ετή-
σια έκθεσή της, στην οποία δίνεται έμφαση στην πο-
λύπλευρη συμβολή της ελληνικής ναυτιλίας στη χώρα, 
πέραν της εισροής ναυτιλιακού συναλλάγματος, που 
το 2017 άγγιξε τα 9,14 δισ. ευρώ. «Η βαθιά τεχνογνω-
σία και εμπειρία μάς δίνει το δικαίωμα να υπερασπι-
ζόμαστε τον τομέα μας έναντι πολιτικών που αγνοούν 
τα πραγματικά δεδομένα και τις απαιτούμενες προϋ-
ποθέσεις για την εύρυθμη και βιώσιμη λειτουργία της 
ναυτιλίας» επισημαίνει ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλή-
νων Εφοπλιστών Θεόδωρος Βενιάμης.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, αποτελεί ιδιαίτερα 
θετικό γεγονός το ότι ο ρόλος της ελληνόκτητης ναυτι-
λίας έχει γίνει ευρέως γνωστός και σεβαστός ως εθνικό 

κεφάλαιο μέγιστης σημασίας και υπερκομματικού χα-
ρακτήρα για τον τόπο. «Αυτό αποτελεί στάση υπευθυνό-
τητας απέναντι στη ναυτική ιστορία και παράδοση του 
έθνους μας και εγγύηση για τη διατήρηση των στενών 
δεσμών της ναυτιλίας με τον τόπο μας» υπογραμμίζεται.

Σύμφωνα με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, η 
χώρα θα πρέπει να εκμεταλλευτεί τις ανακατατάξεις 
στην Ευρώπη, ώστε να μπορέσει μέσω της υιοθέτησης 
μιας αναπτυξιακής πλατφόρμας να προσελκύσει μεγάλο 
τμήμα ναυτιλιακών και παραναυτιλιακών δραστηριοτή-
των. «Η δυναμική της ποντοπόρου ναυτιλίας μας, που 
αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την ανάπτυξη ενός διε-
θνούς προηγμένου ναυτιλιακού πλέγματος δραστηριο-
τήτων, είναι δεδομένη: αυτό που χρειάζεται είναι το κα-
τάλληλο θεσμικό πλαίσιο και η αξιοποίηση της καίριας 
γεωπολιτικής θέσης της χώρας μας» εξηγεί.

Το προηγούμενο έτος, αν και παρατηρήθηκαν πολ-
λές διακυμάνσεις στις ναυλαγορές, η μεγάλη, σε διάρ-
κεια και ένταση, ναυτιλιακή ύφεση φάνηκε να φτάνει 
στο τέλος της.

Το 2018 βρίσκει τη ναυτιλία μας να διατηρεί α-
κάθεκτη τα υψηλά ποσοστά πλοιοκτησίας στη διεθνή 
ναυτιλιακή κατάταξη, ελέγχοντας περίπου το 20% της 
παγκόσμιας χωρητικότητας (με ένα μερίδιο 30% στα 
δεξαμενόπλοια και 22% στα bulk carriers) και αντιπρο-
σωπεύοντας στην Ευρώπη σταθερά σχεδόν το 50% (σε 
dwt) του κοινοτικού στόλου.

Η αύξηση της χωρητικότητας του ευρωπαϊκού στό-
λου το 2017 κατά 4,2%, που ξεπέρασε ελαφρώς τον ρυθμό 
ανάπτυξης του ασιατικού στόλου (3,8%), επιτρέποντας 
στην Ευρώπη να διατηρήσει την ηγετική της θέση, απο-
δίδεται κυρίως στις παραγγελίες νέων πλοίων από τους 
Έλληνες εφοπλιστές, όπως αναφέρεται στην έκθεση.

Η ελληνική ναυτιλία εξακολουθεί να κατέχει την 
πρώτη θέση διεθνώς. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα 
στοιχεία, ο στόλος ανέρχεται σε 4.746 πλοία (άνω των 
1.000 gt), χωρητικότητας 365,45 εκατομμυρίων dwt. Οι 
παραγγελίες νέων πλοίων από ελληνικά συμφέροντα 
ανήλθαν σε 206 πλοία (άνω των 1.000 gt), συνολικής 
χωρητικότητας 24,47 εκατομμυρίων dwt.

Από αυτά τα πλοία, 142 ήταν δεξαμενόπλοια που α-
ντιστοιχούν σε 29,16% της παγκόσμιας χωρητικότητας 
(dwt) υπό παραγγελία, τα οποία περιλαμβάνουν 33 δε-
ξαμενόπλοια LNG/LPG που ανέρχονται σε 17,76% της 
παγκόσμιας χωρητικότητας (dwt) υπό παραγγελία, 58 
φορτηγά χύδην ξηρού φορτίου που αντιστοιχούν σε 
8,71% της παγκόσμιας χωρητικότητας (dwt) υπό πα-

ραγγελία και 5 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβω-
τίων που αντιστοιχούν στο 1,38% της παγκόσμιας χω-
ρητικότητας (dwt) υπό παραγγελία.

Το ηλικιακό προφίλ της ελληνικής σημαίας το 
2017 ήταν 13,7 έτη και του ελληνόκτητου στόλου 11,5 
έτη, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας του παγκόσμιου στό-
λου ήταν 14,6 έτη.

Τα έσοδα για τη χώρα
Ως προς τα έσοδα από ναυτιλιακό συνάλλαγμα, στην 
έκθεση τονίζεται ότι το 2017 οι εισροές στο ισοζύγιο 
πληρωμών από την παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών υ-
πολογίζονται σε περίπου 9,14 δισ. ευρώ, σημειώνοντας 
αύξηση 16,91% σε σχέση με το 2016, όταν οι εισροές 
στο ισοζύγιο πληρωμών ήταν 7,81 δισ. ευρώ.

Σχετικά με την υιοθέτηση τον Απρίλιο του 2018 
μιας φιλόδοξης αρχικής στρατηγικής μείωσης των εκ-
πομπών αερίων του θερμοκηπίου στη ναυτιλία από 
την Επιτροπή Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος 
(MEPC 72) του ΙΜΟ, η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών 
την καλωσορίζει, ενώ υποστηρίζει την ομαλή μετάβαση 
στα νέα όρια περιεκτικότητας σε θείο των ναυτιλιακών 
καυσίμων στην ανοιχτή θάλασσα, τα οποία θα παρά-
σχουν στη ναυτιλία και στη βιομηχανία διύλισης την 
ευελιξία που χρειάζονται για την εξομάλυνση των εκ-
κρεμών ζητημάτων.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, παρ’ όλες τις αρ-
νητικές εξελίξεις, η ναυτιλία παραμένει ένας από τους 
δύο πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, καθώς επί δε-
καετίες συνεισφέρει σταθερά στην ελληνική οικονο-
μία με ποικίλους τρόπους, προβάλλοντας ταυτόχρονα 
το προφίλ της χώρας διεθνώς.

Οι εισροές από τη ναυτιλία στο ισοζύγιο πληρωμών 
ανέρχονται περίπου στα 136 δισ. ευρώ για τα έτη 2007-
2016. Δηλαδή 16% περισσότερο από τον άλλο σημαντικό 
οικονομικό τομέα, τον τουρισμό, ο οποίος συνεισέφερε 
περίπου 117 δισ. ευρώ κατά την ίδια δεκαετία. Η ναυτι-
λιακή βιομηχανία απασχολεί περίπου 200.000 άτομα.

Σε ένα εθνικό οικονομικό περιβάλλον που, δυστυ-
χώς, εξακολουθεί να παρέχει ελάχιστα επενδυτικά κί-
νητρα, ο τομέας της ελληνικής ναυτιλίας πρόσφερε αυ-
ξημένα έσοδα σε ξένο συνάλλαγμα.

Είναι δε σαφές ότι η συμβολή της ελληνικής ναυ-
τιλίας στη χώρα είναι πολύπλευρη και δεν περιορίζε-
ται στις εισροές στο ισοζύγιο πληρωμών από παροχή 
ναυτιλιακών υπηρεσιών, αλλά περιλαμβάνει έμμεσες 
οικονομικές επενδύσεις, καθώς και ευκαιρίες απασχό-
λησης. Παράλληλα, όντας στρατηγικός εμπορικός εταί-
ρος σημαντικών οικονομικών και πολιτικών δυνάμεων, 
όπως η Ε.Ε. και οι ΗΠΑ, η ελληνική ναυτιλία ενισχύει 
το κύρος της χώρας διεθνώς. Η ελληνική ναυτιλία αντι-
προσωπεύει έναν τομέα επιχειρηματικής δραστηριό-
τητας, αποτελούμενη κυρίως από μικρομεσαίες ιδιωτι-
κές και συνήθως οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οποίες 
δραστηριοποιούνται πρωταρχικά στον τομέα της μετα-
φοράς χύδην φορτίων. Λόγω των εγγενών γνωρισμάτων 
της, διατηρεί χαρακτηριστικά τέλειου ανταγωνισμού και 
παρουσιάζει μεγάλη ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
στο συνεχώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο οικονομικό 
περιβάλλον. Ο ελληνικός στόλος μπορεί να ανταπο-
κριθεί αποτελεσματικά στις μεταβολές των εμπορικών 
προτύπων ή στον επαναπροσανατολισμό των εμπορι-
κών ροών και να συνδράμει στη δημιουργία νέων εμπο-
ρικών σχέσεων μεταξύ προμηθευτών και εισαγωγέων 
με έναν οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

Οι προοπτικές για το επόμενο έτος φαίνονται σχε-
τικά θετικές, με την παγκόσμια παραγωγή να αναμέ-
νεται να αυξηθεί κατά 3,9% το 2018. Αυτή η αυξημένη 
ανάπτυξη είναι πιθανό να προέλθει από τη δυναμική 
που εμφανίζει η παγκόσμια οικονομία, τόσο στις ανα-
πτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, οι 
οποίες αναμένεται να ωφεληθούν από ευνοϊκές οικο-
νομικές συνθήκες παγκοσμίως και εμπιστοσύνη στις α-
γορές και να βοηθήσουν στην επιτάχυνση της ζήτησης 
και των επενδύσεων.

Ο ελληνικός 
στόλος παρέχει μια 
αναντικατάστατη 
υπηρεσία στη χώρα 
μας, στην Ευρώπη και 
στον κόσμο και αυτό 
αποτελεί σημαντικό 
επίτευγμα.
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Νέα εποχή ψηφιοποίησης 
για τη ναυτιλία

Η ανάγκη μετάβασης του κλάδου 
της ναυτιλίας στην ψηφιακή εποχή 
είναι πλέον περισσότερο από ποτέ 
εμφανής και η ψηφιοποίηση α-
ποτελεί αναδυόμενη πρόκληση 

σε ένα σκηνικό με ραγδαίες αλλαγές που ήδη επι-
φέρει στη λειτουργία των ναυτιλιακών εταιρειών. 
Τα πλεονεκτήματα, δε, που θα προσθέσει σε όσους 
ενσωματώσουν και αξιοποιήσουν έγκαιρα τις δυνα-
τότητές της είναι πολλαπλά και καταγράφονται σε 
κάθε ευκαιρία.

Η ψηφιοποίηση, το λεγόμενο digitalization, δεν 
είναι μόνο προϋπόθεση για την επιβίωση των επι-
χειρήσεων αλλά κλειδί για την επιτυχία τους, αφού 
προσδίδει ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
και αποτελεί πλέον μονόδρομο για όλο τον κλάδο. 
Και αυτό γιατί η ψηφιακή εποχή έχει πλέον τη δύ-
ναμη για να μεταμορφώσει τον τομέα της ναυτιλίας, 
από τον σχεδιασμό και την κατασκευή των πλοίων 
μέχρι και τη διαχείριση λειτουργίας των εταιρειών, 
documentation, finance και management γενικότερα.

Στις μέρες μας, τεχνολογίες όπως robotics, 
internet-of-things και block-chain κάνουν τα πρώτα 
τους βήματα στον χώρο της ναυτιλίας. Με την τε-
χνολογική εξέλιξη, άλλωστε, που λαμβάνει χώρα 
σε όλους πλέον τους τομείς, οι αγορές γίνονται όλο 
και πιο σύνθετες και οι ναυτιλιακές εταιρείες απο-
κτούν έναν ιδιότυπα μεγάλο ανταγωνισμό. Για να 
συμβαδίζει, λοιπόν, μια εταιρεία με την αγορά πρέ-
πει συνεχώς να βελτιώνεται και να εξελίσσεται. Στο 
πλαίσιο αυτό, η ψηφιοποίηση δεν πρέπει να εξετά-
ζεται πια ως συγκριτικό πλεονέκτημα αλλά ως αυ-
τονόητη προϋπόθεση.

Η νέα ψηφιακή εποχή στο εξής θα κάνει την α-
νταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των γραφείων, των 
βαποριών και όλων των συνεργατών ευκολότερη και 
γρηγορότερη. Επιπρόσθετα, επιτυγχάνεται καλύ-

τερος οικονομικός υπολογισμός και αυξάνεται η α-
ποδοτικότητα των εργαζομένων, καθώς μειώνεται ο 
χρόνος εργασίας τους, με αποτέλεσμα να επιτυγχά-
νονται καλύτερα αποτελέσματα στο operation risk 
and trading. Για τις ναυτιλιακές εταιρείες, επίσης, 
υποβοηθιέται σημαντικά η λήψη γρήγορων και α-
ποτελεσματικών αποφάσεων, αφού τα softwares α-
ποτελούν το πλέον ενδεδειγμένο μέσο προς αυτή 
την κατεύθυνση.

Σήμερα, ο κλάδος της ναυτιλίας οδεύει σε μια 
εποχή κατά την οποία όλα θα λειτουργούν με artificial 
intelligence, ενώ θα λαμβάνονται άμεσα απαντήσεις 
για operation, risk management κ.λπ. Η τάση αυτή 
έχει ήδη ξεκινήσει σε παγκόσμιο επίπεδο. Και υ-
παγορεύει ολοένα και περισσότερο τη στροφή προς 
την ψηφιοποίηση.

Σύμφωνα, άλλωστε, με έρευνες που έχουν γίνει, 
μέχρι το 2025 θα χρειάζονται περισσότεροι από 
150.000 ναυτικοί από αυτούς που ήδη υπάρχουν. 
Και με το δεδομένο αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό 
ότι τα «έξυπνα» βαπόρια –που θα έχουν, δηλαδή, 
πολλές λειτουργίες αυτοματοποιημένες– θα κατα-
φέρουν να λύσουν αυτό το πρόβλημα και να απα-
ντήσουν στη συγκεκριμένη πρόκληση.

Παράλληλα, κλάδοι άρρηκτα συνδεδεμένοι με 
τη ναυτιλία, όπως τα logistics και τα λιμάνια, ψηφι-
οποιούνται και επενδύουν στην υιοθέτηση νέων τε-
χνολογιών. Άλλωστε, περισσότερα από 3,3 δισ. δο-
λάρια έχουν επενδυθεί σε ναυτιλιακά και logistics 
startups μόνο τα τελευταία πέντε χρόνια.

Είναι σαφές, δε, ότι ορισμένοι τομείς της ναυ-
τιλίας, καθώς και ορισμένες πτυχές της λειτουργίας 
ενός πλοίου, είναι πιο κατάλληλοι για ψηφιοποίηση 
από άλλους. Ο αυτοματισμός στη ναυτιλία, ο τηλεχει-
ρισμός των πλοίων, ακόμη και η ανάπτυξη μη επαν-
δρωμένων πλοίων, θα μπορούσαν τελικά να εφαρμο-
στούν στη ναυτιλία μικρών αποστάσεων, καθώς και 

στις παράκτιες μεταφορές. Από την άλλη πλευρά, η 
εισαγωγή και λειτουργία μη επανδρωμένων πλοίων 
για την εξυπηρέτηση της ποντοπόρου ναυτιλίας θα 
εξακολουθήσει να δημιουργεί μείζονες προκλήσεις 
για το μέλλον. Αυτό σημειώνει στην ετήσια έκθεσή 
της η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, δίνοντας μια δι-
άσταση σκεπτικισμού στην ψηφιοποίηση, αναγνω-
ρίζοντας όμως παράλληλα τον σημαντικό της ρόλο 
στην επόμενη μέρα της ναυτιλίας.

Η ανάπτυξη πλοίων με τα προαναφερθέντα χα-
ρακτηριστικά είναι ένα πολύ περίπλοκο ζήτημα με 
πιθανές επιπτώσεις στην κοινωνία, στην ασφάλεια 
της ναυσιπλοΐας, στη ναυτική ασφάλεια, συμπερι-
λαμβανομένης της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, 
και στο περιβάλλον, καθώς και συνέπειες στην αλλη-
λεπίδραση πλοίων με λιμένες, στην παροχή υπηρε-
σιών πλοήγησης, στην αντιμετώπιση των ατυχημά-
των, στα ζητήματα ευθύνης και στην κατάρτιση των 
ναυτικών, οι οποίες δύσκολα μπορούν να γίνουν κα-
τανοητές στην παρούσα φάση.

Εκτός από τις τεχνολογικές προκλήσεις που θα 
πρέπει να ξεπεραστούν, είναι επίσης σημαντικό να 
εξεταστούν οι νομικές συνέπειες της χρήσης αυτόνο-
μων και μη επανδρωμένων πλοίων. Το νομικό πλαίσιο 
στο οποίο λειτουργεί η ναυτιλία έχει σταδιακά ανα-
πτυχθεί και τελειοποιηθεί κατά τη διάρκεια των αιώ-
νων. Συνεπώς η εισαγωγή μη επανδρωμένων πλοίων 
απαιτεί εκτεταμένη και πλήρη αναθεώρηση της πα-
γκόσμιας, περιφερειακής και εθνικής νομοθεσίας.

Προσπάθειες ήδη καταβάλλονται προς αυτή την 
κατεύθυνση. Τον Ιούνιο του 2017 ο ΙΜΟ εγκαινί-
ασε μια στοχευμένη δράση, προκειμένου να καθο-
ρίσει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ενσωματω-
θεί η ασφαλής και φιλική προς το περιβάλλον λει-
τουργία των θαλασσοπλοούντων αυτόνομων πλοίων 
(Maritime Autonomous Surface Ships – MASS) και 
ποιες συνέπειες μπορεί αυτή να έχει στις ισχύου-
σες συμβάσεις και στους κανονισμούς του ΙΜΟ. Η 
άσκηση αυτή είναι ζωτικής σημασίας για να δοθεί 
στη ναυτιλία η απαραίτητη σαφήνεια σχετικά με το 
εφαρμοστέο κανονιστικό πλαίσιο και το καθεστώς 
ευθύνης, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τους ισχύο-
ντες διεθνείς ναυτιλιακούς κανόνες, όλα τα πλοία 
υποχρεούνται να έχουν πλήρωμα.

Η νέα ψηφιακή 
εποχή στο εξής θα 
κάνει την ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ 
των γραφείων, των 
βαποριών και όλων 
των συνεργατών 
ευκολότερη και 
γρηγορότερη.
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ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΙΑ 2018

Το 2017 οι 
κακόβουλες 
επιθέσεις σε 
συστήµατα 
λογισµικού 
κόστισαν 
εκατοντάδες 
εκατοµµύρια 
δολάρια.

Μ
εγάλες προσδοκίες, 
αλλά και σκεπτικισµό, 
φέρνει η ολοένα αυξα-
νόµενη χρήση στη ναυ-
σιπλοΐα της τεχνολογίας, 
η οποία εισχωρεί σταδι-
ακά σε όλους τους τοµείς 

της οικονοµίας και η ναυτιλία εξαρτάται όλο και περισ-
σότερο από αυτήν. Αλλά αυτή η εξάρτηση καθιστά τις 
ναυτιλιακές εταιρείες πιο ευάλωτες.

Η ασφαλής ναυσιπλοΐα είναι εδώ και πολύ καιρό 
θέµα για τη ναυτιλιακή βιοµηχανία, γιατί οι κυβερνοα-
δυναµίες µπορούν να υπονοµεύσουν όχι µόνο το πλοίο 
αλλά ολόκληρη τη ναυτιλιακή επιχείρηση, τους εργα-
ζόµενους και τα φορτία.

Οι κυβερνοεπιθέσεις παρουσιάζουν έναν αυξανό-
µενο κίνδυνο για την ασφάλεια των πλοίων και των 
πληρωµάτων. Το 2017 οι κακόβουλες επιθέσεις σε συ-
στήµατα λογισµικού κόστισαν εκατοντάδες εκατοµ-
µύρια δολάρια.

Σηµαντικό παράδειγµα οικονοµικού αντίκτυπου α-
ποτελεί η περίπτωση «χτυπήµατος» στον κολοσσό της 
Maersk, ο οποίος, πέφτοντας θύµα της NotPetya, ενός 
κακόβουλου λογισµικού, αποκάλυψε πρόσφατα ότι α-
ναγκάστηκε να αντικαταστήσει δεκάδες χιλιάδες σέρ-
βερ και υπολογιστές. Ο πρόεδρος της εταιρείας, Jim 
Hagemann Snabe, δήλωσε ότι αναγκάστηκαν να αντι-
καταστήσουν 45.000 υπολογιστές, 4.000 διακοµιστές 
και να εγκαταστήσουν επιπλέον 2.500 εφαρµογές. Το 
τεράστιο χτύπηµα, που κατέστρεψε σχεδόν όλο το δί-
κτυο της εταιρείας, κόστισε, συµπεριλαµβανοµένων 
και διαφυγόντων κερδών, µεταξύ 250 και 300 εκατ. 
δολαρίων ΗΠΑ.

Προτεραιότητα η ασφάλεια
Σε έναν όλο και περισσότερο ψηφιακά συνδεόµενο 
κόσµο, η προστασία των ψηφιακών δεδοµένων και των 
συστηµάτων τεχνολογίας έχει καταστεί προτεραιότητα. 
Για τον εκκολαπτόµενο κλάδο της αυτόνοµης ναυτιλίας 
η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι πρωταρχικής ση-
µασίας. Παρά το γεγονός ότι ο τοµέας αυτός βρίσκεται 
ακόµη σε αρχικό στάδιο, απαιτείται προσεκτική εξέ-

ταση των κινδύνων και των τρωτών σηµείων, ώστε να 
εξασφαλιστεί η ασφαλής και φιλική προς το περιβάλ-
λον λειτουργία των αυτόνοµων πλοίων.

Πολλά είναι τα ερωτήµατα που τίθενται σχετικά µε 
την ασφάλεια, όπως «πώς προφυλάσσεται η συλλογή 
στοιχείων των πλοίων µέσω του διαδικτύου από επιθέ-
σεις;» ή «πώς εξασφαλίζονται λιµάνια, containers, πλοία 
και ναυτικά γραφεία από τους hackers;».

Στο πλαίσιο αυτό, πεπεισµένη για την ανάγκη να 
προστατευτεί ενάντια στην αυξανόµενη απειλή των κυ-
βερνοεπιθέσεων, το 2017 η ναυτιλία συνέβαλε στη δια-
µόρφωση των Κατευθυντήριων Γραµµών του IMO για τη 
διαχείριση της ασφάλειας του κυβερνοχώρου στη ναυ-
τιλία (2017 ΙΜΟ Guidelines on Maritime Cyber Risk 
Management), οι οποίες µπορούν να ενσωµατωθούν 
στις υφιστάµενες διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων 
και καθίστανται συµπληρωµατικές προς τις πρακτικές 
διαχείρισης που ήδη έχουν αναπτυχθεί από τον ΙΜΟ.

Είναι επίσης συµβατές µε τις Κατευθυντήριες Γραµ-
µές για την ασφάλεια των πλοίων στον κυβερνοχώρο 
(Guidelines on Cyber Security Onboard Ships) που ανέ-
πτυξαν από κοινού οι οργανισµοί της ναυτιλίας, όπως το 
∆ιεθνές Ναυτικό Επιµελητήριο (International Chamber 
of Shipping – ICS) και η BIMCO.

Ο ΙΜΟ υιοθέτησε ένα ψήφισµα το 2017 σχετικά µε 
την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στη ναυτιλία, το οποίο 
προτρέπει τις εθνικές διοικήσεις να διασφαλίσουν ότι 
οι κίνδυνοι στον κυβερνοχώρο αντιµετωπίζονται κα-
τάλληλα, αρχής γενοµένης από 1/1/2021, στο πλαίσιο 
των υφιστάµενων συστηµάτων διαχείρισης ασφάλειας, 
όπως ορίζονται στον ∆ιεθνή Κώδικα Ασφαλούς ∆ια-
χείρισης (International Safety Management Code).

Αυτά σηµειώνει η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών επί 
του θέµατος, ενώ διαπιστώνει πως πρωτοβουλίες όπως 
τα πρόσφατα σχέδια της κυβέρνησης των ΗΠΑ για τη 
θέσπιση νοµοθεσίας για την ασφάλεια στον κυβερνο-
χώρο προκαλούν ανησυχία, καθώς θα επηρεάσουν µο-
νοµερώς όλα τα πλοία που εισέρχονται στα ύδατα των 
ΗΠΑ. Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών παραµένει έν-
θερµος υποστηρικτής των µη υποχρεωτικών παγκό-
σµιων πρωτοβουλιών, όπως οι σχετικές Κατευθυντή-
ριες Γραµµές του ΙΜΟ.

Η ECSA ( Ένωση Ευρωπαϊκών Εφοπλιστικών Ε-
νώσεων), στο υπόµνηµα «Setting Sail for 2017» για 
το έτος της ευρωπαϊκής ναυτιλίας 2017, εντοπίζει ότι 
οι διοικητικές διαδικασίες που συνδέονται µε τον κα-
τάπλου πλοίων είναι απαρχαιωµένες, άχρηστες και ε-
παναλαµβανόµενες κατά την προσέγγιση από κράτος-
µέλος σε κράτος-µέλος όσον αφορά τα πιστοποιητικά 
πλοίου και ναυτικών. Χρειάζεται ένα ευρωπαϊκό single 
window και η κατάθεση αναφοράς (reporting) στις διοι-
κητικές αρχές, καθώς και η κατάθεση εναρµονισµένου 
ηλεκτρονικού ναυλωτικού φορτίου (cargo manifest).

Η Ηµερίδα της Ψηφιοποίησης των Μεταφορών 
(Digital Transport Days) στο Ταλίν της Εσθονίας υι-
οθέτησε ∆ιακήρυξη για την ψηφιοποίηση στις µετα-
φορές (Digital Transport Declaration), απαιτώντας: 
υψηλότερα επίπεδα προστασίας δεδοµένων µέσω του 
Ευρωπαϊκού Κανονισµού Προστασίας General Data 
(GDPR), µεγαλύτερη συνειδητοποίηση των κινδύνων 
από τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, επενδύσεις για 
εκπαίδευση προς απόκτηση των νέων δεξιοτήτων της 
ψηφιοποίησης.

Τα αυτόνοµα πλοία και ό,τι «σέρνουν» 
µαζί τους
Οι νέες τεχνολογίες, συµπεριλαµβανοµένων των robotics, 
θα αλλάξουν τη λειτουργία του πλοίου, καταλήγοντας 
στο πλήρως αυτόνοµο πλοίο που λειτουργεί µε remote 
control από την ξηρά. Το πρώτο αυτόνοµο εµπορικό 
φορτηγό πλοίο παγκοσµίως ναυπηγείται από δύο νορ-
βηγικές εταιρείες για το 2020 και ήδη στη Μεγάλη Βρε-
τανία νηολογήθηκε το πρώτο µη επανδρωµένο αυτό-
νοµο πλοίο βοηθητικών υπηρεσιών.

Μέχρι να γίνουν λειτουργικά τα αυτόνοµα πλοία, 
πρέπει να επιλυθούν µια σειρά από προκλήσεις ασφα-
λείας, security, ναυσιπλοΐας, αλλά και νοµικές, όπως ποιος 
είναι υπεύθυνος για ατυχήµατα σε αυτόνοµα πλοία και 
πώς συνδυάζονται µε τα ναυτεργατικά θέµατα. Συνεπά-
γεται, λοιπόν, ότι πρέπει να τεθούν όρια στη λειτουργία 
των αυτόνοµων πλοίων για λόγους ναυτικής ασφάλειας 
και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Επίσης, 
τα αυτόνοµα πλοία χωρίς πλήρωµα αποτελούν εύκολη 
«λεία» για πειρατικές επιθέσεις.

Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 
«ασπίδα» για το digitalization στα πλοία



www.freesunday.gr32 03.06.2018

υγεία

Σύµφωνα µε έρευνα της 
HOPEgenesis, 1% αύξηση των 
γεννήσεων επιφέρει 2% αύξηση του 
ΑΕΠ. Ανάµεσα στους ανθρώπους 
που αποκτούν παιδί χάρη στο 
πρόγραµµα και ο ∆ηµήτρης 
Μαρκάκης από τους Φούρνους.

 ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

Φτώχεια, ανεργία, brain drain, υπογεννητικότητα. 
Τέλος δεν έχουν τα δεινά των µνηµονίων στην 
Ελλάδα, µε την έρευνα της HOPEgenesis να 
καταγράφει τον δραµατικό αντίκτυπο της οκτα-
ετούς κρίσης και να προτάσσει τη λύση του δη-

µογραφικού ζητήµατος ως ύψιστη προτεραιότητα για το µέλλον 
της χώρας και την επανεκκίνηση της οικονοµικής της ανάπτυξης. 
Από την έρευνα προκύπτει ότι οι γεννήσεις (από Έλληνες γο-
νείς) έχουν µειωθεί κατά 30.000 ετησίως, ενώ ο πληθυσµός της 
Ελλάδας έχει ήδη συρρικνωθεί κατά 770.000 άτοµα. Εξ αυτών, 
400.000 νέοι επιστήµονες έφυγαν για το εξωτερικό και 370.000 
ηλικιωµένοι πέθαναν, µε τον πληθυσµό να µην ανανεώνεται, αφού 
ο δείκτης γεννητικότητας έχει πιάσει πάτο και διαµορφώνεται 
στην ιστορικά χαµηλή τιµή 1,3 που καθιστά την πατρίδα µας ου-
ραγό πανευρωπαϊκά στις γεννήσεις.

Το νοσηρό αυτό φαινόµενο που βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ ήδη 
είµαστε ο έκτος γηραιότερος λαός στον κόσµο, επιχειρεί να αντι-
στρέψει η πρωτοβουλία HOPEgenesis, «υιοθετώντας» ακριτικά 
νησιά και ορεινές περιοχές και καλύπτοντας τα πλήρη έξοδα της 
εγκυµοσύνης και του τοκετού των γυναικών που επιθυµούν να 
αποκτήσουν παιδί. Ήδη χάρη στη HOPEgenesis έχουν γεννηθεί 
26 µωρά και αναµένονται άλλα 26, ενώ ο στόχος συνοψίζεται στο 
µότο «ένα παιδί τη φορά». Μιλώντας για το πρόγραµµα, ο πρόε-
δρος και εµπνευστής της HOPEgenesis, µαιευτήρας χειρουργός 
γυναικολόγος Στέφανος Χανδακάς και ο επικεφαλής της ∆ιεθνούς 
Επιτροπής της ∆ηµήτρης Αθανασόπουλος τονίζουν πως, σύµφωνα 
µε την έρευνα, ακόµα και 1% αύξηση των γεννήσεων επιφέρει 2%-
3% αύξηση στο ΑΕΠ της χώρας και βοηθά στην ανάπτυξη. Από 
τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι στην Αττική οι γεννήσεις 
µειώθηκαν κατά 17%, ενώ στη Μακεδονία κατά 25%. Πρωταθλη-

Τ
ην έλλειψη δοµών φιλοξενίας για τους ογκολογικούς ασθενείς της περιφέρειας, όσο διαρκεί η θεραπεία 
τους στα νοσοκοµεία της Αττικής, καλύπτουν οι δύο ξενώνες του Συλλόγου Εθελοντών Κοινωνικής 
& Συναισθηµατικής Στήριξης Ανθρώπων µε Καρκίνο και των Οικογενειών τους «Πνοή Αγάπης», που 
έχουν πλέον τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν 46 άτοµα, ασθενείς µε καρκίνο και τους συνοδούς τους. 

Πριν από τέσσερα χρόνια δηµιουργήθηκε ο πρώτος ξενώνας, µε την ονοµασία «Ιωάννης Κριτικός», που ήδη 
έχει φιλοξενήσει 1.510 άτοµα. Όταν, ωστόσο, διαπιστώθηκε πως το 35% των ασθενών δεν έβρισκε διαθέσιµο 
κρεβάτι, η δωρήτρια Ελισάβετ Φωτεινέλλη-Κριτικού προχώρησε στη δηµιουργία του δεύτερου ξενώνα, που 
φέρει το όνοµά της. Και οι δύο δοµές, που παραδόθηκαν από τον Σύλλογο «Πνοή Αγάπης», είναι µοναδικές στο 
είδος τους και βρίσκονται στην Αθήνα. «Οι ξενώνες είναι το καταφύγιο των ασθενών, ειδικά για όσους κάνουν 
ακτινοθεραπεία η οποία τραβά σε µάκρος (µέση διάρκεια 1,5 µήνες)» εξηγεί ο Γιώργος Πισσάκας, πρόεδρος της 
Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας. Όπως λένε οι ασθενείς, είναι ο χώρος όπου µπορούν να 
συζητήσουν πράγµατα που δεν τολµούν να πουν στην οικογένειά τους, να µοιραστούν φόβους και εµπειρίες, να 
κάνουν γιόγκα, ρέικι, να ζωγραφίσουν, να γίνουν µια παρέα συγκατοίκων που µοιράζεται κοινά βιώµατα.

ΜΕ «ΠΝΟΗ ΑΓΑΠΗΣ» 
ΦΤΙΑΓΜΕΝΟΙ ∆ΥΟ ΞΕΝΩΝΕΣ 
ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ

τές στη µείωση των γεννήσεων όµως ήταν τα νησιά του Αιγαίου 
και ειδικότερα οι Φούρνοι Κορσεών, όπου µε την παρέµβαση 
της HOPEgenesis αντιστράφηκε το αρνητικό πρόσηµο. Ανάµε-
σα στους Φουρνιώτες που πρόκειται να γίνουν γονείς χάρη στο 
πρόγραµµα και ο ∆ηµήτρης Μαρκάκης. Τον συνάντησα κατά τη 
διάρκεια του 24ου ∆ιάπλου της Οµάδας Αιγαίου, καθίσαµε στη 
σκιά των δέντρων του ιστορικού café-bar της οικογένειάς του «Το 
αρχοντικό της Κοκόνας» και µου µίλησε για την έλλειψη ιατρικής 
περίθαλψης, που µπαίνει εµπόδιο στη δηµιουργία οικογένειας. 
«Εδώ για ένα εµβόλιο διανυκτερεύεις στη Σάµο, φαντάσου για 
µια εγκυµοσύνη. Με το πρόγραµµα της HOPEgenesis δεν υπάρ-
χει ανασφάλεια. Περιµένουµε το µωρό αρχές Ιουλίου και δεν θα 
λέγαµε όχι για ένα ακόµη παιδί» λέει ο ∆ηµήτρης Μαρκάκης, ενώ 
εγώ σκέφτοµαι πόσο όµορφο θα είναι το «Αρχοντικό της Κοκό-
νας» µε τα πιτσιρίκια στην αυλή του.

«ΑΤΕΛΙΕ» ΜΑΚΙΓΙΑΖ 
ΓΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Σ
το τρίπτυχο «φαίνεσαι καλύτερα - νιώθεις καλύτερα - είσαι καλύτερα» στηρίζεται η πρωτοβουλία των ∆ερµατολο-
γικών Εργαστηρίων Avène να δηµιουργήσουν ατελιέ διορθωτικού µακιγιάζ που προσφέρει δωρεάν τις υπηρεσίες 
του σε ογκολογικούς ασθενείς (άνδρες και γυναίκες) µε τη συνεργασία της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας 
(ΕΑΕ). Όπως εξηγεί ο πρόεδρος της ΕΑΕ, Ευάγγελος Φιλόπουλος, το διορθωτικό ατελιέ λειτουργεί στα γραφεία της 

Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και µέσα στον Άγιο Σάββα, µε στόχο την κάλυψη και την αντιµετώπιση των δερµατολο-
γικών παρενεργειών της θεραπείας του καρκίνου, ώστε τα άτοµα που βίωσαν την εµπειρία του καρκίνου να ανακτήσουν την 
αυτοπεποίθησή τους και να απαλύνουν τις επιπτώσεις της χηµειοθεραπείας.

Μια µελέτη που έγινε για την επίδραση του θερµαλισµού στην επανένταξη των ασθενών µε καρκίνο στην εργασία και 
στην κοινωνική ζωή επιβεβαιώνει ότι το 40% των συµµετεχόντων ωφελήθηκε σηµαντικά από τη βελτίωση της εξωτερικής 
του εικόνας. Το πρόγραµµα που ανέπτυξαν τα Εργαστήρια Avène λέγεται «One smile» και στηρίζεται στη φράση «δείχνω 
καλά, είµαι καλά». Στα γραφεία της Avène κάθε Παρασκευή υπάρχει open day για τη δοκιµή των ιατρικών προϊόντων µα-
κιγιάζ, της σειράς Couvrance, που στηρίζεται στην εξουδετέρωση των δυσχρωµιών, των ερεθισµών και των σηµαδιών της 
κούρασης από την επιδερµίδα, µε βάση τα αντίθετα χρώµατα. Ιδιαίτερη έµφαση έχει δοθεί στην αποκατάσταση των φρυδιών 
και των βλεφαρίδων που καταστρέφονται από τη χηµειοθεραπεία, προκαλώντας παραµόρφωση του προσώπου.

ΤΡΟΧΟΠΕ∆Η ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΥΗΜΕΡΙΑ Η ΜΕΙΩΣΗ 
ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ
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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.

Μ
εγάλο είναι το στοιχηµατικό εν-
διαφέρον και αυτή την εβδο-
µάδα, καθώς τα µεγάλα ευρωπα-
ϊκά πρωταθλήµατα µπορεί να ο-
λοκληρώθηκαν, ωστόσο τη θέση 
τους έχουν πάρει οι Σκανδιναβοί 

και οι Λατίνοι, δίνοντας άλλο «χρώµα» στο ποδοσφαι-
ρικό κουπόνι. Επίσης, έχουν ξεκινήσει τα φιλικά προε-
τοιµασίας των εθνικών οµάδων ενόψει Μουντιάλ, δίνο-
ντάς µας µια πρώτη γεύση για το τι πρόκειται να ακολου-
θήσει. Αυτή την Κυριακή θα ασχοληθούµε µε παιχνίδια 
από Σουηδία, Νορβηγία, Ιταλία και φιλικά.

Αµφίσκορο στο ντέρµπι κορυφής
Θα ξεκινήσουµε τις σηµερινές προτάσεις στοιχήµατος 
από τη Β΄ Σουηδίας και το παιχνίδι ανάµεσα σε Έργκριτε 
και Φάλκενµπεργκ. Οι δύο οµάδες έχουν ξεκινήσει δυνα-
µικά τις φετινές τους υποχρεώσεις, καθώς µετά το πέρας 
των 10 πρώτων αγωνιστικών η Φάλκενµπεργκ βρίσκεται 
στην κορυφή µε 23 βαθµούς, ενώ η Έργκριτε ακολουθεί 
σε απόσταση αναπνοής έχοντας 22 βαθµούς. Αµφότερες 
σκοράρουν µε χαρακτηριστική ευκολία έχοντας τις δύο 
καλύτερες γραµµές κρούσης της λίγκας, στη µεταξύ τους 
κόντρα δεν περιµένουµε κάτι διαφορετικό και το Goal/
Goal σε απόδοση 1.80 φαντάζει µια εξαιρετική επιλογή, 
την οποία και θα κρατήσουµε.

«Σφιχτό» παιχνίδι στην Ιταλία
Συνεχίζουµε µε τα µπαράζ ανόδου της Β΄ Ιταλίας και την 
αναµέτρηση Τσιταντέλα - Μπάρι. Οι δύο οµάδες έδειξαν 
να είναι πολύ κοντά βάσει δυναµικής καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της φετινής σεζόν, καθώς η Τσιταντέλα τερµάτισε 
στην 6η θέση µε 66 βαθµούς, ενώ η Μπάρι στην 7η θέση 
µε 65 βαθµούς. Σήµερα κοντράρονται σε µονό µατς για να 
βρεθούν στην επόµενη φάση των µπαράζ και αµφότερες 
αναµένεται να παρουσιαστούν πολύ προσεκτικές, δίνο-
ντας µεγάλη βάση στα αµυντικά τους καθήκοντα. Περιµέ-

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Παιχνίδι µε τα γκολ σε Σουηδία και Ιταλία

νουµε ένα παιχνίδι όπου θα επικρατήσουν το πάθος και 
η δύναµη παρά το θέαµα και τα γκολ, έτσι επιλογή µας θα 
αποτελέσει το No Goal σε απόδοση 1.90.

Περνάµε στο πολύ ενδιαφέρον φιλικό προετοιµα-
σίας ανάµεσα σε Ισπανία και Ελβετία. Αµφότερες έχουν 
πάρει την πρόκριση για την τελική φάση του Μουντιάλ 

της Ρωσίας και ήδη έχουν ξεκινήσει την προετοιµα-
σία τους για το µεγάλο αυτό γεγονός. Οι Ισπανοί σαφώς 
και έχουν µεγαλύτερες βλέψεις για το επερχόµενο Πα-
γκόσµιο Κύπελλο, ωστόσο και οι Ελβετοί έχουν φτιά-
ξει ένα πολύ αξιόλογο σύνολο, ικανό να παλέψει απέ-
ναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Στη µεταξύ τους φι-
λική αναµέτρηση περιµένουµε γκολ και θέαµα, µια και 
δεν υπάρχει κίνητρο, ενώ δεν αποκλείεται οι δύο προ-
πονητές να κάνουν δοκιµές σε πρόσωπα και σχηµατι-
σµούς, κάτι που θα βοηθήσει το «ανοιχτό» παιχνίδι. Το 
Over 2.5 προσφέρεται σε απόδοση 1.90 και θα το «τι-
µήσουµε».

Οι τρεις παραπάνω είναι οι βασικές προτάσεις του 
Betarades.gr. Από κει και πέρα, θα ασχοληθούµε µε 
ένα ακόµη παιχνίδι. Συγκεκριµένα, από τη Β΄ Νορβη-
γίας θα πάµε µε τον άσο στο παιχνίδι Χαµ Καµ - Γιερβ, 
σηµείο το οποίο βρίσκουµε σε απόδοση 2.20.

Goal Tips
* Αµέρικα Μινέιρο - Ατλέτικο Παραναένσε (03/06, 22:00): Οι γηπεδούχοι 
σκοράρουν και δέχονται γκολ µε µεγάλη ευκολία και είναι χαρακτηρι-
στικό πως προέρχονται από 6/7 αµφίσκορα. Το Goal/Goal στη σηµερινή 
αναµέτρηση προσφέρεται σε απόδοση 1.80 και θα αποτελέσει το πρώτο µας 
goal tip.

* Μπαΐα - Γκρέµιο (03/06, 22:00): Η Μπαΐα συνηθίζει να οδηγεί τα 
παιχνίδια της σε υψηλά σκορ, µε το Over 2.5 να έχει επαληθευτεί στα πέντε 
τελευταία παιχνίδια της. Κόντρα στην Γκρέµιο περιµένουµε και πάλι «ανοι-
χτό» παιχνίδι, έτσι θα κρατήσουµε το Over 2.5 σε απόδοση 1.95.

* Φλαµένγκο - Κορίνθιανς (03/06, 22:00): Ικανή για το καλύτερο και 
για το χειρότερο είναι η Κορίνθιανς, καθώς σκοράρει και δέχεται γκολ µε 
ευκολία. Το Goal/Goal εµφανίστηκε στα 3/4 πιο πρόσφατα παιχνίδια της, το 
ίδιο περιµένουµε να γίνει και σήµερα, έτσι θα κρατήσουµε το αµφίσκορο σε 
απόδοση 1.85.

Seri Tips
* Ασάνε - Μιοντάλεν (03/06, 19:00): Οι φιλοξενούµενοι 
βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση, έχοντας κερδίσει τα 4/5 
τελευταία παιχνίδια τους, και κόντρα στην Ασάνε αναµένουµε 
ακόµα µια καλή εµφάνιση. Το διπλό προσφέρεται σε απόδοση 
2.25 και θα το «τιµήσουµε».

* Βεστµανάεαρ - Ρέικιαβικ (03/06, 21:00): Οι φιλοξενούµενοι 
αρνούνται πεισµατικά τόσο να κερδίσουν όσο και να χάσουν, 
έχοντας µοιραστεί βαθµούς και εντυπώσεις στα 3/4 τελευταία 
παιχνίδια τους. Η ισοπαλία κόντρα στη Βεστµανάεαρ προσφέρε-
ται σε απόδοση 3.60 και σίγουρα αξίζει το ρίσκο.

* Βενέτσια - Περούτζια (03/06, 22:00): Η Βενέτσια έχει 
επικρατήσει στα 5/7 πιο πρόσφατα παιχνίδια της και κόντρα 
στην Περούτζια µοιάζει να έχει και πάλι τον πρώτο λόγο για τη 
νίκη. Ο άσος σε απόδοση 2.22 έχει αξία και θα προστεθεί στις 
επιλογές µας.

Head 2 Head
* Ουλενσάκερ - Τροµσντάλεν (03/06, 16:00): Πέντε φορές έχουν 
αναµετρηθεί οι δύο οµάδες στο συγκεκριµένο γήπεδο, µε την 
Ουλενσάκερ να έχει κερδίσει τέσσερις από αυτές, ενώ ένα µατς έληξε 
ισόπαλο. Ο άσος προσφέρεται σε απόδοση 1.87 και θα µπει στις επιλο-
γές µας.

* Σάντος - Βιτόρια (03/06, 22:00): Σάντος και Βιτόρια έχουν αναµε-
τρηθεί 13 φορές στο συγκεκριµένο γήπεδο, µε το επιµέρους ρεκόρ να 
είναι στο 9-4-0. ∆ύσκολα θα αφήσει βαθµούς πίσω της η Σάντος στο 
σηµερινό µατς, έτσι θα επιλέξουµε και πάλι τον άσο σε απόδοση 1.70.

* Μπρέινταµπλικ - Στιάρναν (03/06, 23:00): Εξαιρετική είναι η 
προϊστορία που έχουν «χτίσει» οι γηπεδούχοι κόντρα στη Στιάρναν, 
καθώς σε µια σειρά 17 αναµετρήσεων το επιµέρους ρεκόρ είναι στο 
10-3-4. Ο άσος στο σηµερινό µατς δίνεται σε απόδοση 1.88 και θα τον 
κρατήσουµε.

03/06
18:30  Έργκριτε - Φάλκενµπεργκ   Goal/Goal  1.80
19:00 Χαµ Καµ - Γιερβ   1  2.20
19:30 Τσιταντέλα - Μπάρι   No Goal  1.90
22:00 Ισπανία - Ελβετία   Over 2.5  1.90
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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.

Η Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé θέλει να συνδυ-
άσει τις κορυφαίες επιδόσεις με το εντυπωσιακό α-
μάξωμα ενός τετράθυρου κουπέ και την πρακτικό-
τητα ενός αυτοκινήτου που έχει και οικογενειακά 

χαρακτηριστικά.
Οπτικά υπάρχουν αναφορές στο supercar της μάρκας, την 

AMG GT, ενώ στην ουσία η AMG GT 4-Door Coupé είναι η top 
εκδοχή της επίσης καινούργιας CLS, η οποία κινείται από τον 

Το νέο XC40, το compact premium SUV της 
Volvo, κέρδισε τον τίτλο του Ευρωπαϊκού Αυ-
τοκινήτου της Χρονιάς 2018. Πρόκειται για την 
πρώτη φορά που η Volvo Cars κατακτά αυτό 

το σημαντικό βραβείο.
«H κατάκτηση του βραβείου από το νέο μας XC40 

συμπίπτει με μια τέλεια χρονική συγκυρία» δήλωσε 
ο Χόκαν Σάμιουελσον, πρόεδρος και CEO της Volvo 
Cars. «Σήμερα, για πρώτη φορά, η Volvo διαθέτει τρία 

Οι τιμές για το νέο και πολλά υποσχόμενο SUV της Mitsubishi ξεκι-
νούν από τα 24.900 ευρώ για την έκδοση Inform με τον κινητήρα 
των 1.500 κυβικών, χειροκίνητο κιβώτιο, κίνηση στους εμπρός 
τροχούς και με ένα ιδιαίτερα πλούσιο πακέτο εξοπλισμού που πε-

ριλαμβάνει μεταξύ άλλων Lane Departure Warning, Forward Collision, 
cruise control, Hill Start Assist, επτά αερόσακους κ.λπ.

Λίγο πιο πάνω βρίσκεται η έκδοση 1.5 Invite Plus με τιμή από 27.500 
ευρώ και κίνηση και πάλι στους εμπρός τροχούς, καθώς και πλουσιότερο 
επίπεδο εξοπλισμού (μεταξύ άλλων, διζωνικός κλιματισμός, κάμερα οπι-
σθοπορείας, τροχοί 18 ιντσών κ.λπ.).

Τέλος, η κορυφαία έκδοση Ιntense Plus με τον κινητήρα των 1.500 κυ-
βικών, κιβώτιο CVT και τετρακίνηση ξεκινά από τα 35.950 ευρώ με ακόμα 
πιο πλούσιο εξοπλισμό, που περιλαμβάνει θερμαινόμενα καθίσματα, θερ-
μαινόμενο τιμόνι, πανοραμική οροφή, adaptive cruise control, Blind Spot 
Warning, περιμετρικούς αισθητήρες, Head Up Display, LED προβολείς κ.λπ.

bi-turbo V8 των 4.000 κυβικών της Mercedes, ο οποίος στην GT 
63 4Matic+ αποδίδει 585 ίππους και στην G 63 S 4Matic+ 639 ίπ-
πους. Hπρώτη ολοκληρώνει το 0-100 χλμ./ώρα σε 3,4 δεύτερα 
και έχει τελική 310 χλμ./ώρα, ενώ τα αντίστοιχα νούμερα της 
δεύτερης είναι 3,2 δεύτερα και τελική ταχύτητα 315 χλμ./ώρα.

Στη βάση υπάρχει και η GT 53 με τον καινούργιο turbo εξα-
κύλινδρο σε σειρά των 3.000 κυβικών που αποδίδει 435 ίππους 
και υποστηρίζεται από EQ-Boost (ήπιο υβριδικό σύστημα) που 

συμβάλλει με 22 ίππους και 250 Nm. Εδώ το 0-100 χλμ./ώρα 
έρχεται σε 4,5 δεύτερα και η τελική φτάνει τα 285 χλμ./ώρα.

Και οι τρεις κινητήρες συνδυάζονται με το αυτόματο κιβώ-
τιο των 9 σχέσεων της AMG και την τετρακίνηση 4Matic+, οι 
οκτακύλινδρες εκδόσεις έχουν πνευματική ανάρτηση, ενώ η 
63 S θα έχει και drift mode.

Το εσωτερικό διαθέτει φυσικά σπορ λεπτομέρειες και κυ-
ρίως το ψηφιακό ταμπλό ως στάνταρ στις GT 63, ενώ μεγάλες 
είναι και οι δυνατότητες προσωποποίησης. Χαρακτηριστικά 
είναι και τα μπουτόν αφής στο καινούργιο τιμόνι.

Η Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé θα είναι διαθέσιμη από 
το ερχόμενο καλοκαίρι και σε τιμές που δεν θα κυμαίνονται –
στη Γερμανία– κάτω από τα 150.000 ευρώ.

H Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé 
έχει μέχρι και 639 ίππους

Το Volvo XC40 
είναι το Ευρωπαϊκό 
Αυτοκίνητο της 
Χρονιάς 2018

Το νέο 
Mitsubishi Eclipse Cross 
ξεκινά από τα 24.900 ευρώ

παγκόσμια SUV στην γκάμα της. Το XC40 θα δώσει 
ισχυρή επιπλέον ώθηση στην ανάπτυξή μας, βάζο-
ντάς μας σε μία νέα, ταχύτατα αναπτυσσόμενη κα-
τηγορία, αυτή των compact SUV».

Με την πρωτιά του XC40 ολόκληρη η γκάμα 
των παγκόσμιων SUV της Volvo έχει πλέον κερ-
δίσει βραβείο Αυτοκινήτου της Χρονιάς είτε στην 
Ευρώπη είτε στη Βόρεια Αμερική, καθώς τα 
XC90 και το XC60 κέρδισαν τον τίτλο του North 
American Truck/Utility of the Year τα προηγού-
μενα δύο χρόνια.

Το XC40 είναι το πρώτο μοντέλο της Volvo 
που βασίζεται στη νέα πλατφόρμα CMA (Compact 
Modular Architecture), στην οποία θα βασιστούν 
και όλες οι επερχόμενες εκδόσεις της σειράς 40, 
συμπεριλαμβανομένων των πλήρως ηλεκτροκίνη-
των οχημάτων.

Το XC40 είναι επίσης το πρώτο Volvo που προ-
σφέρει τη δυνατότητα car-sharing μέσω της τε-
χνολογίας ψηφιακού κλειδιού της Volvo και της 
πλατφόρμας της για υπηρεσίες διασύνδεσης Volvo 
On Call.

Τα χαρακτηριστικά ασφάλειας και υποστήριξης 
οδηγού στο XC40 συμπεριλαμβάνουν το σύστημα 
ημιαυτόνομης οδήγησης Pilot Assist, το σύστημα 
αποφυγής συγκρούσεων City Safety, το σύστημα α-
ποφυγής εκτροπής από τον δρόμο Run-Off Road 
Mitigation, το Cross Traffic Alert με αυτόματο φρε-
νάρισμα και την κάμερα 360° που βοηθά τους οδη-
γούς να ελιχθούν σε μικρούς χώρους στάθμευσης.

Στην πορεία στην γκάμα του XC40 θα προστε-
θούν τόσο μία υβριδική όσο και μία πλήρως ηλε-
κτρική έκδοση.

Πραγματικά ήμουν πολύ περίεργος να δω τι μπορεί να κάνει 
ένα τρικύλινδρο 200άρι μοτέρ φορεμένο σε ένα ST. Και το 
αποτέλεσμα δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να μην 
είναι εντυπωσιακό… όσο και ηχηρό! Και αυτό διότι το νέο 

Fiesta ακούγεται. Και πολύ μάλιστα, χάρη στο τεχνητό σύστημα ήχου 
με την «ενεργητική» εξαγωγή που ως έναν βαθμό θυμίζει κάτι από 
πεντακύλινδρο Focus. Και πάμε στα γκάζια, με τον κατασκευαστή 
να δίνει ένα 0-100 σε 6,5 δλ. και τελική στα 232 χλμ./ώρα.

Ο νέος αλουμινένιος Ecoboost με 200 ίππους στις 6.000 σ.α.λ. 
και 290 Nm στις 1.600-4.000 σ.α.λ. κάνει ό,τι έκανε και ο 1.600άρης, 
αλλά με έναν πιο γεμάτο τρόπο, προσφέροντας ανάλογες εξαιρετι-
κές επιδόσεις. Παράλληλα, είναι ο πρώτος τρικύλινδρος με σύστημα 
απενεργοποίησης του ενός κυλίνδρου και στα χαρτιά εκπέμπει πε-
ρίπου 20% λιγότερο CO2 (συνολικά στα 136 γρ. / 100 χλμ., έχει και 
φίλτρο μικροσωματιδίων).

Με τον νέο τρικύλινδρο 1.500άρη να εξανεμίζει τις όποιες αμ-
φιβολίες υπήρχαν, περνάμε στο set-up του αυτοκινήτου. Και αν το 
προηγούμενο Fiesta ST ήταν μία φορά καλό, τούτο εδώ έχει γίνει 
πολύ καλύτερο σε κάθε τομέα. Κατ’ αρχάς είναι ελαφρώς πιο άνετο 
(όσο μπορεί κανείς να πει για ένα hot-hatch) από το προηγούμενο 
Fiesta ST, κάτι που άλλωστε χαρακτηρίζει και τις απλές εκδόσεις 
με το εξαιρετικό πάτημα και κύλιση. Στο ST υπάρχει περαιτέρω δυ-
σκαμψία κατά 14%, ταχύτερη κρεμαγέρα (κατά 14% από το προη-
γούμενο ST) και πιο σφιχτές αντιστρεπτικές.

Νούμερα που γίνονται αντιληπτά στον δρόμο, αφού το νέο Fiesta 
πραγματικά στρίβει σαν να πατά σε ράγες, δίχως να χάνει τον να-
ζιάρικο χαρακτήρα του, όπως διαπιστώσαμε στις ειδικές του Μόντε 
Κάρλο. Πέρα από τον μπάσο ήχο του μοτέρ, τη διάθεση ανεβάζει και 
το κόχλασμα της εξάτμισης σε κάθε αλλαγή. Μάλιστα, η Ford ανα-
φέρεται στα ελατήρια ως vectoring springs, λέγοντας πως δίνουν 

το ίδιο αποτέλεσμα με έναν σύνδεσμο Watt αλλά εξοικονομώντας 
10 κιλά (στην περίπτωση που υπήρχε).

Συνεχίζοντας με τα νέα στοιχεία θα πρέπει να σταθούμε στο προ-
αιρετικό μηχανικό διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης (μπλοκέ) της 
Quaife. Προαιρετικά είναι και τα οδηγικά προφίλ (Selectable Drive 
Modes), όπου παραμετροποιείται η χαρτογράφηση του μοτέρ, του 
τιμονιού και των ηλεκτρονικών ευστάθειας μέσα από τις επιλογές 
Normal, Sport και Track. Στην τελευταία, το μοτέρ και ο ήχος πάνε 
στο κόκκινο και πακέτο με το προαιρετικό Launch Control για βέλ-
τιστη εκκίνηση (με σχετική απεικόνιση στον πίνακα οργάνων).

Πρόσφατα η ελληνική αντιπροσωπεία ανακοίνωσε και τις τιμές, 
οι οποίες ξεκινούν από τα €20.264, όταν το Performance Pack (πε-
ριλαμβάνει στάνταρ το μπλοκέ διαφορικό και το Launch Control) 
μπορεί να προστεθεί στη βασική έκδοση ST1 με κόστος €911. Το 
νέο Fiesta ST θα είναι διαθέσιμο στη χώρα μας αρχές Ιουλίου. N.M.

Ford Fiesta ST στα 1.500 κ.εκ. και με 200 άλογα!
Οδηγήσαμε το νέο Fiesta ST στη Νότια Γαλλία και διαπιστώσαμε γιατί είναι το καλύτερο σπορ μοντέλο 

στην κατηγορία του. Στην Ελλάδα τον Ιούλιο.

Skoda Fabia Cup Edition: Μια νέα ειδική 
σπορ έκδοση της Fabia
Η Skoda Fabia Cup Edition είναι μια ειδική σπορ έκδοση της Fabia σε 
εξαιρετική τιμή. Βασίζεται στην έκδοση 1.0L Style με τον «χιλιάρη» κι-
νητήρα των 110 ίππων με προτεινόμενη τιμή λιανικής μόλις €14.900.

Η Skoda γιορτάζει την επί τρία συνεχή χρόνια κυρι-
αρχία της Fabia R5 στην WRC 2 κατηγορία του Πα-
γκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλι προσφέροντας μια 
έκδοση με έντονο το σπορ DNA του αγωνιστικού 

αυτοκινήτου, διατηρώντας όμως σε πολύ προσιτά επίπεδα 
την τιμή απόκτησής του. Και εγένετο η Fabia Cup Edition, 
μία έκδοση που υπόσχεται να δώσει άλλο χρώμα και σπορ 
χαρακτήρα στις καθημερινές μετακινήσεις.

Για την υλοποίηση της Fabia Cup Edition επελέγη η έκ-
δοση 1.0L TSI Style, με μέγιστη ιπποδύναμη 110 PS, ανώτατη 
τελική ταχύτητα 196 χλμ./ώρα και επιτάχυνση 0-100 χλμ./
ώρα σε 9,5΄΄. Στο εσωτερικό, τα επιπλέον στοιχεία εξοπλι-
σμού που διαφοροποιούν αυτή την ξεχωριστή Fabia είναι 
το τριάκτινο δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι Supersport 

και τα σπορ καθίσματα εμπρός.
Εξωτερικά, οι ζάντες αλουμινίου 16΄΄ σε μαύρο χρώμα 

συνδυάζονται με το ειδικό πακέτο διχρωμίας με λευκό χρώμα 
αμαξώματος, μαύρους καθρέπτες και μαύρη οροφή. Η σκί-
αση των πίσω τζαμιών «Sunset» προσδίδει ακόμα πιο επι-
θετικό look στην ειδική αυτή έκδοση.

Τέλος, η σήμανση EDITION CUP στο πλάι και στο πίσω 
μέρος έρχεται να κάνει γνωστή την ταυτότητα του μοντέ-
λου, που κατά τα άλλα εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο τις 
παραδοσιακές αξίες της Fabia: βραβευμένο design, πολύ 
καλή ποιότητα κατασκευής, εξαιρετικό value for money. 
Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη έκδοση θα διατίθεται απο-
κλειστικά στον χρωματικό συνδυασμό «λευκό αμάξωμα με 
μαύρη οροφή και καθρέπτες».
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ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ LIVE
Ο Πολυχώρος Πολιτισμού «Διέλευσις» 
υποδέχεται το καλοκαίρι το Σάββατο 2 
Ιουνίου με τον Βαγγέλη Γερμανό, σε μια 
απολαυστική –ακουστική– βραδιά, με τον 
πρωτοπόρο τραγουδοποιό να τραγουδά και 
να παίζει όλες τις μεγάλες του επιτυχίες: 
«Κηπουρός», «Κρουαζιέρα», «Απόκληρος», 
«Μπανιέρα», «Δραπέτης», «Γόησσα» και τόσα 
άλλα. Εισιτήριο θεάματος: €10.

ΤΟ TEDxAthens ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ 
ΣΤΟ ΚΠΙΣΝ
Δώδεκα ομιλητές, τρεις σκηνές, πολυεπίπεδες 
δράσεις και εμπειρίες εντάσσονται στο φετινό, 
9ο TEDxAthens, που θα πραγματοποιηθεί 
στις 2 Ιουνίου στο ΚΠΙΣΝ. Όπως δήλωσαν 
οι οργανωτές, το φετινό TEDxAthens 
περιστρέφεται γύρω από το «ordinary». Θα 
τεστάρει την αντίληψη του κοινού σχετικά με το 
τι ορίζεται ως κανονικό και κοινωνικά αποδεκτό 
και τι όχι, σε ένα ολοκληρωμένο line-up με 12 
ομιλίες, ενώ ταυτόχρονα το περσινό concept του 
πολυσυνεδρίου εξελίσσεται ακόμη περισσότερο 
και διαμορφώνεται ως μια πλατφόρμα 
δημιουργίας περιεχομένου όχι μόνο σε επίπεδο 
ομιλιών αλλά και σε επίπεδο διαδραστικών 
activations. Στην Εναλλακτική Σκηνή του 
συνεδρίου οι συμμετέχοντες θα πάρουν μια 
ξεχωριστή γεύση από συζητήσεις, ντοκιμαντέρ 
και μιούζικαλ.

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΝΑ ΖΕΙΣ
Με αφορμή την παράσταση «Το όνειρο ενός 
γελοίου» του Φ. Ντοστογιέφσκι, ο ερμηνευτής 
Θωμάς Κινδύνης μας προσκαλεί να κάνουμε 
το όνειρο «του γελοίου» για έναν καλύτερο 
κόσμο πραγματικότητα. Πώς; Μαθαίνοντας να 
αντιμετωπίζουμε τη ζωή με φαντασία και γνώση 
και αναλύοντας τις πτυχές της ανθρώπινης 
έκφρασης. Δέκα ημέρες γεμάτες έκφραση και 
γνώση με σκηνικό έναν παραδεισένιο κήπο 
θα μας οδηγήσουν πιο κοντά στα όνειρά μας. 
Απλά, αυτοτελή, καθημερινά τρίωρα σεμινάρια 
στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους στο Χαϊδάρι 
από 18/6/2018 έως 13/7/2018 από Δευτέρα έως 
Κυριακή και ώρες 18:00-21:00. 
www.morfesekfrasis.gr

«ΔΡΑΚΟΥΛΑΣ» ΣΤΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
Η θεατρική ομάδα «naan» και η σκηνοθέτις 

Φρόσω Λύτρα παρουσιάζουν το έργο 
«Δράκουλας» του Μπραμ Στόουκερ στο 
Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. 

Ο «Δράκουλας» έγινε αφορμή για πλήθος 
κινηματογραφικών ταινιών και θεατρικών 
παραστάσεων σε όλο τον κόσμο, καθώς η 
φιλοσοφική-μεταφυσική διάσταση που 

διαπερνά το έργο παραμένει αμετάβλητη, 
συνεχίζοντας να ασκεί γοητεία. Η σκηνοθέτις 

Φρόσω Λύτρα επιχειρεί μέσα από αυτό 
το άγριο παραμύθι να διερευνήσει τη 

σχέση μεταξύ μεταφυσικής και τέχνης, 
δημιουργώντας παράλληλα ένα ενδιαφέρον 

ψυχαγωγικό θέαμα.
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Λίλα Κονοµάρα, Ο χάρτης του κόσµου 
στο µυαλό σου, εκδ. Κέδρος
Ο Βασίλης ζει ήρεµα στον µικρόκοσµο του φαρµακείου 
του. Η κόρη του Εύα, βιολόγος, διεξάγει µια πρωτοπορι-
ακή έρευνα σχετικά µε τη θεραπεία του Αλτσχάιµερ. Ο 
έφηβος γιος του Άρης παίζει µουσική και ονειρεύεται να 
γυρίσει τον κόσµο. Τρεις ήρωες, τρεις διαφορετικοί αφη-
γητές µιας ιστορίας που εκτυλίσσεται στη διάρκεια ενός 
χρόνου σε µια Αθήνα αλλά και σε µια Ευρώπη µε ρευστά 
σύνορα και ελάχιστες βεβαιότητες. Ένα τραγικό δυστύχη-
µα ανατρέπει τη ζωή τους. Μέσα από τις αναζητήσεις τους 
αναδύονται ζητήµατα της εποχής.

Μαρκ Σάλιβαν, Κάτω από τον πορφυρό 
ουρανό, εκδ. Brainfood
Βασισµένο στην αληθινή ιστορία ενός ξεχασµένου ήρωα, 
το βιβλίο είναι η επική ιστορία του Πίνο Λέλα που δεν 
θέλει να έχει καµία σχέση µε τον πόλεµο. Είναι ένας 
συνηθισµένος Ιταλός έφηβος που λατρεύει τη µουσική, 
το φαγητό και τα κορίτσια, αλλά οι µέρες αθωότητάς 
του είναι µετρηµένες. Όταν το σπίτι της οικογένειάς του 
καταστρέφεται από τις βόµβες των Συµµάχων, ο Πίνο 
καταλήγει να φυγαδεύει Εβραίους και ερωτεύεται την 
Άννα, µια όµορφη χήρα, έξι χρόνια µεγαλύτερή του. Σε 
µια προσπάθεια να τον προστατέψουν, οι γονείς του τον 
αναγκάζουν να καταταγεί ως Γερµανός στρατιώτης, µια 

κίνηση που νοµίζουν ότι θα τον κρατήσει εκτός µάχης, αλλά µετά τον τραυµατισµό του 
προσλαµβάνεται ως προσωπικός οδηγός του στενού συνεργάτη του Αδόλφου Χίτλερ 
στην Ιταλία, του στρατηγού Χανς Λέγιερς.

Θοδωρής Τσαπακίδης, Ο ελέφαντας 
του Hotel Phidias, εκδ. Πικραµένος
Τα σχέδια του Θάνου Αποστολίδη, καθηγητή λυκείου 
και συγγραφέα, να ζήσει µια παράλληλη ζωή µε επι-
κίνδυνες αποστολές αλλάζουν. Χάρη στην απρόσµενη 
βράβευσή του µε το βραβείο Γαλλόφωνου Μεσογειακού 
Μυθιστορήµατος γνωρίζει µια νεαρή Γαλλίδα δηµοσιογρά-
φο της «Le Monde». Ερωµένη και σύµµαχος, θα τον βοη-
θήσει να αντιµετωπίσουν µαζί το παρακράτος. Κυνηγητό 
και αρώµατα µπερδεύονται στα σοκάκια του Θησείου, στα 
σκαλάκια των νεοκλασικών της Πλάκας, στις ερηµιές της 
Ελευσίνας, σε αµπάρια ξεχασµένων πλοίων, στους κήπους 
της Γαλλικής Πρεσβείας, σε ένα σύγχρονο πολιτικό θρίλερ 
σε µια Ελλάδα που βρίσκεται σε µόνιµη κρίση.

Μαρίζα Κωχ, Το ξανθό κορίτσι της 
Σαντορίνης, εκδ. Μεταίχµιο
Με τρυφερότητα, χιούµορ και κατασταλαγµένη σοφία, 
η αγαπηµένη Ελληνίδα τραγουδίστρια στο αυτοβιο-
γραφικό βιβλίο της αφηγείται τα παιδικά της χρόνια 
στη Σαντορίνη ζωντανεύοντας µια ολόκληρη εποχή, 
τη δύσκολη µεταπολεµική περίοδο, αποτίνοντας φόρο 
τιµής στα βιώµατα που τη διαµόρφωσαν ως άνθρωπο, 
ως µουσικοπαιδαγωγό και ως ερµηνεύτρια. Η έκδοση 
συµπληρώνεται από φωτογραφικό υλικό και από δύο 
τραγούδια για τη Σαντορίνη: το παραδοσιακό «Το άστρο 
της αυγής», σε ερµηνεία της Μαρίζας Κωχ (το οποίο 
µπορείτε να ακούσετε µέσω QR code που υπάρχει στο 
εξώφυλλο του βιβλίου), και το καινούργιο δικό της 

τραγούδι «Απέναντι στο ηφαίστειο». Η πρώτη παρουσίαση του βιβλίου θα πραγµατο-
ποιηθεί την Παρασκευή 15 Ιουνίου στο Polis Art Café (Πεσµαζόγλου 5, Αίθριο Στοάς 
Βιβλίου) στις 20:30.

Τέσσα ∆ουλκέρη, Άνδρας Πρότυπο, 
εκδ. Παπαζήση
Ο Ίων Μότσαρης, ο ήρωας του βιβλίου, είναι πολιτικός 
σε ώριµη ηλικία που αποφασίζει να ταξιδέψει για µερι-
κούς µήνες στα πέρατα του κόσµου, αλλά τελικά το ταξί-
δι του διαρκεί δέκα ολόκληρα χρόνια. Επιστρέφοντας, 
δίνει συνέντευξη διεκδικώντας το έπαθλο του Άνδρα 
της ∆εκαετίας. Η συνέντευξη διακόπτεται αρκετές 
φορές από αναρτήσεις στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης 
ή από επιστολές που απειλούν τη δηµόσια εικόνα του 
πολιτικού. Λίγο πριν από το τέλος ενδέχεται να έρθει η 
ανατροπή, όχι µόνο της εικόνας του πολιτικού αλλά και 
της ψυχικής του γαλήνης. Ποια θα είναι η έκβαση της 

ιστορίας; Είναι ένα βιβλίο χρήσιµο για δηµοσιογράφους, πολιτικούς, κοινωνικούς 
επιστήµονες, δηµόσια πρόσωπα, αλλά και το ευρύ κοινό.

Yegor Gaidar, Η κατάρρευση µιας 
αυτοκρατορίας – Μαθήµατα για τη 
σύγχρονη Ρωσία, µτφρ. ∆ηµήτρης Β. 
Τριανταφυλλίδης, εκδ. Παπαδόπουλος
Το βιβλίο του Γιεγκόρ Γκαϊντάρ είναι ένα πολύτιµο 
εργαλείο για τον ιστορικό αλλά και τον απλό αναγνώστη 
που θέλει να µελετήσει και να κατανοήσει τις περίπλο-
κες διαδικασίες αποσύνθεσης της υπερδύναµης που κυ-
ριάρχησε στην πολιτική και την ιστορία του 21ου αιώνα, 
της ΕΣΣ∆. Να µάθει για τις βαθύτερες αιτίες της κρίσης 
και της αποσύνθεσης του κοµµουνιστικού πειράµατος 
στη Ρωσία, να αντιληφθεί και να κατανοήσει πως οι 
ολοκληρωτικές µορφές διαχείρισης της οικονοµίας και 

διακυβέρνησης της κοινωνίας οδηγούν πάντα, αργά ή γρήγορα, µε µαθηµατική ακρίβεια 
στην κατάρρευσή τους, µε θύµατα πάντα τους αθώους πολίτες. (Από το σηµείωµα του 
µεταφραστή ∆ηµήτρη Β. Τριανταφυλλίδη)

Κωνσταντίνα ∆εληµήτρου, ex-έλληνες, 
εκδ. ∆ιάπλαση
Η µετανάστευση δεν είναι αστείο πράγµα. Άλλα φα-
ντάζεσαι, άλλα βρίσκεις, πολύ περισσότερα θα αντέ-
ξεις, θα φοβηθείς, θα χαρείς. Μία ακόµη µατιά στους 
καιρούς µας µέσα από την ιστορία της ηρωίδας, άλλοτε 
µε χιούµορ, άλλοτε µε βαθύτερες εξοµολογήσεις για 
τα µικρά αυτονόητα της νέας ζωής που φαντάζουν 
πολύτιµα σε όσους «δραπέτευσαν». Η συγγραφέας, µε 
όχηµα την προσωπική αφήγηση και τις ιστορίες του 
blog της, εξιστορεί την απόφαση της µετανάστευσης 
από την Ελλάδα στην Κύπρο, τις δυσκολίες και τη 
νέα της πραγµατικότητα σε έναν τόπο που λίγο µετά 
αντιµετώπισε επίσης κρίση.

Ιφιγένεια Τέκου, Το τελευταίο φως, εκδ. 
Ψυχογιός
Μια αναπάντεχη κληρονοµιά, µια φωτογραφία και 
ένα κλειδί θα οδηγήσουν τη Μαρίνα και την κόρη της 
σε έναν πύργο στη Μάνη. Από τη στιγµή που µετα-
κοµίζουν εκεί, συµβαίνουν διάφορα τροµακτικά και 
ανεξήγητα περιστατικά. Ποιο διαταραγµένο µυαλό 
κρύβεται στις σκιές; Στην προσπάθειά της να βρει µια 
άκρη, η Μαρίνα έρχεται αντιµέτωπη µε αλήθειες από 
το παρελθόν… τότε που δυο κορίτσια, η Σεµέλη και η 
Ισµήνη, έκαναν µια επώδυνη συµφωνία. Με αφετηρία 
την όµορφη Μάνη της δεκαετίας του ’70, οι ήρωες 
περνούν από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Λονδίνο 
και την Κένυα.

8
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Ύστερα από ένα τραυματικό βίωμα η Άννα, μια νεαρή κο-
πέλα της μεγαλοαστικής αθηναϊκής κοινωνίας στα χρό-
νια του Όθωνα, διορίζεται δασκάλα σε ένα ορεινό χωριό 
της Ρούμελης. Λίγο πριν από το ξεκίνημα της καινούρ-

γιας της ζωής συναντά μια ηλικιωμένη μάντισσα που την προειδο-
ποιεί για τον θανάσιμο κίνδυνο που παραμονεύει στον τόπο προ-
ορισμού της. Ωστόσο, φτάνοντας στο σπίτι όπου θα φιλοξενηθεί, 
η νεαρή δασκάλα γίνεται δεκτή με θέρμη και ενθουσιασμό από 
την πεντάμορφη Μαρίτσα, η οποία ζει εκεί με τη θεία της και τον 
αυστηρό αδελφό της. Οι συνθήκες και τα ήθη του χωριού είναι 
πρωτόγνωρα και καταπιεστικά για την Αθηναία δασκάλα. Σύ-
ντομα όμως θα ανακαλύψει πως μέσα σ’ εκείνο το ασφυκτικό πε-
ριβάλλον η δύναμη του ανθρώπινου πάθους βρίσκει τον τρόπο να 
τινάξει στον αέρα τις συμβατικότητες, τα ήθη, τη λογική, το δίκιο 
και, εντέλει, την ίδια τη ζωή. Μια θρυλική υπόθεση πάθους και 
φονικού, που ενέπνευσε ποιητές και συγγραφείς του προηγούμε-
νου αιώνα και εκδικάστηκε στο Κακουργιοδικείο Μεσολογγίου, 
γίνεται η υπόθεση στο νέο βιβλίο της Γιώτας Γιουβέλη «Το δάκρυ 
της Μάντισσας» από τις εκδόσεις Διόπτρα. Η συγγραφέας μάς ε-
ξηγεί πως έφτασε στη συγγραφή του.

Μιλήστε μας για το βιβλίο…
Είμαι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη με αυτό το βιβλίο, είναι ένα 
βιβλίο καρδιάς. Το έγραψα με την ίδια συγκίνηση που ένιωθα 
όταν άκουγα αυτή την ιστορία παιδί στα μέρη μου. Η υπόθεση 
είχε εκδικαστεί περί τα μέσα του 19ου αιώνα στο Κακουργιοδι-
κείο Μεσολογγίου και ο θρύλος της περνάει από γενιά σε γενιά.

Η υπόθεσή του βασίζεται σε αληθινά γεγονότα. Ποιο στοιχείο 
αυτής της πραγματικής ιστορίας έπαιξε καταλυτικό ρόλο ώστε 
να ασχοληθείτε τελικά με αυτήν και να αποτελέσει τη βάση για 
τη μυθοπλασία του νέου σας βιβλίου;
Πρόκειται για μια θρυλική υπόθεση πάθους και φονικού, στοι-

χεία από μόνα τους συναρπαστικά για έναν συγγραφέα. Επιπλέον, 
διαδραματίζεται σε μια εποχή εξίσου συναρπαστική, τη στιγμή 
που η Ελλάδα αρχίζει να διαμορφώνει το ευρωπαϊκό της πρό-
σωπο με τον ερχομό του Όθωνα και της Αμαλίας. Ο ταλανισμένος 
Έλληνας, που επί αιώνες υποτασσόταν στην οθωμανική αντίληψη 
ζωής, έρχεται τώρα σε επαφή με τον δυτικό τρόπο και καλείται να 
προσαρμοστεί, να αλλάξει. Αυτή η σύγκρουση του παλιού με το 
καινούργιο, λοιπόν, είναι πολύ ενδιαφέρουσα.

Ποιος από τους ήρωες του νέου σας βιβλίου είναι ο αγαπημένος 
σας; Ποιος σας ταλαιπώρησε να τον αποτυπώσετε στο χαρτί; 
Και ποιος σας έκανε να κλάψετε μαζί του;
Οι αντρικές μορφές του βιβλίου, ο Νάσος και ο Γιώργης, ενσαρ-
κώνουν αυτή τη σύγκρουση που ανέφερα πριν. Ο Νάσος, αν και 
βαθύτατα συντηρητικός λόγω των επικρατούντων ηθών και της 
νοοτροπίας με την οποία γαλουχήθηκε, έχει ανοιχτό μυαλό και 
πιο πολιτισμένη συμπεριφορά. Ο αναγνώστης τον παρακολου-
θεί να επηρεάζεται και αργά-αργά να αλλάζει. Το ψυχογράφημα 
του Γιώργη όμως δίνεται πολύ αχνά, για την προσωπικότητά του 
μιλούν καλύτερα οι πράξεις του. Όσο για τις γυναίκες ηρωίδες, 
την Άννα και τη Μαρίτσα, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και οι 
δυο. Η πρώτη, πολιτισμένη, Ευρωπαία, η δεύτερη μια χωριατο-
πούλα με πάθος για ζωή. Και όμως, οι αντιδράσεις τους είναι ανα-
πάντεχες και πολλές φορές ανατρέπουν το λογικά αναμενόμενο 
από αυτές. Όσο για την ερώτησή σας, θα έλεγα πως η ψυχοσύν-
θεση της Μαρίτσας ήταν πιο απαιτητική για να τυπωθεί στο χαρτί, 
ενώ με την Άννα έζησα συγκλονιστικά τον έρωτά της και τον σπα-
ραγμό της.

Ποια επίθετα θα χρησιμοποιούσατε για να προσδιορίσετε το 
«Δάκρυ της Μάντισσας»;
Είναι μια συγκινητική και δυνατή ιστορία, φοβερή και παθια-
σμένη όπως η ζωή.

Φόνος στα χρόνια του Όθωνα
Η Γιώτα Γουβέλη αφηγείται μια υπόθεση πάθους και φονικού, 

βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα.
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E Άρωµα γυναίκας
  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Γεννηµένη µε το ταλέντο όσφρησης των καλύτερων αρωµατοποιών, 
η Μαίρη Τσαγκαράκη-Ελµάζη πειραµατίζεται µε τις µείξεις αιθέ-
ριων ελαίων όλη της τη ζωή. Το 2015 ξεκίνησε να φτιάχνει τα πρώτα 
της κεριά. Πειραµατίστηκε για πολλούς µήνες τόσο µε τις αναµείξεις 
των αρωµάτων όσο και µε τα υλικά που θα χρησιµοποιούσε. Ένας 

χρόνος πειραµάτων έφερε το 2016 τα anapse.me, µοναδικά, αρωµατικά, χειρο-
ποίητα κεριά, αρωµατικά χώρου και σειρά περιποίησης µαλλιών και σώµατος. 
Η ίδια µας εξηγεί πώς ένα κερί φτιαγµένο από ποιοτικά υλικά µπορεί να αλλά-
ξει τη διάθεσή µας.

Μιλήστε µας για το anapse.me. Πώς ξεκίνησαν όλα;
Όλα ξεκίνησαν από ένα όνειρο και από τη µεγάλη µου αγάπη για τις µυρωδιές. 
Από µικρή είχα τη συνήθεια να συνδέω τις νότες αρωµάτων µε µια αγαπηµένη 
στιγµή. Πάντα ήθελα να φτιάξω τα δικά µου αρώµατα και να αφήσω κι εγώ το 
στίγµα µου στον µαγικό κόσµο των αρωµάτων. Έχοντας αυτόν τον στόχο ως 
οδηγό, ξεκίνησα να δηµιουργώ. Για µένα, δεν είναι απλώς κεριά αλλά ξεχωρι-
στές δηµιουργίες και κάθε φορά που τα ανάβω και αναδύεται το άρωµά τους στον 
χώρο, ταξιδεύω.

Περιγράψτε µας τις σειρές κεριών που έχετε δηµιουργήσει.
Έχουµε δύο βασικές σειρές, την Classic Line και την Golden Line. H Classic 
Line αποτελείται από πέντε κεριά. Το Τ Angel είναι συνδυασµένο µε αιθέριο 
έλαιο από γκρέιπφρουτ, που διαθέτει αντικαταθλιπτικές ιδιότητες, νότες από βα-
νίλια και σπόρους τόνκας. Το Hug δηµιουργεί ηρεµία και µεταφέρει θαλπωρή, 
αφού περιέχει παιδική πούδρα, σπόρους τόνκας και αγιόκληµα. Το Light My 
Soul θα ανάψει τη φλόγα της ψυχής σας µε το δροσερό του άρωµα, όπου το κυρί-
αρχο αιθέριο έλαιο είναι αυτό της βασιλικής ορχιδέας. Το Summer Splash, συν-
δυασµένο µε καρύδα και λωτό, έχει δροσερό, ελαφρύ και µεθυστικό άρωµα, θυ-
µίζει καλοκαιρινά µεσηµέρια. Και, τέλος, το Memories, στο όποιο ναι µεν η κυρί-
αρχη νότα είναι το αγιόκληµα, αλλά προσθέσαµε και το πονηρό πατσουλί, για να 
φέρουµε τις αναµνήσεις στο προσκήνιο.

Η Golden Line αποτελείται από τέσσερα κεριά. Το Pythias Garden, από 
φύλλα συκιάς και κεχριµπάρι, µεταµορφώνει τον χώρο σας σε έναν ναό µυστη-
ρίου και έµπνευσης. Στο Hera’s Pomegranate το ρόδι και το ροζ πιπέρι συνυπάρ-
χουν σε µια τέλεια ισορροπία. Στο Juliettes’ Rose κυριαρχεί ο ροµαντισµός και 
µια γλυκιά µελαγχολία χάρη στο έλαιο αγγλικού ρόδου συνδυασµένου µε πα-
τσουλί. Και, τέλος, ο Hermes, ο οποίος αναδίδει µεθυστικές µυρωδιές από πούρο 
και κονιάκ.

Τι σηµασία έχουν τα κεριά στους χώρους µας;
Ξεκινώντας, θέλω να τονίσω πως τα κεριά µας είναι φτιαγµένα από αιθέρια έλαια, 
που προσφέρουν πολλαπλά οφέλη. Κάποια από αυτά και τα πλέον σηµαντικά 
είναι η ευεξία, η γαλήνη και η θαλπωρή. Ανάβοντας ένα κερί βελτιώνουµε την α-
τµόσφαιρα στον χώρο µας, ανεβάζοντας έτσι τη διάθεσή µας και την ενέργειά µας.

Πώς διαλέγει κανείς το σωστό αρωµατικό κερί;
Πιστεύω ότι στην επιλογή ενός αρωµατικού κεριού κάποιος πρέπει να δώσει 
βάση στην ποιότητα των υλικών που χρησιµοποιούνται, καθώς και στο άρωµα, 
που είναι βέβαια υποκειµενικό. Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι στα κεριά µου χρη-
σιµοποιώ 100% οικολογικό φιτίλι για περιβαλλοντικούς λόγους.

Κεριά ή αρωµατικά χώρου;
Προτείνω τα κεριά ανεπιφύλακτα, µε την προϋπόθεση βέβαια να εµπεριέ-
χουν σωστά ποιοτικά υλικά, γιατί τα περισσότερα αρωµατικά χώρου περιέ-
χουν ως επί το πλείστον χηµικές ουσίες που βλάπτουν το περιβάλλον αλλά 
και εµάς τους ίδιους.

Η σειρά Σώµα-Μαλλιά τι περιλαµβάνει;
Θελήσαµε να µεταφέρουµε τα αισθήµατα που ξυπνάνε τα µαγικά κεριά µας σε ε-
ξίσου µαγικά προϊόντα σώµατος. Σε λίγες µέρες θα κυκλοφορήσουµε τα πρώτα 
µας αντηλιακά λάδια σώµατος και µαλλιών, αρωµατισµένα µε µιµόζα και κάρ-
δαµο. Βασικό και καινοτόµο συστατικό είναι το βιολογικό έλαιο του δέντρου 
Baobab, το οποίο είναι γεµάτο από αλκαλικά µέταλλα, όπως µαγνήσιο και πο-
τάσιο, και περιέχει περισσότερα αντιοξειδωτικά στοιχεία απ’ οποιοδήποτε άλλο 
φρούτο στον κόσµο.

Πού µπορούµε να βρούµε τα προϊόντα του anapse.me;
Μπορείτε να µας βρείτε στο πρώτο µας κατάστηµα, επί της οδού Νεοφύ-
του Βάµβα 7 στο Κολωνάκι. Επίσης σύντοµα θα είναι διαθέσιµο και το e-shop 
anapseme.com.



www.freesunday.gr 3903.06.2018 FREETIME
INTERVIEW

Από το 2007 
ασχοληθήκαµε µε 
παραστάσεις που 
φτιάχνονται για 
χώρους της πόλης 
εκτός της θεατρικής 
σκηνής και που 
εµπνέονται από το 
«υλικό» τους, ιστορίες 
του παρελθόντος 
ή θέµατα από τη 
σύγχρονη ζωή τους, 
τη µορφή και την 
αισθητική τους 
κ.ο.κ. Τελευταία, οι 
παραστάσεις µας αυτές 
αφορούν περιοχές 
της πόλης, γειτονιές, 
και αποτελούν 
αφορµή για ένα 
πλαίσιο εθελοντικών 
ερευνητικών 
δράσεων στη γειτονιά 
«ανασκαφής» των 
θεµατικών όπου η 
κοινότητα και η οµάδα 
αποφασίζουµε να 
επικεντρώσουµε.

INFO
Γαβριέλλας rock
Σκηνοθεσία: Γιώργος 
Σαχίνης
Χορογραφία: Ειρήνη 
Αλεξίου
Κείµενο: Παναγιώτα 
Πανταζή
Ερµηνεύουν: Ειρήνη 
Αλεξίου, Λεονάρδος 
Μπατής, Γιώργος Σαχίνης
Μέρες και ώρα 
παραστάσεων: Παρ., Σάβ. 
και Κυρ. 1-2-3, 8-9-10, 
15-16-17 Ιουνίου στις 
19:00
∆ιάρκεια: 75 λεπτά
Αφετηρία*: Πετσόβου 12, 
ισόγειο, λόφος Στρέφη
Τηλ. κρατήσεων: 6985 
069300
Τιµές εισιτηρίων: €8, €5 
φοιτητικό/ανέργων

*Η εισαγωγή της 
παράστασης είναι 
περιπατητική. Υπάρχει 
πρόβλεψη για άτοµα µε 
δυσκολία βάδισης.

Η ανεξιχνίαστη δολοφονία το 1991 της Γαβριέλλας 
Ουσάκοβα, της εµβληµατικής ιερόδουλης των Ε-
ξαρχείων, γίνεται η αφορµή για µια πρωτότυπη 
παράσταση µουσικής, λόγου και χορού στον 
λόφο του Στρέφη: το «Γαβριέλλας rock» από την 

οµάδα Όχι Παίζουµε. Ο Γιώργος Σαχίνης σκηνοθετεί και πρωτα-
γωνιστεί, για να µας µεταφέρει στο µυαλό του υποτιθέµενου δο-
λοφόνου της.

Τι σας συγκίνησε στην υπόθεση της Γαβριέλλας Ουσάκοβα;
Αφορµή για την παράσταση ήταν ο τρόπος µε τον οποίο η Γαβρι-
έλλα ήταν ανοιχτή σε όλους και όλα, ο τρόπος µε τον οποίο αφο-
µοίωνε τα σκαµπανεβάσµατα και τη ρευστότητα µιας εποχής τα-
ραχώδους και µιας δουλειάς από τις πιο σκληρές που υπάρχουν. 
Ένας άνθρωπος που, τουλάχιστον απ’ ό,τι φαίνεται από την αυτο-
βιογραφία της, αγαπούσε τον έλεγχο και κατάφερνε να ελέγχει τη 
ζωή της µε έναν τρόπο «ανοιχτό». Πώς εµείς σήµερα διαχειριζόµα-
στε την αβεβαιότητα στην καθηµερινότητά µας, διαχειριζόµαστε το 
ότι ίσως δεν έχουµε τον έλεγχο της ζωής όπως γαλουχηθήκαµε να 
θέλουµε για εµάς και για τα παιδιά µας; Ποια η σχέση ελέγχου και 
βίας, στον αντίποδα της «ανοιχτής στα πράγµατα» πρακτικής της 
Γαβριέλλας;

Ο δολοφόνος της πού βασίζει την απολογία του, τι επιχειρήµατα 
παρουσιάζει για την υπεράσπιση του εαυτού του;
Ο υποθετικός-φανταστικός δολοφόνος, καθώς δεν τον βοηθάει η 
µνήµη του για να κατασκευάσει πειστικό άλλοθι, καταφεύγει σε ε-
πιχειρήµατα ως προς τη σχέση του µε τη Γαβριέλλα που πιάνουν 
όλο το φάσµα: από «κολλητός φίλος» µέχρι αντίπαλος. Οι διαφορε-
τικές στάσεις και συµπεριφορές του απέναντι στην προσωπικότητά 
της αναδύουν γνώριµα στοιχεία της σύγχρονης µάτσο κουλτούρας 
και αντιλήψεων περί ελέγχου και εξουσίας. Στοιχεία τα οποία τρα-
βάµε στο όριο που δηµιουργούν αποκτήνωση. Μας ενδιαφέρει το 
γελοίο και επικίνδυνο. Η ανεξιχνίαστη δολοφονία είναι αφορµή να 
φανταστούµε, να µιλήσουµε για πράγµατα που µας αφορούν σή-
µερα, να κάνουµε µια προσωπική ενδοσκόπηση σαν άλλοι «Γαβρι-
ελλάκηδες» µε τη βοήθεια της Γαβριέλλας.

Ο λόφος του Στρέφη τι ρόλο παίζει στο έργο;
Όσο ο δολοφόνος σκαρφίζεται απολογίες, ο «εαυτός» του χορεύει 
στο επικλινές του βράχου. Είναι η φαντασίωση της σχέσης του µε 
τη Γαβριέλλα. Ο βράχος του Στρέφη είναι αργιλώδης, ο λόφος υ-
πήρξε λατοµείο πηλού. Αυτή η ιδιαίτερα υπόσταση του βράχου, 
που, αν και ακλόνητος, εσωκλείει και αφοµοιώνει όλη τη ρευστό-
τητα της λάσπης, αποτέλεσε εξίσου βάση για την παράσταση µε τη 
δολοφονία της Γαβριέλλας.

Τι µπορείτε να µας πείτε για τους ρόλους της παράστασης και τη 
σκηνοθετική κατεύθυνση που ακολουθήσατε;
Η παράσταση είναι θεατρική, χορευτική, µουσική, αλλά και 

performance. Ο ζωντανός λόγος του Λεονάρδου Μπατή, που ακούν 
οι θεατές σε ακουστικά, και ένας ιδιαίτερος ήχος κλαρίνου µε πετά-
λια από τον ίδιο συνοµιλεί µε τον χορό της Ειρήνης Αλεξίου στο ε-
πικλινές του βράχου, σαράντα µέτρα µακριά. Η σχέση τους αυτή ο-
ριοθετεί και µετατρέπει τον χώρο σε ψυχικό τοπίο. Έναν χώρο που 
περιλαµβάνει το γήπεδο µπάσκετ ανάµεσα, τον πεζόδροµο Ανε-
ξαρτησίας, χώρους που σφύζουν εκείνη την ώρα από ζωή. Το στοι-
χείο performance της παράστασης είναι ακριβώς αυτό: η θεατρική 
πράξη εντάσσεται στην καθηµερινότητα, δηµιουργώντας µια ενδι-
αφέρουσα, νοµίζουµε, σχέση τόσο για τους θεατές όσο και για τον 
υπόλοιπο κόσµο.

Μιλήστε µας για την οµάδα Όχι Παίζουµε και τις δράσεις 
UrbanDig…
Ξεκινήσαµε το 2004 µε παραστάσεις που ανίχνευαν, µεταξύ άλλων, 
τη σχέση θεάτρου και χορού. Αυτό έχει παραµείνει ως άξονας καλ-
λιτεχνικής έρευνας της οµάδας. Από το 2007 ασχοληθήκαµε µε πα-
ραστάσεις που φτιάχνονται για χώρους της πόλης εκτός της θεατρι-
κής σκηνής και που εµπνέονται από το «υλικό» τους, ιστορίες του 
παρελθόντος ή θέµατα από τη σύγχρονη ζωή τους, τη µορφή και 
την αισθητική τους κ.ο.κ. Τελευταία, οι παραστάσεις µας αυτές α-
φορούν περιοχές της πόλης, γειτονιές, και αποτελούν αφορµή για 
ένα πλαίσιο εθελοντικών ερευνητικών δράσεων στη γειτονιά «α-
νασκαφής» των θεµατικών όπου η κοινότητα και η οµάδα αποφα-
σίζουµε να επικεντρώσουµε. Έτσι βρεθήκαµε και στου Στρέφη, 
όπου η παράσταση εντάσσεται σε ένα γενικότερο πρόγραµµα δρά-
σεων µε αφορµή τον λόφο και τη Γαβριέλλα, µε τίτλο «UrbanDig_
Ushakova».

Συγκεκριµένα, οι υπόλοιπες δράσεις εµπνέονται από τη λει-
τουργία του λόφου του Στρέφη ως µιας νησίδας «απόδρασης» στη 
φύση, στο κέντρο της Αθήνας. «Απόδραση από τι;» Πώς διχοτοµεί-
ται ο χρόνος µας σε «ελεύθερος» και «µη»; Ποιες οι ασυνέχειες και 
τα ρήγµατα του χρόνου στην καθηµερινότητά µας; Αυτά τα θέµατα, 
που συνδέονται άµεσα και µε τον τρόπο διαχείρισης της καθηµερι-
νότητας από την ίδια τη Γαβριέλλα, µας αφορούν στις δράσεις µας, 
που περιλάµβαναν µέχρι τώρα «∆οκιµές Ανάβασης» και, συγκεκρι-
µένα, εναλλακτικές επισκέψεις στον λόφο του Στρέφη, καθώς και 
τη solo χορευτική παράσταση «Ushakova», µε την οποία συµµετεί-
χαµε στη «Βαλέτα – Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ευρώπης 2018» τον 
περασµένο Μάιο. Τον Ιούλιο θα πραγµατοποιήσουµε τον σχεδια-
σµό ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού µε στοιχεία performance, ως ερ-
γαλείο για τη συλλογική λήψη αποφάσεων σε «κοινό» χρόνο, ενώ 
τον Οκτώβριο θα πραγµατοποιήσουµε παραστάσεις σε δηµόσιους 
χώρους στην Αθήνα, στο πλαίσιο της «Αθήνας – Παγκόσµιας Πρω-
τεύουσας Βιβλίου».

Επιπλέον καλοκαιρινά σχέδια υπάρχουν;
Το καλοκαίρι είναι περίοδος προετοιµασίας για τις υπόλοιπες δρά-
σεις του προγράµµατος «UrbanDig_Ushakova» και για το υπό-
λοιπο πρόγραµµα της οµάδας από φθινόπωρο.

Γιώργος Σαχίνης

«Η θεατρική πράξη 
εντάσσεται στην 
καθηµερινότητα»

  ΣΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ




	FSU_0306_001_CMYK
	FSU_0306_002_CMYK
	FSU_0306_003_CMYK
	FSU_0306_004_CMYK
	FSU_0306_005_CMYK
	FSU_0306_006_CMYK
	FSU_0306_007_CMYK
	FSU_0306_008_CMYK
	FSU_0306_009_CMYK
	FSU_0306_010_CMYK
	FSU_0306_011_CMYK
	FSU_0306_012_CMYK
	FSU_0306_013_CMYK
	FSU_0306_014_CMYK
	FSU_0306_015_CMYK
	FSU_0306_016_CMYK
	FSU_0306_017_CMYK
	FSU_0306_018_CMYK
	FSU_0306_019_CMYK
	FSU_0306_020_CMYK
	FSU_0306_021_CMYK
	FSU_0306_022_CMYK
	FSU_0306_023_CMYK
	FSU_0306_024_CMYK
	FSU_0306_025_CMYK
	FSU_0306_026_CMYK
	FSU_0306_027_CMYK
	FSU_0306_028_CMYK
	FSU_0306_029_CMYK
	FSU_0306_030_CMYK
	FSU_0306_031_CMYK
	FSU_0306_032_CMYK
	FSU_0306_033_CMYK
	FSU_0306_034_CMYK
	FSU_0306_035_CMYK
	FSU_0306_036_CMYK
	FSU_0306_037_CMYK
	FSU_0306_038_CMYK
	FSU_0306_039_CMYK
	FSU_0306_040_CMYK

