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Μ. Μπαλαούρας 
«Φως διεξόδου 
από τα µνηµόνια η έξοδος 
στις αγορές»

σελ. 6 σελ. 9

Ευρωπαϊκό 
Super Cup 
Η ακριβή νύχτα 
των Σκοπίων 

σελ. 4, 7, 12, 32

O ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΤΣΙΠΡΑ-ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ 
ΠΑΝΤΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η «ΒΑΡΟΥΦΑΚΙΑ∆Α» ΑΝΑ∆ΕΙΚΝΥΕΙ 
ΤΗ ∆ΥΣΚΟΛΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
ΚΑΙ ΠΤΩΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ 
ΟΙ ΚΥΡΙΑΡΧΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ SUCCESS STORY 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 
ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

Καλές διακοπές! 
Η Free Sunday θα είναι πάλι 
κοντά σας στις 3 Σεπτεµβρίου. 

Η ενηµέρωση όµως δεν σταµατά, 
µπορείτε να µας βρίσκετε 
κάθε µέρα στο freesunday.gr

Συγγραφείς προτείνουν 
αγαπηµένα τους βιβλία 

για τον Αύγουστο

σελ. 36-37

SUV-FACTOR!

ΕΝΘΕΤΟ
AUTO FREE SUNDAY

σελ. 13-28

Μοιράζεται ξανά 
η τράπουλα
στα ΜΜΕ

σελ. 11



ΘΕΜΑΤΑ

04 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
Η «βαρουφακιάδα» αναδεικνύει 
τον λογαριασµό του 2015
05 // ΚΟΣΜΟΣ Γ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ 
Μια «κουτσή» τετραετία;
06 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Μ. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ 
«Φως διεξόδου από τα µνηµόνια 
η έξοδος στις αγορές»
07 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Η µερική απασχόληση 
σαρώνει θέσεις εργασίας και µισθούς
08 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Στο ΣτΕ µεταφέρεται 
η «µάχη της Κυριακής»
09 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Η ακριβή νύχτα 
των Σκοπίων και η selfie του Ρονάλντο 
στον Μεγαλέξανδρο…
10 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Μετωπική στη Βουλή 
για το ν/σ για τα ΑΕΙ
11 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Τεκτονικές αλλαγές 
στα ελληνικά ΜΜΕ
12 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Το οµόλογο, η σηµασία 
για οικονοµία και τράπεζες 
και η αποτίµηση από τους ξένους

02 περιεχόµενα

31 // ΑΠΟΨΗ Β. ΚΑΡΑΜΗΤΣΑΝΗΣ 
Οι Αθηναίοι και η Documenta 14
32 // TWITTER Ορεκτικό ενόψει 
Καµµένου
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*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, 
η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή 
περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή 
διασκευή απόδοσης του περιεχοµέ-
νου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε 
τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φω-
τοτυπικό, ηχογραφήσεως ή άλλον, 
χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του 
εκδότη. Νόµοι 238/ 1970, 4301/1979, 
Ν. 100/1975, Ν∆ 3565/1956 και 4254, 
1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ι-
καίου.

FREE TIME
34 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
ΤΑΚΑΛΟΥ «Ο άνθρωπος 
είναι κτητικός»
35 // ΑΡΘΡΟ Β. ΜΠΟΥΓΙΟΤΟΠΟΥΛΟΥ 
Το βιβλίο - Το παιδί µου - Κι εγώ
36 // BO OKS Οι συγγραφείς 
προτείνουν
38 // WINE FILES Σαντορίνη: 
Η πιο φιλόξενη και πιο όµορφη 
οινοπαραγωγική περιοχή της χώρας
39 // ΕΥΕΞΙΑ Γιόγκα για εγκύους

Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!

AUTO

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

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 
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AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 12

AUTO
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 10

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

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

∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα
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 Seat Ateca  Seat Ateca  Seat Ateca ››››››  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
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Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

ΝΕΟ MITSUBISHI 
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• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

SUZUKI 
IGNIS

AUTO
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AUTO
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La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

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

ΝΕΟ 
CITROEN C3

SPORTS
33 // ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ Μια πρώτη γεύση 
από τους τέσσερις «µεγάλους» 

Καλές διακοπές! 
Η Free Sunday θα είναι πάλι κοντά σας στις 3 
Σεπτεµβρίου. Η ενηµέρωση όµως δεν σταµατά, 
µπορείτε να µας βρίσκετε κάθε µέρα στο freesunday.gr.
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ανάλυση
www.kyrtsos.gr  George Kirtsos   @GiorgosKyrtsos

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η επιστροφή του κ. Βαρουφάκη και της περιό-
δου κατά την οποία οι επιλογές του κυριαρ-
χούσαν στην κυβέρνηση Τσίπρα, στην επι-
καιρότητα, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα 
στον πρωθυπουργό κ. Τσίπρα και στους βα-

σικούς συνεργάτες του. 

Έλλειψη αξιοπιστίας
Κατά την άποψή μου, ο πρώην υπουργός Οικονομικών κ. Βα-
ρουφάκης χαρακτηρίζεται από έλλειψη αξιοπιστίας. Το 2014 
και το 2015, όταν ήταν σε θέση να προωθήσει τις επιλογές του 
στον ΣΥΡΙΖΑ και στην κυβέρνηση Τσίπρα, πρότεινε τη ρήξη 
με την Ευρωζώνη, υποστηρίζοντας ότι αυτή θα μπορούσε να 
συνδυαστεί με την προστασία του πραγματικού εισοδήματος 
και του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων. Στην αντίληψη του κ. 
Βαρουφάκη, η Ελλάδα θα μπορούσε να εκβιάσει την προσαρ-
μογή των εταίρων στις επιλογές Τσίπρα-Βαρουφάκη, με το σκε-
πτικό ότι ενδεχόμενη ρήξη θα μπορούσε να αποσταθεροποιή-
σει την Ευρωζώνη. Για όσους δεν είχαμε παρασυρθεί από την 
έκρηξη λαϊκισμού της περιόδου εκείνης, ήταν φανερό ότι οι 
επιλογές του πρωθυπουργού και του υπουργού Οικονομικών 
μας οδηγούσαν σε μια ήττα εθνικών διαστάσεων. Όλοι όσοι εμ-
φανίζονται να ανήκουν σήμερα στον κύκλο των βασικών συ-
νεργατών του πρωθυπουργού κ. Τσίπρα και πρωταγωνιστούν 
στη διαμόρφωση της κυβερνητικής πολιτικής είχαν προσυ-
πογράψει τις επιλογές Βαρουφάκη. Αυτό ισχύει για τον κ. 
Τσακαλώτο, τον κ. Παππά και τον κ. Τζανακόπουλο, οι 
οποίοι σήμερα προσπαθούν να κρατήσουν αποστάσεις 
πολιτικής ασφαλείας από τις βαρουφακικές επιλογές 
της περιόδου εκείνης.

Ένας «τσάρος» της οικονομίας ο οποίος παρου-
σίαζε ένα μη ρεαλιστικό σχέδιο Β, διαβεβαίωνε ότι 
η Ελλάδα θα μπορούσε να συγκρουστεί με τους ι-
σχυρούς της Ευρωζώνης χωρίς οικονομικό και κοι-
νωνικό κόστος και μαγνητοφωνούσε τις συνομιλίες 
που είχε με άλλα ανώτατα κυβερνητικά στελέχη και 
στο πλαίσιο του Eurogroup είναι εντελώς αναξιόπι-
στος από πολιτική άποψη. Αυτό αναγνωρίζεται διε-
θνώς και αποτελεί ίσως το βασικό πλεονέκτημα του υ-
πουργού Οικονομικών κ. Τσακαλώτου, ο οποίος στην α-
ντίληψη των Ευρωπαίων εταίρων είναι συνεργάσιμος για 
δύο βασικούς λόγους. Βάζει όλες τις υπογραφές που χρειάζε-
ται σε επίπεδο Eurogroup και κυρίως… δεν είναι Βαρουφάκης, 
με αποτέλεσμα να μη στέκεται εμπόδιο στην αναγκαία συνεν-
νόηση και προώθηση της διαδικασίας. Ο κ. Τσακαλώτος έχει 
βέβαια το δικό του πρόβλημα αξιοπιστίας, εφόσον στις Βρυ-
ξέλλες υπογράφει περίπου τα πάντα, ενώ στην Αθήνα μεταμ-
φιέζεται σε ηγετική προσωπικότητα της υποτιθέμενης αριστε-
ρής πτέρυγας του ΣΥΡΙΖΑ, της λεγόμενης Ομάδας των 53+. Το 
πρόβλημα αξιοπιστίας του κ. Τσακαλώτου είναι μικρό σε σχέση 
με την πλήρη έλλειψη αξιοπιστίας που χαρακτηρίζει τον κ. Βα-
ρουφάκη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Τεράστιος ο λογαριασμός
Η έκδοση του νέου βιβλίου του κ. Βαρουφάκη και η προσπά-
θειά του να κυριαρχήσει, για μερικές εβδομάδες, στην επικαι-
ρότητα αναδεικνύουν τη συλλογική ευθύνη των βασικών στε-
λεχών της κυβέρνησης Τσίπρα στην προώθηση μιας στρατηγι-
κής που μας οδήγησε σε αδιέξοδο και ανέβασε το κόστος της 
διαχείρισης της κρίσης.

Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις των ειδικών του Ευ-
ρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) και της Τράπε-
ζας της Ελλάδας, ο λογαριασμός του 2015 μπορεί να φτάνει τα 
100 δισ. ευρώ. Η αναπτυξιακή διετία 2015-2016 που είχε προ-
γραμματίσει η κυβέρνηση Σαμαρά μετατράπηκε σε διετία οι-
κονομικής στασιμότητας, το τραπεζικό σύστημα κατέρρευσε, 
με αποτέλεσμα να γίνει προβληματική η χρηματοδότηση της 
πραγματικής οικονομίας και να χαθούν γύρω στα 40 δισ. ευρώ 
δημόσιου χρήματος τα οποία είχαν στηρίξει τις προηγούμενες 
ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών, και η διαπραγματευτική 

Η «ΒΑΡΟΥΦΑΚΙΑΔΑ» 
ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΟΝ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ 2015

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η ηγετική ομάδα 
της κυβέρνησης είχε 
προσυπογράψει όλες 
τις ακραίες επιλογές.

Τα λάθη Τσίπρα-Βαρουφάκη 
διαμορφώνουν μια πολύ δύσκολη 
οικονομική και κοινωνική 
καθημερινότητα.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Pew, 
που πραγματοποιήθηκε σε 32 χώρες, οι 
Έλληνες έχουν το ρεκόρ οικονομικής 
απαισιοδοξίας.

στάση των εταίρων έναντι της Ελλάδας έγινε πιο αυστηρή, με 
αποτέλεσμα να περιοριστούν οι διευκολύνσεις και να επιβλη-
θούν πρόσθετα μέτρα. Αναφέρω ενδεικτικά την απόφαση για α-
ναβολή της συμφωνημένης αναδιάρθρωσης του χρέους του ελ-
ληνικού Δημοσίου για μετά τον Αύγουστο του 2018, οπότε θα 
είχε ολοκληρωθεί η εφαρμογή του τρίτου προγράμματος-μνη-
μονίου, όπως και την επιβολή πρόσθετων μέτρων, τα οποία θα ε-
φαρμοστούν το 2019 και το 2020, οπότε θα έχει λήξει η δανει-
ακή σύμβαση, η οποία συμπληρώνεται από το αναγκαίο μνη-

μόνιο μέτρων προσαρμογής. Αυτό σημαίνει ότι θα συνεχιστεί η 
μνημονιακή λιτότητα χωρίς να υπάρχουν μνημονιακές διευκο-
λύνσεις με τη μορφή της χρηματοδότησης του ελληνικού Δημο-
σίου με προνομιακό επιτόκιο.

Ο λογαριασμός που περιγράφουμε επηρεάζει την οικονο-
μική και κοινωνική καθημερινότητα εκατομμυρίων συμπολιτών 
μας και φθείρει επικοινωνιακά και πολιτικά την κυβέρνηση. Ο-
λοένα περισσότεροι καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι δυσκο-
λίες θα ήταν πολύ λιγότερες εάν είχαν αποφευχθεί τα λάθη και 
οι παραλείψεις του πρώτου εξαμήνου του 2015. Σε δημοσκό-
πηση που έκανε το αμερικανικό ερευνητικό κέντρο Pew σε 32 
χώρες η Ελλάδα έχει το ρεκόρ απογοήτευσης με την κατάσταση 
της οικονομίας. Πιο αισιόδοξοι είναι οι Ολλανδοί, οι Γερμανοί 
και οι Σουηδοί, οι οποίοι εκτιμούν σε ποσοστό 84%-87% ότι η 
οικονομική κατάσταση της χώρας τους είναι καλή και μόνο 12%-
15% των ερωτηθέντων εκτιμούν ότι η οικονομική κατάσταση 
της χώρας τους είναι κακή. Τέταρτη στον πίνακα της αισιοδο-
ξίας για την κατάσταση της οικονομίας έρχεται η Πολωνία με 
64% θετικές γνώμες για την οικονομία και 31% αρνητικές.

Οι καλές επιδόσεις της ευρωπαϊκής οικονομίας και της Ευ-
ρωζώνης επηρεάζουν θετικά και τη διαμόρφωση της κοινής 
γνώμης, με την αξιολόγηση των εθνικών οικονομικών συνθη-
κών να είναι τώρα πιο θετική απ’ ό,τι το 2016, αν και οι αρνη-
τικές γνώμες παραμένουν στις περισσότερες περιπτώσεις σε ε-
ξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Ο μέσος όρος της έρευνας της κοινής 
γνώμης που πραγματοποιήθηκε σε 32 χώρες είναι 51% θετι-

κές γνώμες για την οικονομική κατάσταση των συγκεκριμέ-
νων χωρών και 45% αρνητικές. Το ρεκόρ της απαισιοδοξίας 
έχουν οι Έλληνες πολίτες, με μόλις 2% των ερωτηθέντων 
να θεωρούν την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα καλή 
και 98% να τη θεωρούν κακή. Η έρευνα της διεθνούς κοι-
νής γνώμης πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την 
οποία δεν είχε ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση του 
τρίτου προγράμματος-μνημονίου, επομένως μπορούμε 
να θεωρήσουμε ότι ο δείκτης οικονομικής απαισιοδοξίας 
μπορεί να περιορίστηκε κάπως, χωρίς όμως να χάσει η Ελ-

λάδα το αρνητικό ρεκόρ.
Η «βαρουφακιάδα» υπενθυμίζει στους πολίτες ότι τώρα 

δεν πληρώνουν τον λογαριασμό της αναγκαίας προσαρμογής, 
τον οποίο είχαν καλύψει σε μεγάλο βαθμό την περίοδο 2010-

2014, αλλά κυρίως τα λάθη του πρώτου εξαμήνου του 2015. Αυτό 
προκύπτει και από τη σύγκριση των οικονομικών επιδόσεων 
της Ευρωζώνης με τις οικονομικές επιδόσεις της Ελλάδας. Στην 
Ευρωζώνη συμπληρώθηκε μία τετραετία σταθερής ανάπτυξης, 
ενώ στην Ελλάδα επιστρέψαμε από τη μικρή ανάπτυξη του 2014 
στη στασιμότητα του 2015-2016 και μόλις το πρώτο τρίμηνο του 
2017 υπήρξε θετική εξέλιξη σε ό,τι αφορά το ΑΕΠ.

Στην Ευρωζώνη απορροφήθηκε πλήρως η πρόσθετη ανερ-
γία που προκλήθηκε από τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση 
του 2008 και τις συνέπειές της και η απασχόληση έφτασε ήδη 
στα επίπεδα του 2007. Αντίθετα, στην Ελλάδα παρατηρείται 
μικρή μείωση της ανεργίας, η οποία έχει επιστρέψει στα επί-
πεδα του 2011, με τη βοήθεια της μεγάλης αύξησης της μερικής 
απασχόλησης, της μετανάστευσης των νέων και της οριστικής α-
πομάκρυνσης από την αγορά εργασίας όσων θεωρούν πλέον ότι 
δεν μπορούν να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας.

Τέλος, και η καθυστερημένη επιστροφή του ελληνικού Δη-
μοσίου στις αγορές ανέδειξε το χάσμα που χωρίζει τις επιδόσεις 
της ελληνικής οικονομίας από τις επιδόσεις πρώην μνημονια-
κών χωρών, με ανάλογα προβλήματα, όπως η Πορτογαλία και 
η Κύπρος. Η Πορτογαλία και η Κύπρος διαθέτουν τα πενταετή 
τους ομόλογα με ένα επιτόκιο της τάξης του 1,2% έως 1,8%, ενώ 
η Ελλάδα επέστρεψε στις αγορές, μετά από τριετή απουσία, με 
ένα επιτόκιο που αγγίζει το 4,9%, εάν συνυπολογιστούν όλα τα 
μπόνους που δόθηκαν στους επενδυτές για να ανταλλάξουν ο-
μόλογα που έληγαν το 2019 με ομόλογα που λήγουν το 2022. 
Στη διαφορά του επιτοκίου αντανακλάται και ο λογαριασμός 
του πρώτου εξαμήνου του 2015, οπότε Τσίπρας και Βαρουφά-
κης έκαναν, για τους δικούς τους πολιτικούς λόγους, τα δύσκολα 
δυσκολότερα.
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κόσµος

«Κ
ουτσή πάπια» στην 
πολιτική ορολο-
γία των ΗΠΑ απο-
καλείται ο Πρόε-
δρος που δεν ελέγ-
χει το Κογκρέσο, τη 
Βουλή των Αντιπρο-
σώπων και τη Γερου-
σία, όπως ακριβώς 

συνέβη την τελευταία διετία της δεύτερης θητείας του Ο-
µπάµα.

Ο Ντόναλντ Τραµπ, έξι µήνες µετά την είσοδό του στον 
Λευκό Οίκο, αντιµετωπίζει, µε αφορµή την υπόθεση ανά-
µειξης της Ρωσίας στην προεκλογική εκστρατεία του 2016, 
µια συντονισµένη πίεση τόσο από επιτροπές του Κογκρέ-
σου όσο και από τον ειδικό ανακριτή: Οι επιτροπές διερευ-
νούν αν ο Πρόεδρος ήταν εν γνώσει των ανάρµοστων επα-
φών στενών του συγγενών και συνεργατών µε Ρώσους αξιω-
µατούχους, ενώ ο ειδικός ανακριτής διερευνά αν ο ένοικος 
του Λευκού Οίκου παρεµπόδισε την έρευνα της ∆ικαιοσύ-
νης ώστε στενοί του συνεργάτες να µη διωχθούν ποινικά.

Αυτοεκπληρούµενη προφητεία
Έξι µήνες µετά την παραλαβή του Λευκού Οίκου από τον 
Οµπάµα, ο Τραµπ αντιµετωπίζει πόλεµο χαρακωµάτων στο 
νοµοθετικό έργο από το Κογκρέσο, παρά το γεγονός ότι το 
ελέγχουν οι Ρεπουµπλικάνοι, µε κορυφαία πράξη την πρό-
σφατη ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων νέων κυ-
ρώσεων κατά της Ρωσίας για την ανάµειξή της στην προε-
κλογική εκστρατεία του 2016, µε διατύπωση και όρους που 
δένουν τα χέρια του Τραµπ.

Υπό το φως των παραπάνω, καθόλου παράξενο, λοι-
πόν, που σε πρόσφατη δηµοσκόπηση το 50% των ερωτηθέ-
ντων απάντησε ότι δεν πιστεύει ότι ο Τραµπ θα τερµατί-
σει την τετραετή θητεία του. Μια τοποθέτηση που µπορεί 
να λειτουργήσει στη λογική της αυτοεκπληρούµενης προ-
φητείας, καθώς στην ουσία αποτελεί µια παράσταση νίκης 
για τους αντιπάλους του Τραµπ, η οποία τους ενθαρρύνει να 
προχωρήσουν και να διαβούν τον Ρουβίκωνα, να απαγγεί-
λουν δηλαδή κατηγορία κατά του Προέδρου και να τον πα-
ραπέµψουν σε δίκη στην Ολοµέλεια της Γερουσίας µε το ε-
ρωτηµατικό της καθαίρεσης.

∆εν είναι όµως µόνο το 50% των ερωτηθέντων σε δηµο-
σκόπηση που πιστεύει ότι ο Τραµπ θα εξαναγκαστεί σε πα-
ραίτηση ή θα καθαιρεθεί. Στη Μόσχα οι πρώτες αντιδρά-
σεις στις νέες κυρώσεις που ψήφισε η Βουλή των Αντιπρο-
σώπων, που µιλούν για δέσµη αντιποίνων, αλλά και σχόλια 
αξιωµατούχων για τις διµερείς σχέσεις µε την Ουάσινγκτον, 
µας διαµηνύουν ότι το Κρεµλίνο είναι πεπεισµένο ότι µε ή 
χωρίς τον Τραµπ στον Λευκό Οίκο η επιδείνωση των σχέ-
σεων ΗΠΑ-Ρωσίας είναι δροµολογηµένη και µη αντιστρέ-
ψιµη δυναµική.

Γουότεργκεϊτ, όχι Λεβίνσκι
Η παράσταση νίκης υπέρ των αντιπάλων του Τραµπ, όπως 
προκύπτει από τη δηµοσκόπηση στην οποία αναφερθήκαµε 
πιο πάνω, παραπέµπει περισσότερο στην υπόθεση Γουότερ-
γκεϊτ, που εξανάγκασε τον Νίξον σε παραίτηση, παρά στη 
σαπουνόπερα Λεβίνσκι, που µάλλον γελοιοποίησε τον ει-
δικό ανακριτή Κένεθ Σταρ και έκανε συµπαθή τον Κλίντον.

Τότε, στο Γουότεργκεϊτ, η κοινή γνώµη στήριζε στη συ-
ντριπτική της πλειοψηφία την έρευνα για την εµπλοκή του 
Νίξον και κυρίως τις ευθύνες του για παρεµπόδιση της ∆ι-
καιοσύνης, µε αποτέλεσµα υπουργοί ∆ικαιοσύνης και ειδι-
κοί ανακριτές που είχαν επιλεγεί από τον Λευκό Οίκο να 
υποβάλουν την παραίτησή τους. Η δηµόσια απαξίωση του 
υπουργού ∆ικαιοσύνης Σέσιονς από τον ίδιο τον Τραµπ, ε-
πειδή πήρε αποστάσεις από την ανάκριση, παραπέµπει 
στους τελευταίους µήνες του Νίξον στον Λευκό Οίκο.

Η καρατόµηση ή όχι του Σέσιονς πολύ γρήγορα σκιά-

Η παράσταση νίκης υπέρ των αντιπάλων 
του Τραµπ παραπέµπει περισσότερο στην 
υπόθεση Γουότεργκεϊτ, που εξανάγκασε 
τον Νίξον σε παραίτηση, παρά στη 
σαπουνόπερα Λεβίνσκι, που µάλλον 
γελοιοποίησε τον ειδικό ανακριτή Κένεθ 
Σταρ και έκανε συµπαθή τον Κλίντον.

Πόσο µπορεί να κρατήσει το σίριαλ 
της εµπλοκής του Κρεµλίνου υπέρ του 
Τραµπ; Η παράτασή του πλήττει την 
εικόνα και το κύρος των ΗΠΑ στη διεθνή 
σκηνή, αλλά και απειλεί µε σκληρή 
εκλογική ήττα τους Ρεπουµπλικάνους στις 
ενδιάµεσες εκλογές του Νοεµβρίου του 
2018, στις οποίες ανανεώνονται η Βουλή 
των Αντιπροσώπων και το 1/3 των µελών 
της Γερουσίας.

ΜΙΑ «ΚΟΥΤΣΗ» 
ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ;

 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

στηκε από τις φήµες για παραίτηση του υπουργού Εξωτερι-
κών Τίλερσον, µια φήµη που, αν επιβεβαιωθεί, θα ενισχύσει 
κιάλλο τη διαρκώς ενισχυόµενη εντύπωση ότι ο Τραµπ δεν 
θα ολοκληρώσει τη θητεία του στον Λευκό Οίκο.

Πόσο µπορεί να κρατήσει το σίριαλ της εµπλοκής του 
Κρεµλίνου υπέρ του Τραµπ; Η παράτασή του πλήττει την 
εικόνα και το κύρος των ΗΠΑ στη διεθνή σκηνή, αλλά και 
απειλεί µε σκληρή εκλογική ήττα τους Ρεπουµπλικάνους 
στις ενδιάµεσες εκλογές του Νοεµβρίου του 2018, στις ο-
ποίες ανανεώνονται η Βουλή των Αντιπροσώπων και το 1/3 
των µελών της Γερουσίας.

Ο χρονικός ορίζοντας της αποποµπής
Μια µατιά στην υπόθεση Γουότεργκεϊτ µας βοηθά να κα-
ταλάβουµε τον χρονικό ορίζοντα της αποποµπής ενός Προ-
έδρου. Τον Οκτώβριο του 1973, όταν ο διαπλεκόµενος α-
ντιπρόεδρος Άγκνιου εξαναγκάστηκε σε παραίτηση και α-
ντικαταστάθηκε από τον αποδεκτό από το σύστηµα της 
Ουάσινγκτον Φορντ, ξεκίνησε µια δυναµική η οποία οδή-
γησε στην παραίτηση του Νίξον στις αρχές Αυγούστου του 
1974.

Ο Νίξον παραιτήθηκε όταν η Επιτροπή ∆ικαιοσύνης της 
Γερουσίας αποφάσισε να προτείνει στην Ολοµέλεια την πα-
ραποµπή του µε διατύπωση που καθιστούσε βέβαιη την ά-
σκηση ποινικών διώξεων µετά την αποποµπή του από τον 
Λευκό Οίκο. Με άλλα λόγια, παραιτήθηκε για να µην πάει 
φυλακή, αφού δέσµευσε τον Φορντ να τον αµνηστεύσει α-
µέσως µετά την ορκωµοσία του.

Ας µη σταθούµε όµως µόνο στο Γουότεργκεϊτ και ας α-
νατρέξουµε στην υπόθεση Λεβίνσκι, η οποία αποδεικνύει 
πόσο εύκολο είναι ένας ειδικός ανακριτής στην γκρίζα ζώνη 
µεταξύ εικασιών και αποδείξεων να τυλίξει τον Πρόεδρο σε 
µια κατηγορία που θα επικυρωθεί από το Κογκρέσο για την 
παραποµπή σε δίκη.
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Ω
ς απόλυτα επιτυχημένη χαρα-
κτηρίζει την έξοδο της Ελλά-
δας στις αγορές ο βουλευτής 
Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ και πρό-
εδρος της Διαρκούς Επιτρο-
πής Οικονομικών Υποθέσεων 
Μάκης Μπαλαούρας. Παράλ-

ληλα, αναφερόμενος στο διαβόητο «plan B» του 
Γιάνη Βαρουφάκη, ξεκαθαρίζει ότι ποτέ δεν υ-
πήρξε σχέδιο εξόδου της χώρας από το ευρώ.

Η Ελλάδα βγήκε ξανά μετά από τρία χρόνια 
στις αγορές ομολόγων. Γιατί σε αυτή τη χρο-
νική συγκυρία;
Πριν από λίγες εβδομάδες είχαμε το θετικό κλεί-
σιμο της δεύτερης αξιολόγησης, με αποτέλεσμα 
να ακολουθήσουν διάφορες θετικές σε οικονο-
μικό επίπεδο εξελίξεις: αναβάθμιση της πιστολη-
πτικής ικανότητας της Ελλάδας από τη Moody’s, 
έξοδος της χώρας από τη διαδικασία υπερβο-
λικού ελλείμματος από την Κομισιόν, προχθές, 
συμφωνία για την επί της αρχής συμμετοχή του 
ΔΝΤ στο πρόγραμμα, καθώς και αναβάθμιση 
των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από 
την Standard and Poor’s. Όλες αυτές οι εξελί-
ξεις μάς έδιναν μια καλή βάση για να επιχει-
ρήσουμε το πρώτο βήμα εξόδου στις αγορές.

Θεωρείτε ότι η έξοδος αυτή στις αγορές ήταν 
επιτυχημένη;
Η έξοδος στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, επι-
βεβαιώνοντας τη θετική πορεία της ελληνικής 
οικονομίας, η οποία βαδίζει με σταθερά βήματα 
προς την οριστική έξοδο από την κρίση και τα 
μνημόνια. Ζυγίσαμε προσεκτικά τα νούμερα της 
ανάπτυξης, της αύξησης της απασχόλησης, των 
εξαγωγών, των επενδύσεων, τις διεθνείς εξε-
λίξεις και τις θετικές προοπτικές της ελληνικής 
οικονομίας. Κάναμε έκδοση πενταετών ομολό-
γων προς αντικατάσταση των αντίστοιχων της 
έκδοσης του 2014 που είχε κάνει η κυβέρνηση 
Σαμαρά. Στόχος μας ήταν να κλειδώσουμε ένα 
επιτόκιο χαμηλότερα από το 4,95%, με το οποίο 
είχε τιμολογηθεί εκείνη η έκδοση. Πήραμε επι-
τόκιο 4,625%, άρα τον πετύχαμε. Σε ό,τι αφορά 
την κάλυψη, επίσης πήγαμε καλά: υπήρξαν 200 
επίσημες προσφορές συνολικού ύψους 6,5 δισ. 
ευρώ, υπερδιπλάσιες από τον στόχο. Να σημει-
ώσω επίσης ότι η πλειοψηφία των προσφορών 
αφορούσε πραγματικούς επενδυτές παγκόσμιου 
βεληνεκούς και όχι κερδοσκοπικά funds, γεγο-
νός που αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης της διε-
θνούς επενδυτικής κοινότητας στην πορεία της 
ελληνικής οικονομίας. Με αυτό το επιτόκιο το 
ελληνικό Δημόσιο εξοικονόμησε 10 εκατ., ενώ 
οι προμήθειες προς τις τράπεζες-αναδόχους 
που είχαν τη διαχείριση της έκδοσης ήταν μι-
κρότερες κατά 600.000. Ήταν μια προσεκτική 
κίνηση, σε αντίθεση με το επικοινωνιακό σόου 
της κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου, το αλή-
στου μνήμης success story. Εμείς δεν πανηγυ-
ρίζουμε, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός 
εδώ και επτά χρόνια.

Τι σημαίνει για την Ελλάδα η επιστροφή στις 
αγορές ομολόγων; Θεωρείτε ότι θα υπάρ-
ξουν κι άλλες εκδόσεις ομολόγων πριν από 
το τέλος του προγράμματος;
Η έξοδος της Ελλάδας στις αγορές αποτελεί την 

Η έξοδος της Ελλάδας 
στις αγορές αποτελεί την 
εκκίνηση δρόμου αντοχής. 
Είναι το πρώτο βήμα για 
την επιστροφή της χώρας 
στην κανονικότητα και 
τον τερματισμό της ξένης 
επιτροπείας.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Μάκης Μπαλαούρας, βουλευτής Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ, 
πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων

εκκίνηση δρόμου αντοχής. Είναι το πρώτο βήμα 
για την επιστροφή της χώρας στην κανονικό-
τητα και τον τερματισμό της ξένης επιτροπείας, 
θέτοντας στέρεες βάσεις για διαρκή και διατη-
ρήσιμη πρόσβαση της χώρας στις αγορές χρή-
ματος. Η επιτυχής επιστροφή μας στις αγορές 
είναι η προϋπόθεση ώστε να έχουμε μια «κα-
θαρή έξοδο» από το μνημόνιο τον Αύγουστο 
του 2018. Τώρα που πήραμε ψήφο εμπιστοσύ-
νης των διεθνών επενδυτών προφανώς και θα 
υπάρξουν κι άλλες εκδόσεις.

Πώς σχολιάζετε τις αντιδράσεις της αντιπολί-
τευσης για το ζήτημα της εξόδου της χώρας 
στις αγορές;
Η αντιπολίτευση, κυρίως ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, βρίσκεται 
σε στρατηγικό βέρτιγκο. Συνεχίζει να εκφωνεί 
το συνηθισμένο της προπαγανδιστικό λεκτικό 
κατά της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς τίποτα 
το καινούργιο ή ουσιώδες. Εξακολουθούν να 
ασκούν μικροπολιτική, προσπαθώντας να πε-
ράσουν μηνύματα καταστροφής. Το μόνο που 
δεν ζήτησαν ξανά είναι η προσφυγή σε εκλογές.

Για να αλλάξουμε κλίμα, θα ήθελα να μιλή-
σουμε για τις αντιδράσεις φορέων της Δικαι-
οσύνης, οι οποίοι κατηγορούν την κυβέρ-

νες δικαστικές αποφάσεις «θεσμική εκτροπή». 
Και θυμίζω το non paper με το οποίο ο Δέν-
διας ως υπουργός Δημόσιας Τάξης το 2014 α-
σκούσε κριτική σε δικαστικές αποφάσεις γιατί 
δεν διέταζαν την προφυλάκιση όλων των κατη-
γορουμένων για συμμετοχή στους Πυρήνες της 
Φωτιάς. Τότε, κατά τη ΝΔ, δεν είχαμε «θεσμική 
εκτροπή». Όταν όμως ο ΣΥΡΙΖΑ κριτικάρει δι-
καστικές αποφάσεις γιατί ακυρώνουν κεντρικές 
πολιτικές της κυβέρνησης, π.χ. τους ελέγχους 
για φοροδιαφυγή μεγάλου πλούτου στις λίστες 
Λαγκάρντ και Μπόργιανς με το επιχείρημα ότι 
έχει επέλθει παραγραφή, έχουμε «θεσμική ε-
κτροπή». Ας κρίνουν οι πολίτες.

Επίσης, η ΝΔ έχει ζητήσει εξεταστική επι-
τροπή για το ζήτημα του κ. Καμμένου. Θεω-
ρείτε ότι θα έπρεπε να συσταθεί ή όχι;
Ο υπουργός Άμυνας, όταν ο Γιαννουσάκης, κα-
τάδικος για την υπόθεση του Noor 1, ζήτησε να 
μιλήσει μαζί του, το έπραξε και αμέσως ενημέ-
ρωσε τον υπουργό Δικαιοσύνης. Είναι σαφές 
ότι η πρόταση της ΝΔ περί σύστασης Εξεταστι-
κής γι’ αυτές τις συνομιλίες είναι αντιπερισπα-
σμός για τη θετική εξέλιξη της οικονομίας και 
για τα σκάνδαλά της, όπως του ΚΕΕΛΠΝΟ και 
του «Ντυνάν», και γι’ αυτόν τον λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ 
δεν θα ψηφίσει υπέρ της σύστασης Εξεταστικής.

Τέλος, θα ήθελα ένα σχόλιό σας για τα α-
ποσπάσματα του βιβλίου του κ. Βαρουφάκη 
που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Τε-
λικά, υπήρχε «plan B» ή όχι;
Δεν είναι τυχαίο που τα αποσπάσματα από το 
βιβλίο του Βαρουφάκη έρχονται στην επιφά-
νεια από τα συστημικά μίντια που στηρίζουν τη 
ΝΔ αυτή τη στιγμή που βγαίνουμε στις αγορές 
– και όχι πριν από τρεις μήνες, που κυκλοφό-
ρησε το βιβλίο. Όλοι αυτοί οι εκπρόσωποι του 
παλιού καθεστώτος, που πριν από δύο χρόνια 
έβριζαν τον Βαρουφάκη ως τρελό και άσχετο και 
σήμερα αναπαράγουν μετά μανίας ό,τι γράφει, 
επιδιώκουν μόνο να θάψουν ό,τι θετικό παράγει 
η οικονομία και να πλήξουν με κάθε μέσο τον 
Τσίπρα. Τώρα, ως προς το «plan B» που λέτε, 
και φαντάζομαι ότι μιλάτε για σχέδιο εξόδου της 
χώρας από το ευρώ, θα πω ξανά, όπως το έ-
χουμε πει τόσες φορές κι εγώ και άλλα στελέχη 
του ΣΥΡΙΖΑ, ότι όχι, ποτέ δεν υπήρξε.

«Φως διεξόδου από τα μνημόνια 
η έξοδος στις αγορές»

νηση για παρεμβάσεις. Τι απαντάτε;
Άλλο οι παρεμβάσεις, άλλο η κριτική. Η κυβέρ-
νηση ουδέποτε παρενέβη στη Δικαιοσύνη. Για 
παράδειγμα, αποδεχτήκαμε την απόφαση του 
ΣτΕ για τις τηλεοπτικές άδειες. Κυβερνητικά στε-
λέχη βέβαια άσκησαν κριτική. Στο δημοκρατικό 
πολίτευμα κανείς δεν είναι υπεράνω κριτικής, 
και προφανώς ούτε η Δικαιοσύνη. Ο κάθε πο-
λίτης, όπως και ο κάθε υπουργός ή βουλευτής, 
έχει όχι μόνο το δικαίωμα αλλά και την υποχρέ-
ωση να κάνει κριτική. Για παράδειγμα, θα μεί-
νει ασχολίαστη η πρόσφατη απόφαση που λέει 
ότι η επίσχεση εργασίας στην οποία προχω-
ρούν οι εργαζόμενοι για μη δεδουλευμένα ε-
ξισώνεται με οικειοθελή λύση της εργασιακής 
τους σχέσης; Αντίθετα, η κυβέρνηση είναι αυτή 
που πλήττεται, αφού σε ανακοίνωση της Ένω-
σης Δικαστών και Εισαγγελέων εξομοιώνεται με 
τις κυβερνήσεις Τουρκίας - Πολωνίας! Τέτοιες 
θέσεις δεν προκαλούν μόνο αγανάκτηση αλλά 
ρίχνουν ακόμα και τους ανεξάρτητους δικαστές 
στον κατήφορο της ανυποληψίας.

Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση 
ότι υποσκάπτει τους θεσμούς. Το σχόλιό σας;
Η αντιπολίτευση βάφτισε την κριτική που ά-
σκησαν κάποια στελέχη μας σε συγκεκριμέ-
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 Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία της Eurostat, 
το ποσοστό των εργαζοµένων της Ένωσης στην 
ηλικιακή οµάδα των 15-64 ετών που αναφέρει ότι η 
κύρια απασχόλησή του ήταν µε καθεστώς µερικής 
απασχόλησης αυξήθηκε σταθερά από 16,7% το 
2004 σε 19,6% το 2014.

Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
ΣΑΡΩΝΕΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΥΣ

 ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Παρά το θετικό κλίµα που επιχειρείται να δη-
µιουργηθεί σχετικά µε τα στοιχεία της «Ερ-
γάνης» για αύξηση της απασχόλησης στη 
χώρα, η πραγµατικότητα είναι δυσοίωνη. 
Τα ίδια στοιχεία δείχνουν µε απόλυτη σα-

φήνεια ότι στην αγορά εργασίας πλέον κυριαρχούν οι «ευέ-
λικτες» µορφές απασχόλησης (µερική απασχόληση, εκ περι-
τροπής κ.λπ.) και παράλληλα οι αποδοχές των εργαζοµένων 
συµπιέζονται σε επίπεδο… χαρτζιλικιού.

Μία στις δύο θέσεις, «ευέλικτη»
Τα στοιχεία της «Εργάνης» για τις ροές της απασχόλησης τον 
Ιούνιο του 2017 είναι αποκαλυπτικά: σε σύνολο 273.375 προ-
σλήψεων, οι 118.189 αφορούσαν θέσεις µόνιµης απασχόλησης, 
οι 114.820 θέσεις µερικής απασχόλησης και οι 40.366 ήταν θέ-
σεις εκ περιτροπής απασχόλησης. Με απλά λόγια, σχεδόν το 
57% των προσλήψεων αφορούσε θέσεις «ευέλικτης» εργασίας 
και το 43% µόνιµη απασχόληση. Μάλιστα, από τα ίδια στοι-
χεία προκύπτει ότι στο α΄ εξάµηνο του 2017 η µερική/εκ περι-
τροπής απασχόληση αφορούσε το 52% του συνόλου των προ-
σλήψεων, έναντι 48% των µόνιµων θέσεων εργασίας.

Αντίστοιχη εικόνα περιγράφει η ετήσια µελέτη της ICAP, 
µε τίτλο «Leading Employers in Greece». Σύµφωνα µε τη µε-
λέτη, η οποία επικαλείται στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η µερική α-
πασχόληση έφτασε να αφορά το 10,3% της συνολικής απα-
σχόλησης στη χώρα κατά το τέταρτο τρίµηνο του 2016, έναντι 
6,9% στις αρχές του 2011, ενώ η ΙCAP επισηµαίνει στη µελέτη 
της ότι ειδικά για τις νέες προσλήψεις, από τα στοιχεία του 
πληροφοριακού συστήµατος «Εργάνη» φαίνεται ότι το 2016 
περίπου το 55% των νέων προσλήψεων έγινε µε συµβάσεις µε-
ρικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης, ενώ οι προσλήψεις ερ-
γαζοµένων µε σχέση πλήρους απασχόλησης αφορούν µόνο το 
45,3% του συνόλου.

Μισθός-χαρτζιλίκι
Ακόµα πιο δραµατικά είναι τα στοιχεία σχετικά µε τις αποδο-
χές των απασχολουµένων σε θέσεις µερικής ή εκ περιτροπής 
απασχόλησης. Σύµφωνα, λοιπόν, µε στοιχεία που δηµοσιοποί-
ησε ο ΕΦΚΑ σχετικά µε τα χαρακτηριστικά των ασφαλισµέ-
νων του, στο σύνολο των επιχειρήσεων, σε ασφαλισµένους µε 
πλήρη απασχόληση, το µέσο ηµεροµίσθιο ανέρχεται σε 50,97 
ευρώ και ο µέσος µισθός σε 1.167,33 ευρώ, ενώ αντίστοιχα στη 
µερική απασχόληση το µέσο ηµεροµίσθιο διαµορφώνεται 
στα 23,59 ευρώ και ο µέσος µηνιαίος µισθός στα 388,56 ευρώ, 
ενώ ο οργανισµός σηµειώνει ότι στα οικοδοµοτεχνικά έργα το 
µέσο ηµεροµίσθιο είναι 40,12 ευρώ και ο µέσος µισθός δια-

µορφώνεται στα 557,27 ευρώ. Από τα ίδια στοιχεία του ΕΦΚΑ 
προκύπτει ότι οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 53,60% των α-
σφαλισµένων στο σύνολο των επιχειρήσεων και το 52,78% 
στις κοινές επιχειρήσεις. Στους εργαζόµενους µε πλήρη απα-
σχόληση στις κοινές επιχειρήσεις οι άνδρες αντιπροσωπεύ-
ουν το 56,62%, ενώ µε µερική απασχόληση το 44,14%.

Κυρίαρχη τάση και στην Ε.Ε.
Πάντως, η τάση αύξησης της «ευέλικτης» απασχόλησης α-
ποτελεί κανόνα συνολικά στην Ε.Ε. Σύµφωνα µε τα επίσηµα 
στοιχεία της Eurostat, το ποσοστό των εργαζοµένων της Ένω-
σης στην ηλικιακή οµάδα των 15-64 ετών που αναφέρει ότι η 
κύρια απασχόλησή του ήταν µε καθεστώς µερικής απασχόλη-
σης αυξήθηκε σταθερά από 16,7% το 2004 σε 19,6% το 2014. Το 
κατά πολύ υψηλότερο ποσοστό εργαζοµένων µε καθεστώς µε-
ρικής απασχόλησης το 2014 παρατηρήθηκε στις Κάτω Χώρες 
(49,6%) και ακολουθούσαν η Αυστρία, η Γερµανία, το Ηνωµένο 
Βασίλειο, η ∆ανία, η Σουηδία, το Βέλγιο και η Ιρλανδία, όπου 
η µερική απασχόληση αντιπροσώπευε στην κάθε περίπτωση 
ποσοστό µεγαλύτερο από το 1/4 των απασχολουµένων. Αντί-
θετα, η µερική απασχόληση ήταν σχετικά σπάνια στη Βουλ-
γαρία (2,5% των απασχολουµένων), καθώς και στη Σλοβακία, 
στην Κροατία, στην Τσεχική ∆ηµοκρατία και στην Ουγγαρία 
(από 5,1% έως 5,5%). Παράλληλα, τα ποσοστά της µερικής α-
πασχόλησης διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ ανδρών και γυναι-
κών. Γύρω στο 1/3 (32,2%) των γυναικών ηλικίας 15-64 ετών 
που απασχολούνταν στην Ένωση εργαζόταν µε καθεστώς µε-
ρικής απασχόλησης το 2014, αναλογία κατά πολύ µεγαλύτερη 
από την αντίστοιχη για τους άνδρες (8,8%). Πάνω από τα 3/4 
(76,7%) του συνόλου των γυναικών που απασχολούνταν στις 
Κάτω Χώρες το 2014 εργάζονταν µε καθεστώς µερικής απα-
σχόλησης, ποσοστό που ήταν µε µεγάλη διαφορά το υψηλό-

τερο απ’ όλων των κρατών-µελών της Ε.Ε.
Με βάση τα στοιχεία του 2014, το ποσοστό των απασχο-

λουµένων στην Ε.Ε. µε σύµβαση ορισµένου χρόνου (απασχό-
ληση ορισµένου χρόνου) ήταν 14%. Πάνω από ένας στους τέσ-
σερις (28,3%) εργαζοµένους είχαν σύµβαση ορισµένου χρό-
νου στην Πολωνία, ενώ η αναλογία αυτή ήταν πάνω από ένας 
στους πέντε στην Ισπανία (24%), στην Πορτογαλία (21,4%) και 
στις Κάτω Χώρες (21,1%). Στα υπόλοιπα κράτη-µέλη της Έ-
νωσης το ποσοστό των εργαζοµένων που απασχολούνταν µε 
σύµβαση ορισµένου χρόνου κυµαινόταν από 19% στην Κύπρο 
έως 2,8% στη Λιθουανία και 1,5% στη Ρουµανία. Οι σηµαντι-
κές διαφορές µεταξύ των κρατών-µελών της Ε.Ε. όσον αφορά 
την τάση για σύναψη συµβάσεων ορισµένου χρόνου ενδέχε-
ται, τουλάχιστον σε κάποιον βαθµό, να εκφράζουν τις εθνικές 
πρακτικές, την προσφορά και τη ζήτηση εργατικού δυναµι-
κού, τις εκτιµήσεις του εργοδότη σχετικά µε τη δυνητική αύ-
ξηση ή συρρίκνωση της δραστηριότητας και την ευκολία µε 
την οποία οι εργοδότες µπορούν να προσλαµβάνουν και να α-
πολύουν προσωπικό, εξηγεί η Eurostat.

Μπροστά στους «σκληρούς» αριθµούς, η αναπληρώ-
τρια υπουργός Εργασίας Ράνια Αντωνοπούλου, µι-
λώντας στον ρ/σ «Πρακτορείο 104,9», σηµείωσε ότι 

«βρισκόµαστε σε µια φάση που υπάρχει ανάσχεση της µε-
ρικής απασχόλησης, αλλά δεν έχουµε αλλάξει τη δυναµική 
ακόµη». «Αυτό που προσπαθούµε να κάνουµε, όχι σαν υ-
πουργείο Εργασίας αλλά από την πλευρά της σταθεροποίη-
σης της οικονοµίας, είναι να υπάρχει προσδοκία µέσα στις ε-
πιχειρήσεις ότι “καλύτερα θα πάµε, χειρότερα δεν θα πάµε”» 
υπογράµµισε, προσθέτοντας πως «όσο αυτό αυξάνεται σαν 
εµπειρία και σαν αίσθηση στην οικονοµία, οι επιχειρήσεις 
θα προσλαµβάνουν περισσότερους µε πλήρη απασχόληση 
και λιγότερους µε µερική». Τόνισε δε ότι «από την “Εργάνη” 
φαίνεται ότι από τον Ιανουάριο µέχρι τον Ιούνιο του 2017 το 
καθαρό ισοζύγιο των ροών µισθωτής απασχόλησης ήταν 
255.903 καινούργιες θέσεις εργασίας. Τη χρονιά του success 
story, το 2014, ήταν 176.000 θέσεις, το 2012 ήταν 19.000», λέ-
γοντας χαρακτηριστικά ότι «αφενός δεν πανηγυρίζουµε, αφε-
τέρου ξέρουµε ότι µάλλον κάνουµε καλά τη δουλειά µας».

ΤΙ ΛΕΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Π
ροσφυγή στο ΣτΕ κατέθεσαν από κοι-
νού την Παρασκευή 21 Ιουλίου έµπο-
ροι, µικροµεσαίοι και εµποροϋπάλλη-
λοι κατά της υπουργικής απόφασης για 
τη λειτουργία των καταστηµάτων τις Κυ-
ριακές. Η κίνηση αυτή στηρίχτηκε µε-

ταξύ άλλων σε µελέτες των οργανώσεων αλλά και σε επίσηµα 
στατιστικά στοιχεία βάσει των οποίων το άνοιγµα των κατα-
στηµάτων τις Κυριακές δεν έχει συµβάλει στην αναπτυξιακή 
προσπάθεια της χώρας.

Νέα διαµάχη εµπορικού κόσµου - κυβέρ-
νησης
Η προσφυγή στο ΣτΕ από την ΕΣΕΕ, την Οµοσπονδία Ιδι-
ωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ) και τη ΓΣΕΒΕΕ είναι 
ακόµη ένα επεισόδιο στη διαµάχη µε την κυβέρνηση που βρί-
σκεται σε εξέλιξη τους τελευταίους µήνες.

Το σκεπτικό της αγωγής στηρίζεται στην προηγούµενη 
απόφαση του ΣτΕ που είχε δικαιώσει τον εµπορικό κόσµο, 
αλλά και στις έρευνες που έχουν διενεργήσει οι φορείς σχε-
τικά µε τη µέχρι σήµερα εµπειρία από την εφαρµογή της λει-
τουργίας των καταστηµάτων οκτώ Κυριακές τον χρόνο, από τις 
οποίες προκύπτει πως το άνοιγµα δεν έχει συµβάλει στη δη-
µιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Αυτό άλλωστε ανέφερε και ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασί-
λης Κορκίδης µιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, τονίζοντας ότι «όπως 
φάνηκε από τη λειτουργία των καταστηµάτων την πρώτη Κυ-
ριακή των εκπτώσεων, το αποτέλεσµα για την πλειονότητα της 
αγοράς ήταν απογοητευτικό, κάτι που δείχνει αφενός αδυνα-
µία κατανάλωσης και αφετέρου απαξίωση της ιδέας του ανοίγ-
µατος τις Κυριακές». Μάλιστα, χαρακτήρισε την κίνηση στην 
αγορά «κίνηση µιας µάλλον κακής καθηµερινής».

Μνηµονιακή υποχρέωση της κυβέρνησης
Την πρώτη Κυριακή, µετά και τη δηµοσίευση στο ΦΕΚ της 
σχετικής απόφασης του υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυ-
ξης, τέσσερις µεγάλες αλυσίδες καταστηµάτων λειτούργησαν 
στα σηµεία που θα επιτρέπεται να είναι ανοιχτά τα καταστή-
µατα κάθε Κυριακή από τον Μάιο έως και τον Οκτώβριο (πλην 
της δεύτερης του Αυγούστου).

Από την απόφαση εξαιρούνται τα καταστήµατα στα εµπο-
ρικά κέντρα, κάτι που εκτιµάται ότι θα φέρει νέες προσφυ-
γές στο ΣτΕ. Μάλιστα, όταν έγιναν γνωστές οι λεπτοµέρειες 
της υπουργικής απόφασης, ο Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Λια-
νικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ) εξέφρασε την έντονη δι-
αφωνία του, ζητώντας από την πολιτεία «να δώσει σαφείς εξη-
γήσεις µε αντικειµενική επιχειρηµατολογία για τους λόγους 
βάσει των οποίων εξαιρούνται τα εµπορικά κέντρα από το ά-
νοιγµα των καταστηµάτων τις Κυριακές κατά τη θερινή περί-
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οδο», αλλά και αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα προσβάλει στο 
Ανώτατο Ακυρωτικό ∆ικαστήριο της χώρας την απόφαση. Ση-
µειώνεται ότι το άνοιγµα των καταστηµάτων τις Κυριακές α-
ποτελούσε µνηµονιακή υποχρέωση της κυβέρνησης.

Ποιες περιοχές περιλαµβάνει η απόφαση
Σύµφωνα µε την απόφαση του υπουργείου Οικονοµίας και Α-
νάπτυξης, οι περιοχές στις οποίες επιτρέπεται η προαιρετική 
λειτουργία των εµπορικών καταστηµάτων τις Κυριακές είναι 
οι εξής: Το τµήµα της λεωφόρου Ποσειδώνος το οποίο περι-
λαµβάνεται στους δήµους Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου, Α-
λίµου, Αργυρούπολης-Ελληνικού και Γλυφάδας. Επίσης, η 
περιοχή του δήµου Πειραιώς η οποία περικλείεται από τις 
οδούς Γρ. Λαµπράκη, Ακτή Μουτσοπούλου, 2ας Μεραρχίας, 
Ακτή Μιαούλη, Ακτή Ποσειδώνος, Ακτή Καλλιµασιώτη, Αλι-
πέδου, Κέκροπος και Καραολή & ∆ηµητρίου.

Η περιοχή του δήµου Καλλιθέας η οποία περικλείεται 
από τις οδούς Αιγέως, Ευριπίδου, Ζερβού, Αγίας Λαύρας, Κρέ-
µου, Χαροκόπου, ∆ηµοσθένους, Σκρα, Αριστείδου, Ολυµπίας, 
Ιατρίδου, Πλάτωνος, Σπάρτης, λεωφόρο Ελ. Βενιζέλου, Περι-
κλέους, Μεταµορφώσεως, Πραξιτέλους, Ισµήνης, Θαλή, Πει-
σίστρατου, πλατεία Ηρ. Πολυτεχνείου έως λεωφόρο Ποσει-
δώνος.

Επιπλέον, η περιοχή του δήµου Παλαιού Φαλήρου η 
οποία εκτείνεται από τη λεωφόρο Αµφιθέας έως τη λεωφόρο 
Ποσειδώνος, η περιοχή του δήµου Αλίµου η οποία περικλεί-
εται από τις οδούς Έλλης, λεωφόρο Ελευθερίας, Θουκυδί-
δου, Αθ. ∆ιάκου, Κοτοπούλη, Π. Μελά, Επτανήσου, λεωφόρο 
Αλίµου και λεωφόρο Ποσειδώνος, η περιοχή του δήµου Γλυ-
φάδας η οποία εκτείνεται από τη λεωφόρο Βουλιαγµένης έως 
τη λεωφόρο Ποσειδώνος και το τµήµα του ακινήτου του ∆ιε-
θνούς Αερολιµένα Αθηνών το οποίο λειτουργεί ως εµπορικό 
πάρκο.

Όπως αναφέρεται στην υπουργική απόφαση, 
το βασικό σκεπτικό για την επιλογή 
των συγκεκριµένων περιοχών είναι η 
υψηλή τουριστική κίνηση και τουριστική 
κατανάλωση κατά τη διάρκεια του έτους.

Στη Θεσσαλονίκη η απόφαση αφορά το ιστορικό κέ-
ντρο, το οποίο περικλείεται από τις οδούς Εγνατία, 26ης Ο-
κτωβρίου, Καρατάσου, Ναυάρχου Κουντουριώτου, λεωφόρο 
Νίκης, Παύλου Μελά, Καθηγητού Αντωνίου Κεραµόπουλου 
και Στέφανου Τάττη.

Στην ίδια υπουργική απόφαση αναφέρεται πως επιτρέ-
πεται η λειτουργία των εµπορικών καταστηµάτων τα οποία 
βρίσκονται εκατέρωθεν των κάθετων στα όρια οδών και κατά 
µήκος ενός οικοδοµικού τετραγώνου, ανεξαρτήτως της τοπο-
θεσίας του σηµείου εισόδου κάθε καταστήµατος.

Το σκεπτικό της επιλογής
Όπως αναφέρεται στην υπουργική απόφαση, το βασικό σκε-
πτικό για την επιλογή των συγκεκριµένων περιοχών είναι η 
υψηλή τουριστική κίνηση και τουριστική κατανάλωση κατά 
τη διάρκεια του έτους. Συγκεκριµένα, ο αυξηµένος αριθµός 
αεροπορικών αφίξεων στον ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών και 
στον ∆ιεθνή Κρατικό Αερολιµένα Θεσσαλονίκης, όπως επί-
σης και ο αυξηµένος αριθµός αφίξεων πλοίων κρουαζιέρας 
και επιβατηγών πλοίων στα λιµάνια του Πειραιά και της Θεσ-
σαλονίκης, καθώς και σκαφών αναψυχής στις µαρίνες του 
παραλιακού µετώπου της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου 
Τοµέα Αθηνών.

Επιπλέον, το αυξηµένο ποσοστό πληρότητας ξενοδοχεια-
κών κλινών, η υψηλή συγκέντρωση ξενοδοχειακών επιχειρή-
σεων στους δήµους Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, Παλαιού Φα-
λήρου και Γλυφάδας και η αυξηµένη επισκεψιµότητα χώρων 
ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Η απόφαση στηρίχτηκε και στην παγκόσµια τάση ανάπτυ-
ξης που παρουσιάζει ο «τουρισµός πόλεων», από την οποία 
έχουν τις προϋποθέσεις να επωφεληθούν οι αστικές περιοχές 
της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Ανοιχτά καταστήµατα – Ποιους συµφέρει
Ζήτηµα προβληµατισµού αποτελεί για τους καταστηµατάρ-
χες, µεγάλους και µικρούς, το κόστος λειτουργίας των κα-
ταστηµάτων τις Κυριακές, καθώς, σύµφωνα µε κάποιους υ-
πολογισµούς από παράγοντες της αγοράς, εκτιµάται ότι θα 
ξεπερνά ετησίως τα 270 εκατ. ευρώ, κάτι ασύµφορο για την 
αγορά.

Σύµφωνα µε καταστηµατάρχες µε τους οποίους µίλησε η 
FS, το παραπάνω ποσό δεν καλύπτεται από τις µικρές αλλά 
ούτε και από τις µεγάλες επιχειρήσεις.

Σε κάθε περίπτωση, αυτό που επισηµαίνουν είναι ότι οι 
κινήσεις της κυβέρνησης κινούνται προς τη λάθος κατεύ-
θυνση, ενώ αναµένουν και την απόφαση του ΣτΕ επί της 
προσφυγής των εµπόρων και εµποροϋπαλλήλων κατά της υ-
πουργικής απόφασης, από την οποία θα εξαρτηθούν εν πολ-
λοίς οι επόµενες κινήσεις τους. 
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Τ
ο πρωί του Σαββάτου 22 Ι-
ουλίου όσοι κυκλοφορού-
σαν στο κέντρο της πόλης 
των Σκοπίων θα είδαν τα α-
νυψωτικά καλαθοφόρα ο-
χήµατα, τα οποία οι δήµοι 
συνήθως χρησιµοποιούν 

για να αλλάζουν τις καµένες λάµπες, να γεµί-
ζουν τους δρόµους µε µπάνερ για τον τελικό του 
ευρωπαϊκού Super Cup ανάµεσα στη Ρεάλ Μα-
δρίτης και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που θα 
πραγµατοποιηθεί στις 8 Αυγούστου.

Η εµφάνιση των διαφηµιστικών προκάλεσε 
ανακούφιση. ∆ιότι, όπως είχε ανακοινώσει έναν 
µήνα νωρίτερα ο γενικός γραµµατέας της κυβέρ-
νησης της ΠΓ∆Μ Ντράγκι Ρασκόφσκι, η χώρα 
έπρεπε µέχρι την προηγουµένη, στις 21 Ιουλίου, 
να ανταποκριθεί σε όλες τις παρατηρήσεις που 
είχε κάνει η UEFA για το γήπεδο που θα φιλο-
ξενούσε τον τελικό, το στάδιο «Philip II National 
Arena», στην πρωτεύουσα της γειτονικής χώρας. 
«Αν δεν ανταποκριθούµε, η UEFA µπορεί να απο-
φασίσει να µεταθέσει την έδρα του αγώνα. Η κυ-
βέρνηση θα κάνει ό,τι µπορεί για να διαγραφούν 
οι παρατηρήσεις της UEFA και ο αγώνας να γίνει 
όπως έχει προγραµµατιστεί» είχε διαβεβαιώσει ο 
Ρασκόφσκι στις 24 Ιουνίου 2016. Απολύτως λο-
γικό, διότι ήδη είχαν αρχίσει να φτάνουν τα µη-
νύµατα από τον τουριστικό τοµέα. Σύµφωνα µε 
τον παγκόσµιας εµβέλειας ιστότοπο ξενοδοχεια-
κών κρατήσεων booking.com, ο µέσος όρος χρέ-
ωσης για ένα δωµάτιο σε ξενοδοχείο στα Σκόπια 
είναι περίπου 62 ευρώ τη βραδιά. Οι τιµές των 
δωµατίων στα ξενοδοχεία για την ηµεροµηνία 
του τελικού, στις 8 Αυγούστου, έχουν ανέβει στα 
2.000 ευρώ τη βραδιά και είναι πλέον ελάχιστα 
τα διαθέσιµα δωµάτια.

Ξενοδοχεία στα ύψη
Συγκεκριµένα, διαθέσιµα είναι πλέον µόνο ιδι-
ωτικά διαµερίσµατα, τα οποία διατίθενται µέσω 
διαφόρων ιστοσελίδων, όπου όµως οι κατώτα-
τες χρεώσεις –και αυτές όχι για το κέντρο της 
πόλης– ξεπερνούν τα 700 ευρώ τη βραδιά, τη 
στιγµή που τα ακριβότερα εισιτήρια για τον αγώνα 
είναι µόλις 50 ευρώ.

«Το ύψος της χρέωσης του δωµατίου είναι 
απόφαση της διεύθυνσης» έλεγε ένας ρεσεψιο-
νίστ, στον οποίο φαινόταν δυσβάσταχτο το βάρος 
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και η αιτιολόγηση µιας τόσο εξωφρενικής στα 
µάτια του τιµής, που ισοδυναµεί µε αρκετά δικά 
του µηνιάτικα.

Εδώ και 15 µέρες ιδιοκτήτες ξενοδοχείων στην 
πόλη διαβεβαιώνουν µε ικανοποίηση ότι δύο µέρες 
πριν από τον τελικό και δύο µέρες µετά δεν έχουν 
άδειο δωµάτιο και προβλέπουν ότι αυτό το τετρα-
ήµερο θα τους αφήσει περισσότερα λεφτά απ’ ό,τι 
όλο το καλοκαίρι.

Την ίδια ώρα τα διαµερίσµατα που προσφέ-
ρει η Airbnb αγγίζουν τιµές που ξεπερνούν τα 
750 ευρώ τη βραδιά, ενώ η µικρή προσφορά στα 
Σκόπια αύξησε την τουριστική κίνηση µέχρι και 
το Κουµάνοβο, µια πόλη που απέχει περίπου 50 
χιλιόµετρα από την πρωτεύουσα.

Υπολογίζεται ότι οι οµάδες θα φέρουν στα 
Σκόπια περίπου 10.000 άτοµα συνολικά και οι 
τιµές των ξενοδοχείων έχουν προκαλέσει την 
οργή των φιλάθλων τόσο της Ρεάλ όσο και της 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ειδικά οι τελευταίοι 
καταγγέλλουν ότι είχαν κλείσει δωµάτια πριν 
από µήνες, µε την ελπίδα ότι η οµάδα τους θα 
παίξει στον τελικό του Super Cup, αλλά τώρα οι 
ξενοδόχοι των Σκοπίων δεν τηρούν τις συµφω-
νίες και ζητούν τα νέα, εξωφρενικά γι’ αυτούς, 
ποσά. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα πολλοί από αυ-
τούς να αναζητήσουν διαµονή στη Βουλγαρία ή 
στην Ελλάδα για να δουν το µατς. Σύµφωνα µε 
τους Άγγλους φιλάθλους, η δικαιολογία των ξε-
νοδόχων για τις ακυρώσεις είναι το ενδεχόµενο 
«τροµοκρατικής απειλής».

Οι τοπικοί αρµόδιοι, στους οποίους ετέθη το 
θέµα, περιορίστηκαν να πουν ότι δεν µπορούν να 
διερευνήσουν τις καταγγελίες, γιατί κανείς δεν τις 
έχει κάνει σε αυτούς, ενώ η κυβέρνηση κάλεσε 
µπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία να «δείξουν α-
ξιοπρέπεια» στον τρόπο µε τον οποίο θα διαχει-
ριστούν τους φιλάθλους. Παράλληλα, η αστυνο-
µία προσπαθεί να εντοπίσει κάποιους που έχουν 
στην κατοχή τους πολλά εισιτήρια και προσπα-
θούν να τα πουλήσουν µε υψηλό κέρδος.

Μέσω ενός Έλληνα η ανάθεση
Η διεκδίκηση της διεξαγωγής του τελικού στα 
Σκόπια εντάχθηκε από την κυβέρνηση Γκρού-
εφσκι στην πολιτική ανάδειξης της πόλης ως του-
ριστικού προορισµού.  Ήταν το «Σχέδιο 2014», το 
οποίο ξεκίνησε µε έναν προϋπολογισµό 70-80 
εκατ. ευρώ και σήµερα, που δεν έχει ολοκληρω-

του και η κυβέρνηση συνολικά θα διασφάλιζαν 
ότι το στάδιο «Φίλιππος Β »́ θα ήταν σε εξαιρε-
τική κατάσταση για το γεγονός.

Το στάδιο «Φίλιππος Β »́ είναι το παλιό 
«Gradski stadium», το οποίο κατασκευάστηκε 
τη δεκαετία του 1980 και µετονοµάστηκε τη 
δεκαετία του 1990, ενώ τον Νοέµβριο του 2016 
πήρε και το όνοµα του χορηγού, της Makedonski 
Telecom, και έγινε «Telecom Arena». Φιλοξενεί 
τους εντός έδρας αγώνες των δύο σηµαντικότε-
ρων οµάδων της χώρας, της Βαρντάρ και της Ρα-
µποτνίτσκι. Χωρά 33.460 θεατές, αλλά το 2012 
η συναυλία µε τίτλο «Η καρδιά της Μακεδονίας 
χτυπά στα 7/8» για την 21η επέτειο της ανεξαρ-
τησίας της ΠΓ∆Μ είχε 61.000 θεατές.

Από το 2008 βρίσκεται σε φάση ανακατα-
σκευής, στο πλαίσιο της οποίας το 2013 απέκτησε 
µια φωτεινή πρόσοψη, ενώ το κόστος της ανακα-
τασκευής µέχρι σήµερα έχει φτάσει τα 60 εκατ. 
ευρώ. Το µεγαλύτερο µέρος των εργασιών το έχει 
αναλάβει η εταιρεία BETON, η οποία έχει αναλά-
βει και το σηµαντικότερο έργο της αναµόρφωσης 
της κεντρικής πλατείας των Σκοπίων, το κόστους 
11,5 εκατ. ευρώ άγαλµα του έφιππου στρατιώτη, 
ο οποίος, όπως έχει πει ο διευθύνων σύµβουλος 
της εταιρείας, είναι ο Μέγας Αλέξανδρος.

Όµως ο Ρασκόφσκι στις 24 Ιουνίου είπε ότι 
στο στάδιο δεν είχε ακόµη εγκατασταθεί air 
condition, δεν είχε προβλεφθεί χώρος για τα ο-
χήµατα των τηλεοπτικών συνεργείων και υπο-
δοµή για πρόσβαση στο internet ανάλογη µε 
τη χωρητικότητα του σταδίου, δεν είχαν κατα-
τεθεί σχέδια εκκένωσης, φράχτες δεν είχαν βα-
φτεί και δεν είχαν εγκατασταθεί εναλλακτικές 
πηγές ενέργειας για την περίπτωση µπλακάουτ.

Ο Ρασκόφσκι κατήγγειλε ότι οι συγκεκρι-
µένες παρατηρήσεις της UEFA υπήρχαν από 
το 2015, µε την τελευταία σχετική επιστολή να 
αποστέλλεται στις 15 Ιουνίου αλλά η οµοσπον-
δία να την κοινοποιεί στη νέα κυβέρνηση µία ε-
βδοµάδα αργότερα.

Είναι προφανές ότι οι «νέοι» καταγγέλλουν 
τους «παλιούς» και στο ποδόσφαιρο, και µάλι-
στα δεν διστάζουν να κινδυνολογήσουν λιγάκι, 
καθώς το portal της UEFA είχε κλείσει την η-
λεκτρονική πλατφόρµα των εισιτηρίων από τις 
14 Ιουλίου.

Ο Γκρούεφσκι παίζει µπάλα πριν 
από τον τελικό
Η οµοσπονδία, από την πλευρά της, έχει φροντί-
σει να διορίσει ως πρεσβευτή της διοργάνωσης 
τον πιο σηµαντικό ποδοσφαιριστή της χώρας, 
τον Γκόραν Πάντεφ, ο οποίος είχε παίξει στον 
τελικό του Super Cup το 2010 ως παίκτης της 
Ίντερ, αλλά χωρίς νίκη. Ο Πάντεφ, µάλιστα, δεν 
δίστασε να πει ότι θα προτιµούσε ως αντίπαλο 
της Μάντσεστερ όχι τη Ρεάλ αλλά τη Γιουβέ-
ντους ή την Μπαρτσελόνα.

Την ίδια ώρα η οµοσπονδία κατηγορείται ότι 
το δικό της βίντεο για τον τελικό συνιστά ουσια-
στικά διαφηµιστικό σποτ για το «Σχέδιο 2014» του 
Γκρούεφσκι. Αξίζει δε να σηµειωθεί ότι ο πρώην 
πρωθυπουργός είχε επιλέξει να κάνει την ανα-
κοίνωση µε την οποία ζητούσε «επίσπευση των 
δηµοτικών εκλογών και προκήρυξη ταυτόχρονα 
πρόωρων βουλευτικών εκλογών τον Σεπτέµβριο 
ή τον Οκτώβριο» στο περιθώριο επίσκεψης στο 
στάδιο «Φίλιππος Β »́ για την επιθεώρηση των 
εργασιών ενόψει της φιλοξενίας του Super Cup.

Τα ξενοδοχεία στα Σκόπια έχουν 
µέση τιµή στα 62 ευρώ, αλλά στις 8 
Αυγούστου Ρεάλ και Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ στέλνουν τις τιµές 
πάνω από τα 2.000 ευρώ το βράδυ, 
γιατί παίζουν στον τελικό του 
ευρωπαϊκού Super Cup στο στάδιο 
«Φίλιππος Β΄».

θεί ακόµη, εκτιµάται ότι έχει κοστίσει περίπου 
700-800 εκατ. ευρώ.

Κύκλοι της αντιπολίτευσης λένε ότι το πραγ-
µατικό κόστος, το οποίο καλύπτεται από τον κρα-
τικό προϋπολογισµό, δεν είναι γνωστό. «Εγώ 
πληρώνω γι’ αυτά» έλεγε υποψήφιος βουλευτής 
της αντιπολίτευσης αναφερόµενος στην αναδια-
µόρφωση της κεντρικής πλατείας της πόλης µε 
αγάλµατα εθνικών ηρώων και θρησκευτικών η-
γετών µπροστά σε κτίρια τα οποία παραπέµπουν 
σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. «Μην εντυπωσιά-
ζεστε, δεν είναι µάρµαρο, γυψοσανίδα είναι η 
πρόσοψη» σχολίαζε, την ώρα που µπροστά του 
περνούσαν διώροφα κόκκινα λεωφορεία όπως 
αυτά του Λονδίνου.

Τις διαπραγµατεύσεις της UEFA µε την Πο-
δοσφαιρική Οµοσπονδία της ΠΓ∆Μ έκανε ένας 
γνώριµος στο ελληνικό ποδόσφαιρο παράγοντάς 
του. Πρόκειται για τον Θεόδωρο Θεοδωρίδη, ο ο-
ποίος την άνοιξη του 2015 πραγµατοποίησε σειρά 
επισκέψεων στη γειτονική χώρα και µίλησε µε το 
σύνολο των πολιτικών παραγόντων, συµπεριλαµ-
βανοµένου του πρωθυπουργού κ. Γκρούεφσκι.

Ήταν η εποχή που έπειτα από εννέα χρόνια 
στην εξουσία η κυβέρνησή του είχε αρχίσει να 
έχει ρωγµές. Τον Μάιο του 2015 είχε αποδεχτεί 
την παραίτηση δύο υπουργών και του διοικητή 
των µυστικών υπηρεσιών, ο οποίος ήταν και α-
νιψιός του. Ο τότε αρχηγός της αντιπολίτευσης 
και νυν πρωθυπουργός Ζόραν Ζάεφ έδινε καθη-
µερινά στη δηµοσιότητα αποµαγνητοφωνηµένες 
συνοµιλίες που είχαν υποκλέψει οι µυστικές υ-
πηρεσίες, ενώ διαδηλώσεις διαµαρτυρίας γίνο-
νταν στους δρόµους.

Αυτά δεν εµπόδισαν την εκτελεστική επι-
τροπή της UEFA, στη συνεδρίασή της στις 30 
Ιουνίου 2015, να αποφασίσει να αναθέσει στα 
Σκόπια τη φιλοξενία του αγώνα για το ευρωπαϊκό 
Super Cup. Πρόεδρός της ήταν ακόµη ο Μισέλ 
Πλατινί, ο οποίος λίγο αργότερα αποµακρύνθηκε 
µε καταγγελίες διαφθοράς. Πάντως, ο πρόεδρος 
της Οµοσπονδίας Ποδοσφαίρου στα Σκόπια, στη 
συνέντευξη Τύπου αµέσως µετά την ανάθεση, 
εξήρε τον τρόπο λειτουργίας της ευρωπαϊκής ο-
µοσπονδίας υπό τον Γάλλο πρώην διεθνή.

Παίζοντας µπάλα στον «Φίλιππο»
Στην ίδια συνέντευξη ο υπουργός Υποδοµών Βλά-
ντο Μισαΐλοφσκι διαβεβαίωσε ότι το υπουργείο 
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Στη Βουλή συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το σχέδιο 
νόµου του υπουργείου Παιδείας που σχετίζεται µε τις 
αλλαγές στην ανώτατη εκπαίδευση. Πριν από λίγες 
µέρες ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου πα-

ρουσίασε το νοµοσχέδιο στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέ-
σεων, προκαλώντας «µετωπική» µεταξύ κυβέρνησης και Ν∆.

Κ. Γαβρόγλου: «Ορυµαγδός άδικων 
κατηγοριών»
Ο κ. Γαβρόγλου υπεραµύνθηκε των διατάξεων του νοµοσχεδίου, 
υποστηρίζοντας ότι θεσπίζει «ένα σύνολο ακαδηµαϊκών κανό-
νων». Όπως είπε, «η ψήφιση το 2011 ενός νοµοσχεδίου µε πολύ 
µεγάλη πλειοψηφία οδήγησε στην απορρύθµιση της καθηµερι-
νότητας. Απορρύθµιση σηµαίνει να κάνουν πολλοί ό,τι σχεδόν 
τους κατέβει, χωρίς να υπάρχουν πλαίσια κανόνων και πλαίσια 
που κατοχυρώνουν κάποια συναίνεση».

Ο υπουργός Παιδείας σηµείωσε ότι πρόκειται για το πρώτο 
νοµοσχέδιο που θυµάται που να έχει κατηγορηθεί και να του έχει 
γίνει κριτική µε τόσο έωλη επιχειρηµατολογία. Όπως είπε, «µε 
τις λέξεις και εκφράσεις που χρησιµοποιήθηκαν, έχουν ξεπερα-
στεί τα όρια – και µέσα από έναν ορυµαγδό άδικων κατηγοριών 
έγινε µια προσπάθεια να δηµιουργηθεί ένα αρνητικό κλίµα».

Ν∆: «Οδηγείτε την παιδεία 
σε µια πρωτοφανή οπισθοδρόµηση»
Η Ν∆ µέσω της εισηγήτριας και τοµεάρχου Παιδείας Νίκης Κε-
ραµέως ανέβασε τους τόνους, καταγγέλλοντας ότι µε «το παρόν 
νοµοθέτηµα η κυβέρνηση στέλνει τα πανεπιστήµια πίσω ολοτα-
χώς». Μάλιστα, η κ. Κεραµέως κατηγόρησε το υπουργείο Παι-
δείας ότι µε τον νόµο-πλαίσιο επιφέρει επτά καίρια πλήγµατα 
στην εκπαίδευση. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι «εισάγεται ένα α-
σφυκτικό, υπέρµετρα περιοριστικό και γραφειοκρατικό πλαίσιο 
για τα µεταπτυχιακά προγράµµατα, το οποίο ακυρώνει την ανα-
πτυξιακή τους προοπτική και τα καταδικάζει σε παρακµή, αν όχι 
σε αφανισµό». Επίσης, πρόσθεσε ότι «αποδιοργανώνεται η λει-
τουργία της πρυτανείας, µε την εκλογή αντιπρυτάνεων σε ξεχω-
ριστά ψηφοδέλτια, µε απώτερο στόχο τον κοµµατικό έλεγχο των 
ιδρυµάτων».

Επιπλέον, σύµφωνα µε την κ. Κεραµέως, «αποψιλώνεται η 
Αρχή ∆ιασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώ-
τατη Εκπαίδευση (Α∆ΙΠ), µε άµεσο κίνδυνο την αποκοπή των 
ελληνικών ιδρυµάτων από τον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο ανώτατης 
εκπαίδευσης και έρευνας».

Η τοµεάρχης υποστήριξε ακόµη ότι «επανέρχεται µια πα-
ρωχηµένη και άκρως επικίνδυνη αντίληψη για το ακαδηµαϊκό 

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
ΓΙΑ ΤΟ Ν/Σ ΓΙΑ ΤΑ ΑΕΙ

άσυλο, που έχει ως αποτέλεσµα να συζητάµε για το αν η αστυνο-
µία θα έχει δικαίωµα να συλλαµβάνει τον ληστή, τον βιαστή, τον 
κλέφτη, τον ναρκοµανή, αυτόν που βιαιοπραγεί εντός του πανε-
πιστηµίου».

Σηµειώνεται ότι τα υπόλοιπα κόµµατα της αντιπολίτευσης 
κατηγόρησαν το υπουργείο Παιδείας για προσχηµατικό διάλογο, 
ασκώντας σκληρή κριτική.

Κ. Γαβρόγλου: «Ανοίγουµε τα πανεπιστήµια 
στις οικονοµικά ασθενέστερες τάξεις»
Την ελπίδα ότι το ελληνικό πανεπιστήµιο θα γίνει εξωστρεφές 
και ταυτόχρονα θα λειτουργεί µε ακαδηµαϊκούς κανόνες εντός 
του εξέφρασε ο κ. Γαβρόγλου. Κατά τη διάρκεια της οµιλίας του 
στη Βουλή και παρουσιάζοντας τις βασικές ρυθµίσεις έκανε λόγο 
για ένα πανεπιστήµιο ανοιχτό στην κοινωνία, µε νέους ακαδηµα-
ϊκούς κανόνες.

«Ανοίγουµε τα πανεπιστήµια στις οικονοµικά ασθενέστερες 
τάξεις, ενισχύουµε την επαγγελµατική εκπαίδευση, αφήνουµε 
νέα περιθώρια ως προς τη συνεργασία µε τα ξένα πανεπιστήµια» 
ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για το ζήτηµα των µεταπτυχιακών σπουδών ο κ. Γαβρόγλου 
σηµείωσε ότι µε τις προωθούµενες ρυθµίσεις θα µπορούν να εγ-
γράφονται δωρεάν σε µεταπτυχιακά προγράµµατα φοιτητές που 
έχουν τα προσόντα αλλά όχι και την οικονοµική άνεση, προσθέ-
τοντας ότι τα δίδακτρα των µεταπτυχιακών σπουδών στα δηµόσια 
πανεπιστήµια θα πρέπει να προσαρµόζονται µε βάση το κόστος 
και όχι µε βάση τη ζήτηση.

Επιστροφή των φοιτητών στη Σύγκλητο
Σχετικά µε την επαναφορά της συµµετοχής των φοιτητών σε πο-
σοστό 10% επί του συνόλου της Συγκλήτου, ο κ. Γαβρόγλου κά-

Ο ΣΕΒ υποστηρίζει ότι «το νοµοσχέδιο 
περιλαµβάνει ρυθµίσεις που διευρύνουν το χάσµα 
της ανώτατης εκπαίδευσης µε την οικονοµία, 
καθώς και το χάσµα που χωρίζει την Ελλάδα 
από τις χώρες που ασκούν πρωταθλητισµό στην 
αριστεία των νέων».

λεσε τα κόµµατα της αντιπολίτευσης να ξεκαθαρίσουν αν θεω-
ρούν τους φοιτητές «υπεύθυνους πολίτες ή πρόσωπα που τροµά-
ζουν την κοινωνία».

«Υπάρχουν ακραίες περιπτώσεις; Προφανώς και υπάρχουν. 
Υπάρχουν απαράδεκτες περιπτώσεις; Προφανώς και υπάρχουν. 
Είναι αυτό που χαρακτηρίζει τα πανεπιστήµια; ∆εν είναι. Εδώ, 
λοιπόν, εµείς λέµε υπεύθυνη στάση όλων όσοι είναι στο πανεπι-
στήµιο µέσα από τις συµµετοχικές διαδικασίες» είπε ο κ. Γαβρό-
γλου.

Για την επαναφορά του πανεπιστηµιακού ασύλου ο κ. Γαβρό-
γλου εξήγησε ότι ουσιαστικά επανέρχεται διάταξη της πρώην υ-
πουργού Παιδείας Μαριέττας Γιαννάκου. «Είµαι σίγουρος ότι 
στην Κοινοβουλευτική Οµάδα τουλάχιστον της Ν∆ είναι πάρα 
πολλοί εκείνοι που ψήφισαν τη διάταξη της κ. Γιαννάκου του 
2007 την οποία επαναφέρουµε. Από το 2011 και µετά, που κάτω 
από το χειροκρότηµα των 250 και πλέον βουλευτών που ψήφισαν 
το νοµοσχέδιο και είχε καταργηθεί το άσυλο, τι ακριβώς έκαναν 
οι διοικήσεις των πανεπιστηµίων για να προστατέψουν τη νοµι-
µότητα των χώρων τους και να µην υπάρχει παραβατικότητα; ∆εν 
έκαναν τίποτα». Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι µε τη σχετική διά-
ταξη τίθενται κανόνες µέσω ειδικής οµάδας εργασίας µε επικε-
φαλής τον πρώην υπουργό ∆ικαιοσύνης Νίκο Παρασκευόπουλο.

Αντιδράσεις από το ΕΜΠ
Την έντονη αντίθεσή τους για διατάξεις του νοµοσχεδίου ε-
ξέφρασαν η Πρυτανεία και οι κοσµήτορες του ΕΜΠ. Στη σχε-
τική ανακοίνωση επισηµαίνονται οι διαφωνίες του ιδρύµατος για 
σειρά σηµαντικών θεµάτων του νοµοσχεδίου, όπως αυτό είχε κα-
τατεθεί στη διαβούλευση.

Μεταξύ άλλων, είναι «η εισαγωγή διδάκτρων στα µεταπτυχι-
ακά, η πλασµατική αύξηση των προϋπολογισµών των ιδρυµάτων 
και η υιοθέτηση ρυθµίσεων ώστε να µην καλύπτονται ούτε καν 
πάγιες ανάγκες των ΑΕΙ από τον κρατικό προϋπολογισµό, για θέ-
µατα διοίκησης, για θέµατα καθηµερινής λειτουργίας κ.λπ.».

«Το νοµοσχέδιο», τονίζει η ανακοίνωση, «επιφέρει σηµαντι-
κές αλλαγές στην ανώτατη εκπαίδευση στο µέσο της θερινής πε-
ριόδου, ακολουθώντας την “πεπατηµένη” προηγούµενων σχετι-
κών νοµοσχεδίων».

ΣΕΒ: «Η κυβέρνηση να επανεξετάσει 
συγκεκριµένα άρθρα»
Κριτική στο νοµοσχέδιο για την ανώτατη εκπαίδευση άσκησε 
και ο Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ), ζητώ-
ντας από την κυβέρνηση να επανεξετάσει συγκεκριµένα άρθρα.

Ο Σύνδεσµος υποστηρίζει ότι «το νοµοσχέδιο περιλαµβά-
νει ρυθµίσεις που διευρύνουν το χάσµα της ανώτατης εκπαίδευ-
σης µε την οικονοµία, καθώς και το χάσµα που χωρίζει την Ελ-
λάδα από τις χώρες που ασκούν πρωταθλητισµό στην αριστεία 
των νέων και στην επιτυχή µετάβασή τους στην αγορά εργασίας».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «η µετάβαση σε ένα νέο 
αναπτυξιακό υπόδειγµα και η οριστική έξοδος της χώρας από 
την κρίση προϋποθέτουν ευρύτερες συναινέσεις και σηµαντι-
κές επενδύσεις στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού της 
χώρας. ∆υστυχώς, ο χώρος της παιδείας έχει επί πολλά χρόνια τα-
λαιπωρηθεί µε αλλεπάλληλες και αντικρουόµενες αλλαγές, που 
δεν ικανοποιούν τον στόχο της µετάβασης σε µια σύγχρονη οικο-
νοµία της γνώσης, όπου τα πανεπιστήµια και οι επιχειρήσεις συ-
νεργάζονται αρµονικά, όπως συµβαίνει σε χώρες που αναπτύσσο-
νται και προοδεύουν».

Επιπλέον, ο ΣΕΒ θεωρεί ότι στο νοµοσχέδιο «είναι ιδιαί-
τερα προβληµατική η απουσία ρυθµίσεων που θα ενισχύουν τη 
συνεργασία της ανώτατης εκπαίδευσης µε τις επιχειρήσεις, η ί-
δρυση νέων θεσµών µε ασαφή κατεύθυνση (Ακαδηµαϊκά Συµ-
βούλια), η ανάθεση νέων ρόλων στα ιδρύµατα χωρίς εξασφαλι-
σµένη χρηµατοδότηση (Κύκλοι Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης), 
καθώς και η εισαγόµενη πολυπλοκότητα στην οργάνωση των µε-
ταπτυχιακών σπουδών και η αποθάρρυνση ανάπτυξής τους, αδι-
αφορώντας για το γεγονός ότι οι µεταπτυχιακές και διδακτορι-
κές σπουδές µπορούν να συµβάλουν καθοριστικά στη σύνδεση 
της επιστηµονικής έρευνας µε την παραγωγική δραστηριότητα».
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Κυβέρνηση και ιδιοκτήτες τηλεοπτικών 
σταθµών βρίσκονται σε «θέση µάχης» 
αναφορικά µε τον διαγωνισµό για τις 
τηλεοπτικές άδειες, τον οποίο καλείται 
να διεξαγάγει –άµεσα, όπως επιθυµεί 
η κυβέρνηση– το Εθνικό Συµβούλιο 
Ραδιοτηλεόρασης.

Πλήρης µπορεί να θεωρείται πλέον η αλλαγή 
στον µιντιακό χάρτη της χώρας, µετά και την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας εκπλειστηρια-
σµού των περιουσιακών στοιχείων της Πήγα-
σος Εκδοτική που πραγµατοποιήθηκε την πε-

ρασµένη Πέµπτη.
Με την απόκτηση των τίτλων του «Έθνους» και της «Ηµε-

ρησίας» από τον επιχειρηµατία Ιβάν Σαββίδη µοιάζει να ολο-
κληρώνεται µια διαδικασία πλήρους αλλαγής του µιντιακού το-
πίου της χώρας, καθώς αλλάζουν ιδιοκτησία οι δύο µεγαλύτε-
ροι όµιλοι ΜΜΕ.

∆ΟΛ και Πήγασος
Λίγες ώρες µετά την απόφαση του Πρωτοδικείου, βάσει της ο-
ποίας τα περιουσιακά στοιχεία του ∆ηµοσιογραφικού Οργανι-
σµού Λαµπράκη (∆ΟΛ) περνούσαν οριστικά στα χέρια του επι-
χειρηµατία Βαγγέλη Μαρινάκη, «κλείνοντας» έτσι το κεφάλαιο 
αυτό, ο Ιβάν Σαββίδης έµπαινε δυναµικά στον πλειστηριασµό 
του Πήγασου και αποκτούσε µε το ποσό των 3,58 εκατ. ευρώ 
τους τίτλους του «Έθνους», του «Έθνους της Κυριακής» και της 
«Ηµερησίας», µαζί µε τους αντίστοιχους ιστοχώρους των ιστο-
ρικών εφηµερίδων. Έτσι, οι δύο ισχυρότεροι εκδοτικοί όµιλοι 
της χώρας άλλαξαν χέρια, σηµατοδοτώντας και ένα «τέλος επο-
χής» για τα ελληνικά ΜΜΕ.

Από δω και πέρα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι και στις 
δύο περιπτώσεις οι νέοι ιδιοκτήτες θα επιχειρήσουν αρχικά να 
εξοµαλύνουν την κατάσταση που επικρατεί στα νεοαποκτηθέ-
ντα ΜΜΕ τους (ειδικά στην περίπτωση του Πήγασου, όπου οι 
εφηµερίδες δεν εκδίδονταν το τελευταίο διάστηµα), να λύσουν 
τις εκκρεµότητες µε το προσωπικό (χρωστούµενοι µισθοί κ.λπ.) 
και στο αµέσως επόµενο διάστηµα να ασχοληθούν µε τη στελέ-
χωσή τους και την προσπάθεια εκ νέου ανόρθωσής τους και ανό-
δου τους στην ισχύ που είχαν πριν βρεθούν στη δίνη της κρίσης.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το χρονοδιάγραµµα 
προβλέπει τον Σεπτέµβριο ∆ΟΛ και Πήγασος να βρίσκονται σε 
πλήρη λειτουργία και σταδιακά τα ΜΜΕ των οµίλων να ανα-
κτήσουν τον παρεµβατικό χαρακτήρα και την ισχυρή παρουσία 
που είχαν πριν από µερικά χρόνια.

Το «ερωτηµατικό» του Mega
Από το σύνολο των ανακατατάξεων στον χώρο των ΜΜΕ, το 
«κεφάλαιο» που παρουσιάζει το µεγαλύτερο ενδιαφέρον αφορά 

το Mega Channel, το µετοχικό κεφάλαιο του οποίου βρίσκεται 
σήµερα στα χέρια εταιρειών συµφερόντων του Βαγγέλη Μαρι-
νάκη, του Ιβάν Σαββίδη και της οικογένειας Βαρδινογιάννη. Ι-
διαίτερα κρίσιµο θεωρείται το ποσοστό 13% που βρισκόταν στα 
χέρια της οικογένειας Μπόµπολα και το οποίο αναµένεται να 
εκπλειστηριαστεί στο άµεσο µέλλον, καθώς θεωρείται ότι ό-
ποιος το αποκτήσει θα έχει καθοριστικό ρόλο στις µετέπειτα ε-
ξελίξεις σχετικά µε το «µεγάλο κανάλι». Σηµειώνεται ότι για τις 
17 Αυγούστου έχει οριστεί η γενική συνέλευση της Τηλέτυπος 
Α.Ε., µετά τις παραιτήσεις από το ∆.Σ. του Mega των Γιώργου 
και Φώτη Μπόµπολα. Στη γενική συνέλευση οι µέτοχοι της ε-
ταιρείας θα κληθούν να επικυρώσουν τις µεταβολές στη σύν-
θεση του ∆.Σ. και να προχωρήσουν στην εκλογή νέου, ενώ ε-
κτιµάται ότι αν τεθεί ζήτηµα αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου 
της εταιρείας, ενδέχεται να φανούν και οι προθέσεις των οµί-
λων Βαρδινογιάννη, Μαρινάκη και Σαββίδη για το µέλλον του 
Mega.

Φήµες για συµµαχίες
Εν τω µεταξύ, η πληροφορία περί «συµµαχίας» του Βαγγέλη 
Μαρινάκη µε τον Γιάννη Βαρδινογιάννη και τον Γιάννη Αλα-
φούζο του οµίλου ΣΚΑΪ έχει ταράξει τα νερά του µιντιακού κό-
σµου της χώρας. Σύµφωνα µε πληροφορίες του «Πρώτου Θέ-
µατος», έχουν ήδη ξεκινήσει συζητήσεις ανάµεσα στις πλευρές 
Βαρδινογιάννη και Αλαφούζου σχετικά µε την προοπτική συ-
νεργασίας των δύο καναλιών που έχουν στην ιδιοκτησία τους, 
το Star και το ΣΚΑΪ αντίστοιχα, και εξετάζεται ακόµη και αµοι-
βαία παραχώρηση µετοχών από τον έναν επιχειρηµατία στον 
άλλον, που θα φτάνει το 49% του συνολικού κεφαλαίου.

Ειδικότερα, ο Γιάννης Βαρδινογιάννης φέρεται να µελετά 
την παραχώρηση του 49% του Star και ο Γιάννης Αλαφούζος 
ίδιο ποσοστό του ΣΚΑΪ. Για να υλοποιηθεί δε το σενάριο αυτό, 
η πλευρά Βαρδινογιάννη θα εισφέρει ένα ποσό σε µετρητά –υ-
πολογίζεται περί τα 10 εκατ. ευρώ–, καθώς και ένα µέρος –πιθα-
νότατα 17,5%– από τις µετοχές που κατέχει στο Mega. Αν υλο-
ποιηθεί µια τέτοια κίνηση, θα φέρει από κοινού στη µετοχική 
σύνθεση του Mega τις πλευρές Βαρδινογιάννη, Αλαφούζου και 
Μαρινάκη. Σε ένα τέτοιο σχήµα, πάντοτε κατά το ίδιο δηµοσί-
ευµα, ο ΣΚΑΪ θα αποκτήσει περισσότερο ψυχαγωγικό χαρα-
κτήρα, το Star θα κάνει στροφή και σε ειδησεογραφικό πρό-
γραµµα, και θα υπάρξουν µεγάλες συγχωνεύσεις, περικοπές και 
συνέργειες µεταξύ των δύο καναλιών και του Mega.

ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΜΕ

Την ίδια στιγµή κυβέρνηση και ιδιοκτήτες τηλεοπτικών σταθ-
µών βρίσκονται σε «θέση µάχης» αναφορικά µε τον διαγω-
νισµό για τις τηλεοπτικές άδειες, τον οποίο καλείται να δι-

εξαγάγει –άµεσα, όπως επιθυµεί η κυβέρνηση– το Εθνικό Συµ-
βούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), το οποίο και έχει ανεβάσει τον 
αριθµό των αδειών στις επτά, από τέσσερις που προέβλεπε ο 
«νόµος Παππά». Ήδη οι εκπρόσωποι της Ένωσης Ιδιωτικών Τηλε-
οπτικών Σταθµών Εθνικής Εµβέλειας (ΕΙΤΗΣΕΕ), οι οποίοι συνα-
ντήθηκαν µε τα µέλη του ΕΣΡ, έθεσαν ένα πλαίσιο πέντε αξόνων 
για τη διεξαγωγή του διαγωνισµού, λέγοντας ότι αυτός θα πρέπει 
να πραγµατοποιηθεί υπό τις εξής προϋποθέσεις:
1) Η αγορά των ιδιωτικών καναλιών να προσεγγιστεί ως ενιαία 
και το ΕΣΡ να κάνει µια ολοκληρωµένη πρόταση.
2) Να γνωρίζει ο επενδυτής το σύνολο των επιχειρήσεων που θα 
συµµετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία. Όπως χαρακτηριστικά ανέ-
φεραν, «πρέπει να γνωρίζουµε τον αριθµό των τηλεοπτικών α-
δειών που χωράνε στο φάσµα και να είναι εξαρχής γνωστή η δι-
άρκεια της τηλεοπτικής άδειας σε όλες τις κατηγορίες».
3) Η τιµή εκκίνησης να βασιστεί σε µελέτες επικαιροποιηµένες και 
όχι στη «διαβόητη» µελέτη του Πανεπιστηµίου της Φλωρεντίας. 
4) Να γίνει έλεγχος χρηµάτων όσων συµµετέχουν στον διαγωνι-
σµό πριν και όχι µετά από αυτόν.
5) Το σύστηµα που θα χρησιµοποιηθεί να είναι αξιόπιστο και πι-
στοποιηµένο, µε τους εκπροσώπους της Ένωσης να υποστηρί-
ζουν ότι αυτό που είχε χρησιµοποιηθεί στον προηγούµενο διαγω-
νισµό δεν ήταν.

Απαντώντας στην ΕΙΤΗΣΕΕ, ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτι-
κής Νίκος Παππάς, µιλώντας στον ρ/σ «Στο Κόκκινο», τόνισε ότι 
«δεν µας εκπλήσσει η στάση των καναλαρχών. Ο νόµος και το Σύ-
νταγµα θα εφαρµοστεί», προσθέτοντας ότι «δεν θα υπάρχουν τη-
λεοπτικές άδειες άνευ τιµήµατος. Θα προασπίσουµε θέσεις εργα-
σίας και το δηµόσιο συµφέρον. Είναι υποχρέωσή µας». 

Σε ακόµα πιο υψηλούς τόνους, ο ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε ανακοί-
νωση στην οποία ανέφερε ότι «η συνέντευξη Τύπου των εκπρο-
σώπων της Ένωσης Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθµών Εθνικής 
Εµβέλειας (ΕΙΤΗΣΕΕ) επιβεβαίωσε πως το καθεστώς ασυδοσίας 
το οποίο τους παραχώρησαν η Ν∆ από κοινού µε το ΠΑΣΟΚ τείνει 
να γίνει “δεύτερη φύση”. Υπενθυµίζουµε στην ΕΙΤΗΣΕΕ πως τα κα-
νάλια τους εξακολουθούν να εκπέµπουν παράνοµα και αυτό δεν 
πρόκειται να διαρκέσει για πολύ ακόµα. Επίσης, ο νόµος µε τον 
οποίο διεξήχθη ο διαγωνισµός για τις άδειες τον Σεπτέµβριο του 
2016 δεν κρίθηκε αντισυνταγµατικός. Το ΕΣΡ πρέπει να συµµορ-
φωθεί στη συνταγµατική επιταγή και να διεξαγάγει άµεσα τον δια-
γωνισµό για τις τηλεοπτικές άδειες».

ΣΕ ΘΕΣΗ ΜΑΧΗΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ Α∆ΕΙΕΣ
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οικονοµία

Είναι σαφές ότι η έξοδος στις αγορές 
είναι ένα ακόµη σηµείο σταδιακής 
επιστροφής της ελληνικής οικονοµίας 
στην οµαλότητα, µετά το καλοκαίρι 
του 2015.

Ως αρχικά θετική, αλλά µε υποσηµειώσεις, 
κρίνεται η πολυπόθητη έξοδος της Ελ-
λάδας στις αγορές, καθώς η ελληνική οι-
κονοµία παραµένει δέσµια της εφαρµο-
γής περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων 

(capital controls) και παλεύει να µειώσει το country risk.
Πέρα από τη συνολική πορεία του εγχειρήµατος και 

τις αποδόσεις που επιτεύχθηκαν, υπάρχουν κάποια ση-
µεία που είναι πολύ σηµαντικά και δείχνουν µια δειλή 
µεν, αλλά θετική µεταστροφή του κλίµατος απέναντι 
στην οικονοµία της χώρας. Βασικό τέτοιο στοιχείο είναι 
η παρουσία µακροπρόθεσµων θεσµικών επενδυτών για το 
ποσό των 1,5 δισ. ευρώ, που αποτελεί σαφή ένδειξη µιας 
επιφυλακτικά θετικής στάσης από την πλευρά των αγο-
ρών, παρά το γεγονός ότι το περιβάλλον στην Ελλάδα πα-
ραµένει αβέβαιο. Βέβαια στα όσα µέτρησαν δεν πρέπει 
να αγνοούµε ότι τελευταία σύσσωµη η πλευρά της Ευρω-
ζώνης εµφανίζεται σταθερά ευνοϊκή απέναντι στην επι-
στροφή της Ελλάδας στις αγορές για δύο σηµαντικούς ε-
σωτερικούς της λόγους. Πρώτον, για την απόδειξη της δυ-
νατότητας επιτυχίας του ελληνικού προγράµµατος, λόγω 
και των επερχόµενων γερµανικών εκλογών του Σεπτεµ-
βρίου, αλλά και για να αποτυπωθεί έµπρακτα µέσα από 
τα αποτελέσµατα των εκδόσεων η εκτίµηση της Ευρωζώ-
νης ότι το ελληνικό χρέος είναι βιώσιµο. Εκτίµηση που 
βρίσκεται µακριά απ’ όλα όσα απαιτεί και βάζει ως προϋ-
ποθέσεις το ∆ΝΤ για τη βιωσιµότητά του. Με βάση αυτό, 
είναι χαρακτηριστικό ότι οι προσφορές για το πενταετές 
οµόλογο έγιναν σε επίπεδο επιτοκίων κατά περίπου δύο 
ποσοστιαίες µονάδες χαµηλότερα από εκείνο µε το οποίο 
το ∆ΝΤ κάνει τους υπολογισµούς του για τη βιωσιµότητα 
του ελληνικού χρέους.

Είναι σαφές ότι η έξοδος στις αγορές είναι ένα ακόµη 
σηµείο σταδιακής επιστροφής της ελληνικής οικονοµίας 
στην οµαλότητα, µετά το καλοκαίρι του 2015. Για να δου-
λέψει όµως και για να αποτυπωθεί σωστά η επιτυχία της 
εξόδου πρέπει να συνδυαστεί µε µια ευρύτερη κυβερ-
νητική πολιτική που θα πείθει ότι µειώνει το ρίσκο της 
χώρας και προωθεί την επιχειρηµατικότητα.

Η σταδιακή αποκλιµάκωση του κινδύνου (country 
risk) θα βοηθήσει τις εξαγωγικές προσπάθειες των ελλη-
νικών επιχειρήσεων. Της εξόδου στις αγορές είχαν προη-
γηθεί η επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών στα τέλη του 
2015, οι δύο θετικές αξιολογήσεις από τους θεσµούς την 

άνοιξη του 2016 και του 2017, η µερική χαλάρωση των 
capital controls και η έξοδος από τη λίστα των χωρών µε 
υπερβολικό έλλειµµα. Όλα αυτά χτίζουν µια σειρά εξελί-
ξεων που στο σύνολό τους είναι ικανές να πλέξουν το ελ-
ληνικό αφήγηµα του «recovery story» και να σηµάνουν 
ουσιαστική αναστροφή στην οικονοµία.

Από την άλλη, οι ελληνικές τράπεζες αποκτούν πλεο-
νέκτηµα για την υλοποίηση των σχεδίων τους, µε στόχο 
την έκδοση οµολογιακών δανείων, ενώ εξοµαλύνεται πε-
ραιτέρω η πρόσβασή τους στη διατραπεζική αγορά, µε 
αιχµή την άντληση ρευστότητας µέσω repos.

Την ίδια στιγµή η άντληση φθηνότερης ρευστότητας 
των τραπεζών από τις αγορές χρήµατος και κεφαλαίου θα 
στηρίξει τον στόχο µείωσης της δανειακής τους έκθεσης 
στον Έκτακτο Μηχανισµό Ρευστότητας (ELA) της Τρά-
πεζας της Ελλάδος.

Πώς είδαν οι ξένοι την έξοδο της Ελλάδας 
στις αγορές
Με «αρκετά καλά» έως απόλυτη επιτυχία βαθµολογούν 
ξένοι αναλυτές τη δοκιµαστική έξοδο της Ελλάδας στις 
αγορές, µε κοινό συµπέρασµα ότι η Ελλάδα «έχει λόγους 
να αισιοδοξεί, καθώς η οικονοµία ανακάµπτει».

Συγκεκριµένα, από το πρακτορείο Bloomberg ανα-
φέρεται πως «η Ελλάδα δεν έκανε ακόµη τη στροφή, 
πούλησε µεν τα πρώτα οµόλογα της τελευταίας τριετίας, 
αλλά ας συγκρατηθούµε», καθώς, όπως και πολλά άλλα 
δηµοσιεύµατα, συνηγορεί στο ότι η δοκιµαστική έξοδος 
επισκιάζεται από τη µη ελάφρυνση του υψηλότερου δη-
µόσιου χρέους στην Ευρωζώνη.

Οι «Financial Times» σε νέο άρθρο χαρακτηρίζουν 
το πενταετές οµόλογο ως «ένδειξη αποκατάστασης της ε-
µπιστοσύνης στην ανάκαµψη», σχολιάζοντας ωστόσο ότι 
οι επενδυτές «παραµένουν σε αµφιθυµία».

«Η Ελλάδα µπορεί πλέον να χρηµατοδοτείται µόνη 
της» σχολίαζε ο Luis Gargour της επενδυτικής LNG 
Capital. Ωστόσο σε νέο άρθρο, τονίζεται ότι «οι µεταρ-
ρυθµίσεις πρέπει να συνεχιστούν, σύµφωνα µε το ∆ΝΤ» 
και αυτό σύµφωνα µε το Reuters «για να διασφαλιστεί η 
πρόσβαση της Ελλάδας στην αγορά χρέους».

Στη βρετανική εφηµερίδα «Guardian» η ανάλυση της 
J. Mckeown της Capital Economics υιοθετεί εξίσου σκε-
πτικιστική προσέγγιση. «Η κρίση χρέους δεν έχει ξεπε-
ραστεί, οι τράπεζες βρίσκονται σε πολύ επισφαλή κατά-

σταση µε τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια» υπενθυµίζει το 
άρθρο γνώµης, καταλήγοντας πάντως στη διαπίστωση ότι 
«το οµόλογο πήγε αρκετά καλά και η έξοδος στις αγορές 
έγινε σε καλή στιγµή».

Στη «Le Monde», µε τίτλο «Αυτή τη φορά έγινε», ο 
Christopher Dembik της Saxo Bank αναφέρει πως «πρό-
κειται για µια άσκηση επιτυχηµένης πολιτικής επικοι-
νωνίας», τονίζοντας ωστόσο ότι «η κυβέρνηση σχεδιά-
ζει δύο νέες εξόδους στις αγορές πριν από τον Αύγουστο 
του 2018 και την αποδέσµευση της Ελλάδας από το πρό-
γραµµα βοήθειας, αλλά τίποτα δεν είναι λιγότερο σίγουρο 
από τους επενδυτές. Εκτός εάν οι πιστωτές συµφωνήσουν 
επιτέλους να µειώσουν το ελληνικό χρέος, που ξεπερνά το 
180% επί του ΑΕΠ (320 δισ. ευρώ)».

Από την Ιταλία και τον ιστότοπο Linkiesta δηµο-
σιεύεται άρθρο γνώµης του διευθυντή του Francesco 
Cancellatoο, επικεντρωµένο στον Έλληνα πρωθυπουργό. 
«Ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να κριθεί από την Ιστορία 
και µε ειλικρίνεια το παραδέχεται: “Σιγά-σιγά θα συµβεί 
αυτό που κανείς δεν σκεφτόταν ότι θα συνέβαινε. Θα βγά-
λουµε τη χώρα από τη µακρά κρίση της, και σε αυτό θα 
κριθούµε”. Μακάρι να ήταν πάντα έτσι η πολιτική» κατα-
λήγει ο αρθρογράφος.

  ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ

ΤΟ ΟΜΟΛΟΓΟ, Η ΣΗΜΑΣΙΑ 
ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ
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SUV-FACTOR! 

OPEL CROSSLAND X

CITROEN C3 AIRCROSS HYUNDAI KONA KIA STONIC

 NEO FORD FIESTA  MITSUBISHI SPACE STAR
  ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ CONTINENTAL
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4 ΟΛΟΙ SUV. ΕΙΤΕ ΜΙΚΡΑ 
ΕΙΤΕ ΜΕΓΑΛΑ ΤΑ «ΤΖΙΠ» 
ΠΡΟΕΛΑΥΝΟΥΝ ΚΑΙ 
ΕΜΕΙΣ ΞΕΧΩΡΙΣΑΜΕ ΑΥΤΑ 
ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΚΑΙ 
ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΝ 
ΕΠΙΤΥΧΙΑ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ.
8 TO CROSSLAND X 
ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ 
ΤΩΝ SUV ΤΗΣ OPEL, ΕΧΕΙ 
ΣΤΥΛ, ΧΩΡΟΥΣ, ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ 
ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 

ΒΕΝΖΙΝΗΣ 1.200 ΚΥΒΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1.600.
10 TO ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ 
ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ 
MITSUBISHI, ΤΟ SPACE 
STAR ΑΠΟΚΤΑ ΜΙΑ ΝΕΑ 
ΕΚ∆ΟΣΗ 1.000 ΚΥΒΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΨΗΦΙΑ ΤΙΜΗ 
ΑΓΟΡΑΣ.
12 Ο∆ΗΓΟΥΜΕ ΤΟ ΝΕΟ 
ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ 
FORD FIESTA ΣΤΗΝ ΠΙΟ 
∆ΥΝΑΤΗ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΟΥ 
ΤΩΝ 1.000 ΚΥΒΙΚΩΝ, 

ΑΥΤΗ ΜΕ ΤΟΥΣ 140 
ΙΠΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΥ 
ΚΑΛΕΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ.
14ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΗΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗΣ 
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ Η 
CONTINENTAL ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΗ 
ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ 
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑ 
ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΜΑΣ ΤΟ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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H Mercedes 
έχει πλέον 
και αγροτικό, 
την X-Class
Τη Νότιο Αφρική επέλεξε η 
Mercedes για να παρουσιάσει την X-
Class, το νέο της pick up. Ναι πρό-
κειται για αγροτικό µε εµφάνιση που 
παραπέµπει στα SUV της µάρκας -η 
βάση του πάντως είναι το Nissan 
Navara- µε πολυτελές εσωτερικό, 
πλήρη εξοπλισµό, δυνατότητες 
customising και µεγάλη καρότσα.  
Θα υπάρχουν τρεις εκδόσεις: η αµι-
γώς επαγγελµατική ονοµάζεται Pure, 
η πιο επιβατική Progressive και η 
πιο νεανική και lifestyle Power
Σε πρώτη φαση η X-Class θα είναι 
διαθέσιµη ως Χ 220 d µε τον τετρα-
κύλινδρο turbo diesel των 2.300 κυ-
βικών και των 163 ίππων, ως X 250 
d µε τον ίδιο κινητήρα αλλά biturbo 
και 190 ίππους. Παράλληλα θα υ-
πάρχει και µια έκδοση βενζίνης µε 
165 ίππους, ενώ η κορυφαία X 350 d 
θα παρουσιαστεί στα µέσα του 2018, 
µε 258 ίππους και 550 Nm ροπής.
Η νέα X-Class θα ξεκινήσει την ε-
µπορική της σταδιοδροµία µέσα στο 
φθινόπωρο µε την τιµή της στην 
Γερµανία να διαµορφώνεται από 
37.294 ευρώ.   



ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 03

Η 
ελληνική αντιπροσωπεία προσφέρει το Volvo 
V40 Cross Country Τ3 1.5 Auto σε ιδιαίτερα προ-
νοµιακή τιµή και εξοπλισµένο µε το πακέτο 
Business, χωρίς επιπλέον χρέωση, για περιορι-
σµένο χρονικό διάστηµα. Συγκεκριµένα, το µο-
ντέλο διατίθεται µε επιπλέον αισθητήρες παρκα-

ρίσµατος στον πίσω προφυλακτήρα, αναβαθµισµένο ηχοσύστη-
µα Sensus Connect High Performance µε DVD player, σύνδεση 
Bluetooth και έγχρωµη οθόνη 7", ενώ υπάρχει και προεγκατά-
σταση για κάµερα υποβοήθησης οπισθοπορείας/στάθµευσης.

Το V40 Cross Country Τ3 1.5 Auto µε το πακέτο Business 
προσφέρεται στην προνοµιακή τιµή των €21.900. Αναµφίβολα 
µία εξαιρετική τιµή για ένα premium πεντάθυρο χάτσµπακ πα-
ντός δρόµου, εξοπλισµένο µε κινητήρα 1.498 κ.εκ. 152 ίππων 
και µε αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων. Αξίζει να αναφερθεί ο υπό-
λοιπος εξοπλισµός που διαθέτει το αυτοκίνητο στην τιµή αυτή. 
Από έναν µακροσκελή κατάλογο, ενδεικτικά το αυτοκίνητο δια-
θέτει: City Safety 2ης γενιάς, δερµάτινο τιµόνι και δερµάτινο επι-

λογέα ταχυτήτων µε διακοσµητικά αλουµινίου, ηχοσύστηµα 
Sensus Connect High Performance µε DVD player, σύνδεση 
Bluetooth, έγχρωµη οθόνη 7", χειριστήρια ηχοσυστήµατος στο 
τιµόνι, ζάντες αλουµινίου µε σύστηµα παρακολούθησης πίεσης 
ελαστικών κ.ά.

H ιδανική επιλογή παραµένει η πολύ δηµοφιλής έκδοση 
Livstyl, η οποία διαθέτει επιπλέον τον ψηφιακό πίνακα οργάνων 
8", προβολείς LED σε σχήµα πλαγιαστού «T» που παραπέµπουν 
στο σύµβολο της ιδιαίτερα πλούσιας σκανδιναβικής παράδοσης, 
στο «σφυρί του θεού Θωρ», αναβαθµισµένο πακέτο εσωτερικού 
φωτισµού LED και κεντρική κονσόλα Copper Dawn. Μάλιστα, η 
έκδοση Livstyl προσφέρεται για περιορισµένο χρονικό διάστηµα 
επίσης σε ιδιαίτερα προνοµιακή τιµή, από €24.470, στην οποία 
για περιορισµένο αριθµό αυτοκινήτων περιλαµβάνεται και το 
κόστος του µεταλλικού χρώµατος. Η τιµή αυτή αντιπροσωπεύει 
για τον πελάτη όφελος που ξεπερνά τις €2.000.

Το Volvo V40 Cross Country είναι αναµφισβήτητα ένα από τα 
πιο δηµοφιλή premium χάτσµπακ της ελληνικής αγοράς. Το α-

σφαλέστερο στην κατηγορία του, όπως το ανέδειξαν τα αποτε-
λέσµατα δοκιµών του Euro NCAP, το µόνο αυτοκίνητο παρα-
γωγής σήµερα που διαθέτει αερόσακο πεζού, ενώ στον βασικό 
του εξοπλισµό ανήκει και το City Safety, το οποίο προσφέρει 
αυτόµατο φρενάρισµα για αποφυγή συγκρούσεων µε άλλα ο-
χήµατα ή εµπόδια.

Με δυνατότητα κίνησης σε κάθε δρόµο και έναν από τους 
ισχυρότερους βενζινοκινητήρες, 1.498 κ.εκ. και 152 ίππων, ο 
οποίος είναι σχεδιασµένος και εξελιγµένος από την ίδια τη 
Volvo, που συνεργάζεται ιδανικά µε το αυτόµατο κιβώτιο που 
προσφέρεται χωρίς χρέωση (ανήκει στον βασικό εξοπλισµό) 
και εξασφαλίζει σπιρτόζικες επιδόσεις αλλά και οικονοµία καυ-
σίµου.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στο δίκτυο 
επίσηµων διανοµέων της Volvo σε όλη την Ελλάδα ή να ανα-
τρέξουν στο www.volvocars.com/gr. Η προνοµιακή τιµή ισχύει 
τόσο για ετοιµοπαράδοτα αυτοκίνητα όσο και για παραγγελίες, 
για περιορισµένο χρονικό διάστηµα.

VOLVO V40 CROSS COUNTRY Τ3 1.5 AUTO 
ΑΠΟ €21.900 Μ Ε ∆ΩΡΕΑΝ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ BUSINESS!

Η Volvo Car Hellas έρχεται να καταστήσει το V40 Cross Country Τ3 1.5 Auto ακόµα πιο 
ολοκληρωµένο και προσιτό ανακοινώνοντας µία άκρως δελεαστική προσφορά.

ADVERTORIAL
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Έρχεται το νέο Citroën C3 
Aircross!
Το C3 Aircross, το νέο και μικρότερο SUV της Citroën, θα κά-
νει την πρώτη του εμφάνιση στο κοινό της Φρανκφούρτης, ε-
νώ στην ελληνική αγορά αναμένεται τον Νοέμβριο.

Σχεδιαστικά το νέο C3 Aircross υιοθετεί τη σύγχρονη άποψη των C3 και C4 
Cactus, ενώ διαφοροποιείται σε αρκετά σημεία, όπως είναι οι νέοι προβο-

λείς ψηλά, οι τετράγωνοι προβολείς στον μπροστινό προφυλακτήρα και η α-
πουσία των γνωστών air bumps. Ουσιαστικά πρόκειται για τον αντικαταστάτη 
του C3 Picasso (τα MPV πλέον μετουσιώνονται σε SUV) και για να έχετε μια 
εικόνα το C3 Aircross είναι κατά περίπου 1,5 εκατοστά μακρύτερο από το 
Nissan Juke και κατά 7,5 εκατοστά ψηλότερο. Σε σχέση με ένα απλό C3 η από-
σταση από το έδαφος είναι κατά 20 χιλιοστά μεγαλύτερη.

Το χαριτωμένο αμάξωμα, το οποίο μάλιστα προσφέρει πολλές δυνατότητες 
εξατομίκευσης και αρκετές νέες αποχρώσεις, συνδυάζεται με ένα εξίσου νεα-
νικό σαλόνι με αρκετούς χώρους και βελτιωμένα υλικά. Στο κέντρο της κον-
σόλας βρίσκεται μια οθόνη αφής 7 ιντσών (με Android Auto και Apple Car 
Play) η οποία λειτουργεί ως το κέντρο του infotainment, υπάρχει σύστημα 
head-up display, ενώ τα πίσω καθίσματα μπορούν να μετακινηθούν κατά τον 
διαμήκη άξονα έως και 150 χιλιοστά.

Επίσης, η Citroën έδωσε μεγάλη έμφαση στην πρακτικότητα, εξασφαλίζο-
ντας από 410 έως 520 λίτρα για το πορτμπαγκάζ. Φυσικά υπάρχουν όλα τα τε-
λευταίας γενιάς συστήματα υποβοήθησης (από το Lane Departure και το αυτό-
νομο φρενάρισμα ανάγκης μέχρι την ειδοποίηση στα τυφλά σημεία ή το σύστη-
μα αναγνώρισης της κόπωσης του οδηγού).

Η γκάμα των κινητήρων περιλαμβάνει τον τρικύλινδρο 1.2 PureTech σε 
αποδόσεις 82, 110 και 130 ίππων (οι δύο τελευταίες είναι turbo), ενώ υπάρχει 
και έκδοση diesel 1.6 ΒlueHDi με 100 και 120 ίππους. H κίνηση μεταφέρεται 
στους εμπρός τροχούς, ενώ υπάρχει το σύστημα βελτιστοποίησης της πρό-
σφυσης Grip Control με τέσσερα προγράμματα (Sand, All Road, Snow και ESP 
Off), καθώς και σύστημα υποβοήθησης στις ανηφόρες Hill Descent.

Φθινόπωρο με το 
ΚΙΑ Stonic
Το KIA Stonic μοιράζεται τα ίδια μηχανικά μέρη με το 
Hyundai Kona και θα λανσαριστεί στην ελληνική αγορά 
τον ερχόμενο Οκτώβριο.

Το Stonic είναι το μικρότερο SUV της κορεατικής μάρκας και τοποθε-
τείται κάτω από το αξιόλογο Sportage. Πρόκειται για ένα όμορφο αμά-

ξωμα, με τη νέα μάσκα της KIA να κεντρίζει το ενδιαφέρον και να δένει 
απόλυτα αρμονικά, δίχως σχεδιαστικές ακρότητες. Οι διαστάσεις δεν έ-
χουν ακόμη ανακοινωθεί επισήμως αλλά αναμένονται στα ίδια περίπου 
επίπεδα με του «αδελφού» Hyundai Kona, οπότε το μήκος θα είναι γύρω 
στα 4,2 μέτρα με το μεταξόνιο στα 2,6 μέτρα.

Γενικότερα το στιλ του αμαξώματος είναι πιο νεανικό, με δεκάδες επι-
λογές customizing σε ό,τι αφορά τα χρώματά του, όπως και τα χρώματα 
της οροφής και των καθρεπτών. Στο εσωτερικό υπάρχει η ίδια άποψη με 
του Hyundai, με την υπερυψωμένη οθόνη αφής, ενώ είναι αισθητός ένας 
πιο χαριτωμένος τόνος, με αρκετά στοιχεία χρώματος στο ταμπλό και 
στον διάκοσμο.

Το νέο KIA Stonic θα λανσαριστεί στην τρικύλινδρη έκδοση με τον 
κινητήρα 1.0 T-GDI με 120 άλογα (ο ατμοσφαιρικός 1.6 βενζίνης με 115 
και 136 άλογα, όπως και ο τούρμπο των 1,6 λίτρων βενζίνης με 175 άλο-
γα, δεν θα διατεθούν στην Ελλάδα). Στη βάση θα βρίσκονται οι ατμοσφαι-
ρικές εκδόσεις στα 1,2 λίτρα (86 PS) και 1,4 λίτρα (100 PS), ενώ το 2018 
στην γκάμα θα ενσωματωθεί και ένας νέος ντίζελ στα 1.600 κ.εκ. με 110 
ίππους. Η οδηγική παρουσίαση του Stonic στον Τύπο θα γίνει τον Σεπτέμ-
βριο (η FS θα είναι εκεί), όπως και η παγκόσμια πρεμιέρα του στο κοινό, 
στη Φρανκφούρτη. Περισσότερα θα έχουμε να πούμε στο επόμενο τεύ-
χος (τέλη Σεπτεμβρίου) από τις πρώτες μας οδηγικές εντυπώσεις στο 
Βερολίνο.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Νέο Hyundai Kona 
με άρωμα Χαβάης
Με το Kona η Hyundai αποκτά έναν αντίπαλο για άλλα κό-
μπακτ διαστάσεων SUV, όπως είναι τα Nissan Juke, Renault 
Captur, Peugeot 2008 κ.ά.

Αν σας προκαλεί εντύπωση η ονομασία του, είναι επειδή προέρχεται από 
μια μεγάλη περιοχή στο Μεγάλο Νησί στη Χαβάη, ενώ «χαβανέζικη» είναι 

και η νεανική και δυναμική σχεδίαση του αμαξώματος με την εντυπωσιακή 
μάσκα, τους λεπτούς προβολείς, τα πίσω ιδιόμορφα φωτιστικά σώματα, τα 
πλαστικά γύρω από το αμάξωμα κ.ά.

Η Hyundai δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον τεχνολογικό εξοπλισμό του αυτο-
κινήτου, που περιλαμβάνει μια μεγάλη (από 5΄΄ έως 8΄΄) υπερυψωμένη οθό-
νη στην κεντρική κονσόλα που υποστηρίζει τα πρωτόκολλα Apple CarPlay και 
Android Auto, 4G, συστήματα τηλεματικής, κάμερα οπισθοπορείας κ.ά., ενώ 
μακριά είναι και η λίστα με τα συστήματα υποβοήθησης, όπως είναι η δυνατό-
τητα ασύρματης φόρτισης smartphone κ.ά.

Το μήκος του αμαξώματος είναι στα 4,165 μέτρα, το πλάτος στα 1,800 μέτρα 
και το ύψος στα 1,550 μέτρα, ενώ το μεταξόνιο των 2,6 μέτρων, που είναι μα-
κρύτερο κατά 7 εκατοστά από του Juke, προμηνύει ένα ευρύχωρο εσωτερικό. 
Το πορτμπαγκάζ θα έχει χωρητικότητα στα 361 λίτρα, ενώ θα υπάρχει και δι-
πλό «δάπεδο» για τον χώρο φόρτωσης που θα διευκολύνει τη μεταφορά μεγά-
λων αντικειμένων, όπως ποδήλατα κ.ά.

Στη βάση της γκάμας των κινητήρων βρίσκεται ο τρικύλινδρος turbo T-GDI 
με 120 άλογα, 172 Nm ροπής και εξατάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο (0-100 σε 12 
δλ., τελική ταχύτητα στα 181 χλμ./ώρα), ενώ η ισχυρότερη έκδοση 1.6 T-GDI με 
177 άλογα και αυτόματο 7άρι κιβώτιο διπλού συμπλέκτη (0-100 σε 7,7 δλ., τελι-
κή 210 χλμ./ώρα) συνδυάζεται με τετρακίνηση.

Επίσης, στα μέσα του 2018 θα λανσαριστεί και μια νέα έκδοση diesel στα 
1.600 κ.εκ. με ισχύ στα 115 και 136 άλογα στην Auto 4WD έκδοση. H επίσημη 
παρουσίαση του νέου SUV της Hyundai έχει προγραμματιστεί για τη Φραν-
κφούρτη, ενώ προς το τέλος του έτους αναμένεται το λανσάρισμά του στην 
ελληνική αγορά.

Το Volvo XC90 κυριαρχεί 
στα μεγάλα SUV και το 2017
Ταξινόμηση 98 Volvo XC90 στην ελληνική αγορά το πρώτο ε-
ξάμηνο του έτους – Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει μερί-
διο 41,5% της κατηγορίας.

Το Volvo XC90 συνεχίζει μια εντυπωσιακή πορεία κυριαρχίας ανάμεσα στα 
μεγάλα SUV στην ελληνική αγορά. Το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς που 

διανύουμε το XC90 κατέγραψε 98 ταξινομήσεις, που του χαρίζουν μερίδιο 
41,5% στην κατηγορία του – τέσσερα στα δέκα μεγάλα SUV που πωλήθηκαν 
στην Ελλάδα από την αρχή του έτους είναι XC90. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 
μερίδιο αυτό είναι υπερδιπλάσιο του μοντέλου που ακολουθεί στη δεύτερη 
θέση.

Το XC90 από τις πρώτες εβδομάδες που λανσαρίστηκε βρέθηκε στην 
κορυφή των πωλήσεων. Το 2015, με λιγότερους από έξι μήνες παρουσίας 
στην ελληνική αγορά, αφού το αυτοκίνητο είχε λανσαριστεί μέσα στο καλο-
καίρι, κατέκτησε την πρώτη θέση, σημειώνοντας μερίδιο αγοράς διπλάσιο 
του δεύτερου μοντέλου.

Αντίστοιχη ήταν η επιτυχία το 2016, πρώτη πλήρη χρονιά παρουσίας του 
XC90 στην ελληνική αγορά. Οι συνολικά 201 ταξινομήσεις του νέου XC90 
στην Ελλάδα το 2016 αντιστοίχησαν σε ποσοστό 48,3% στην κατηγορία του, ή 
στο ακόμα πιο εντυπωσιακό 51,4%, όσον αφορά το premium τμήμα της κα-
τηγορίας, με μοντέλα γερμανικής ως επί το πλείστον προέλευσης! Σε κάθε 
περίπτωση, ούτε λίγο ούτε πολύ, ένα στα δύο μεγάλα SUV που ταξινομήθη-
καν στην Ελλάδα το 2016 ήταν Volvo XC90.

Οι ταξινομήσεις στα μεγάλα SUV στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 
2017 έχουν ως εξής: Το Volvo XC90 διατίθεται αποκλειστικά με δίλιτρους κι-
νητήρες βενζίνης και πετρελαίου, σε διάφορα επίπεδα ισχύος, που κυμαίνο-
νται από 190 ίππους για την πετρελαιοκίνητη D4 έως 421 ίππους για την T8 
Twin Engine υβριδική έκδοση με το πρόγραμμα αναβάθμισης της Polestar. 
Οι προτεινόμενες τιμές λιανικής ξεκινούν από τα 69.970 ευρώ.
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H PEUGEOT 
ΠΗΓΑΊΝΕΊ ΑΠΌ ΤΌ ΕΝΑ ΡΕΚΌΡ ΣΤΌ ΑΛΛΌ

Τ
ο 2017 αναμένεται να γραφτεί με χρυσά γράμμα-
τα στη μακρόχρονη ιστορία της Peugeot, τόσο σε 
ότι αφορά την παγκόσμια όσο και την ελληνική 
αγορά.

Με βάση, λοιπόν, τα αποτελέσματα που ανα-
κοίνωσε η γαλλική εταιρεία με την ολοκλήρωση 

του πρώτου εξαμήνου του 2017, οι πωλήσεις της μέχρι το τέ-
λος Ίουνίου έφτασαν τις 1.025.000 μονάδες, νούμερο ιδιαίτερα 
υψηλό.

Ενδιαφέρον είναι πως οι πωλήσεις του πρώτου εξαμή-
νου ξεπερνούν τον στόχο που είχαν θέσει οι ιθύνοντες της 
γαλλικής εταιρείας και ο οποίος είναι τα 2.000.000 αυτοκίνητα 
μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Το ακόμα πιο σημαντικό 
είναι πως η πορεία της Peugeot το πρώτο εξάμηνο της χρο-
νιάς έχει ξεπεράσει τους στόχους και σε άλλους τομείς, που 
έχουν ειδικό βάρος για την ισχυρή θέση της εταιρείας στην 
παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία.

Έτσι, το ποσοστό των πωλήσεών της εκτός Ευρώπης, μιας 
παραδοσιακά ιδιαίτερα σημαντικής αγοράς για την Peugeot, 
ανήλθε σε 46%. Ό στόχος που έχει τεθεί είναι μέχρι το τέλος 
του 2017 οι συγκεκριμένες πωλήσεις να ανέρχονται σε ποσο-
στό 45% επί του συνόλου, ενώ είναι βέβαιο πως θα ξεπερα-
στεί και ο πιο μακροπρόθεσμος στόχος, αυτός του 50% το 
2020.

Στην Ελλάδα η Peugeot, που εκπροσωπείται επίσημα από 
την εταιρεία Aiglon του Όμίλου Συγγελίδη, βλέπει τη δημοτι-
κότητά της και τις πωλήσεις της να αυξάνονται συνεχώς. Έτσι, 
το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς που διανύουμε 6,5% περισσό-
τεροι Έλληνες σε σχέση με πέρυσι προτίμησαν ένα από τα 
μοντέλα της, ενώ η γαλλική εταιρεία εμφανίζεται σημαντικά 
ενισχυμένη και στην ολοένα πιο βαρύνουσα και ιδιαίτερα α-
νταγωνιστική αγορά των εταιρικών αυτοκινήτων. Σε αυτήν 
είδε το μερίδιό της να αυξάνεται κατά 10,7%, γεγονός που της 
εξασφαλίζει δεσπόζουσα θέση, ενώ ταυτόχρονα διατήρησε 
σχεδόν ανέπαφο το μερίδιό της στο τμήμα λιανικής της αγο-
ράς, γεγονός που αποδεικνύει πως αποτελεί μία από τις πρώ-
τες επιλογές των Ελλήνων σε ό,τι αφορά το προσωπικό τους 
αυτοκίνητο.

Το τελευταίο έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί 
κανείς το συνολικά δύσκολο οικονομικό κλίμα, που στρέφει 
τους υποψήφιους αγοραστές σε μοντέλα που διακρίνονται 
για την ποιότητα, την αξιοπιστία, τον σύγχρονο σχεδιασμό, την 
εξαιρετική οδική συμπεριφορά, τους οικονομικούς κινητήρες 
και την πολύ καλή σχέση τιμής-απόδοσης, όπως αυτά της 
Peugeot.

Η ιδιαίτερα σύγχρονη και ελκυστική γκάμα αποτελεί έναν 
από τους δύο πυλώνες επιτυχίας της Peugeot, καθώς τα μο-
ντέλα της, ανεξαρτήτως κατηγορίας, αποδεικνύονται ιδιαίτερα 
επιτυχημένα και δημοφιλή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το 
νέο 3008, το SUV της μάρκας που ανακηρύχθηκε «Αυτοκίνητο 
της Χρονιάς» και έχει συγκεντρώσει συνολικά 28 βραβεία. 
Από την παρουσίασή του στις αρχές του έτους μέχρι σήμερα 
το 3008, που, πέρα από τη μοντέρνα και γεμάτη προσωπικό-
τητα εμφάνισή του, διακρίνεται για τους χώρους, την υψηλή 
του τεχνολογία και τους εξελιγμένους και οικονομικούς κινη-

τήρες του, έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 205.000 πα-
ραγγελίες.

Στα χνάρια του και το κορυφαίο SUV της Peugeot, το 5008, 
οι πωλήσεις του οποίου το πρώτο εξάμηνο του 2017 έφτασαν 
τις 21.400 μονάδες, ενώ η εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία του 
308 αναμένεται να συνεχιστεί και να ενισχυθεί με την ανανε-
ωμένη εκδοχή του που θα είναι διαθέσιμη από τον Σεπτέμ-
βριο.

Φυσικά μεγάλο μερίδιο της επιτυχίας αναλογεί στο δια-
χρονικό best seller της μάρκας, το 208, στο οποίο αντιστοιχεί 

ADVERTORIAL
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το 42% των πωλήσεων της Peugeot στην ελληνική αγορά, ε-
νώ περιλαμβάνεται στα κορυφαία σε πωλήσεις μοντέλα στη 
χώρα μας, καθώς βρίσκεται στην 4η θέση των ταξινομήσεων.

Πλέον η γκάμα του εμπλουτίζεται με την ειδική έκδοση 
208 Connect, η οποία ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες 
απαιτήσεις συνδεσιμότητας του οδηγού με το περιβάλλον του, 
παρέχοντας εύκολη πρόσβαση σε εφαρμογές και διαδικτυα-
κές υπηρεσίες μέσω της νέας οθόνης αφής των 7 ιντσών. H 
οθόνη υποστηρίζει τη λειτουργία Mirror Screen, η οποία επι-
τρέπει την απεικόνιση των συμβατών εφαρμογών του 
smartphone του οδηγού, συμβάλλοντας στην ευανάγνωστη 
και ασφαλή χρήση του κινητού στο αυτοκίνητο.

Επιπλέον, το νέο πακέτο εξοπλισμού περιλαμβάνει τρισ-
διάστατο σύστημα πλοήγησης, κάμερα οπισθοπορείας και 
Wi-Fi on board, αυξάνοντας την οδηγική απόλαυση και επι-
πλέον την ασφάλεια του οδηγού. Πιο αναλυτικά:

Σύστημα πλοήγησης: Με το έγχρωμο 3D σύστημα δορυ-
φορικής πλοήγησης η απεικόνιση των διαδρομών είναι πιο 
ρεαλιστική και ευδιάκριτη. Συνήθως συναντάμε τέτοιο navi σε 
αυτοκίνητα μεγαλύτερης κατηγορίας.

Κάμερα οπισθοπορείας: Η κάμερα οπισθοπορείας ενερ-
γοποιείται αυτόματα με την επιλογή της όπισθεν και μεταδίδει 
στην οθόνη αφής την εικόνα του χώρου πίσω από το αυτοκί-
νητο, έτσι ώστε ο οδηγός να εντοπίσει τυχόν εμπόδια κατά την 
εκτέλεση ελιγμών.

Wi-Fi on board και internet 60 GB: Μέσω μιας συσκευ-
ής car Wi-Fi το 208 μετατρέπεται σε hot spot, όπου μπορούν 
να συνδεθούν μέχρι και 10 smart συσκευές ταυτόχρονα. Έτσι, 
ο οδηγός και οι επιβάτες μπορούν να απολαμβάνουν μια πιο 
ενδιαφέρουσα και άνετη καθημερινότητα μέσα στο αυτοκίνη-
τό τους.

Ο εξοπλισμός αυτός είναι διαθέσιμος σε όλη την γκάμα 
των εκδόσεων του μοντέλου, από την αρχική Active.

Peugeot Champions Tour
Στην εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία της Peugeot στην ελλη-
νική αγορά καθοριστικό ρόλο παίζει τόσο το άρτιο και άριστα 
εκπαιδευμένο δίκτυο όσο και η υποστήριξή του από τα στελέ-
χη της Aiglon.

Μεταξύ άλλων, με πρωτότυπες, έξυπνες και επιτυχημένες 
ενέργειες, όπως, για παράδειγμα, το Peugeot Champions 
Tour που θα γυρίσει όλη την Ελλάδα –η εκκίνηση δόθηκε στις 
31 Μαΐου– και θα δώσει στο κοινό τη δυνατότητα να δει από 
κοντά όλα τα μοντέλα της Peugeot, που, όπως προαναφέρα-
με, αποτελούν συνώνυμο της πολυτέλειας και της άνεσης και 
που οι οδηγοί επιβράβευσαν με εντυπωσιακές πωλήσεις 
στην Ελλάδα και παγκοσμίως.

Όσοι βρεθούν στην πόλη των διανομέων της Peugeot κα-
τά τη διάρκεια του Peugeot Champions Tour θα δουν από 
κοντά και θα οδηγήσουν τα νέα Peugeot 108, 208, 308, 508, 
2008 και φυσικά το Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2017, SUV 
Peugeot 3008. Επιπλέον, θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύ-
σουν τις σπορ εκδόσεις 208 και 308 GTi by Peugeot Sport, 
καθώς και τις πολυτελείς εκδόσεις 308 και 508 GT 2.0 
BlueHDi 180 hp.

Ταυτόχρονα, στο ταξίδι των πρωταθλητών της Peugeot 
ανά την Ελλάδα θα βρίσκονται προς πώληση πολλά, προσε-
κτικά επιλεγμένα και εγγυημένα μεταχειρισμένα σαν και-
νούργια, με τη σφραγίδα της ελληνικής αντιπροσωπείας.

Αφού οι επισκέπτες απολαύσουν την εμπειρία οδήγησης 
ενός νέου ή μεταχειρισμένου Peugeot, το εξειδικευμένο προ-
σωπικό της εταιρείας θα είναι διαθέσιμο για την επιλογή του 
κατάλληλου μοντέλου της Peugeot, αλλά και για τη διαμόρφω-
ση ενός προγράμματος απόκτησης που θα ταιριάζει απόλυτα 
στις δυνατότητές τους για μια εμπειρία αγοράς χωρίς άγχος.

Φυσικά από το Champions Tour δεν θα μπορούσε να α-
πουσιάζει η γκάμα των επαγγελματικών αυτοκινήτων της 
Peugeot με τα 208 Pro, Bipper, Partner, Expert και Boxer, 
που είναι κυριολεκτικά champions (πρωταθλητές).

Και αυτό γιατί το συνολικό μερίδιό τους στην ελληνική α-
γορά το πρώτο εξάμηνο του 2017 και στις κατηγορίες όπου 
δηλώνουν το «παρών» ανέρχεται στο εντυπωσιακό 22,3%!
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Α
κολουθώντας τα κελεύσματα των καιρών 
και τις απαιτήσεις της αγοράς, η Opel 
προχώρησε στη μετάλλαξη του μικρού 
της πολυμορφικού Meriva σε ένα μοδάτο 
crossover, από αυτά που αποτελούν την 
πιο δυναμική τάση σε πανευρωπαϊκό ε-
πίπεδο. Το Crossland X είναι η νέα προ-

σθήκη στην γκάμα των SUV της εταιρείας –προηγήθηκε το 
Mokka X και ακολούθησε το μεγαλύτερο Grandland X–, 
συνδυάζοντας ένα πολύ ενδιαφέρον και νεανικό αμάξωμα 
με μεγάλους χώρους και μια γκάμα κινητήρων-εξοπλι-
σμού ικανή να κλέψει αγοραστές από μεγαλύτερες κατη-
γορίες.

To Crossland X βασίζεται μεν στο πλαίσιο του Peugeot 
2008, όμως η Opel έχει φροντίσει να βάλει τις δικές της 
πινελιές. Κάτι που φαίνεται κατά κύριο λόγο στην εμφάνι-
σή του, με τη μοντέρνα αισθητική και σημεία άμεσα ανα-
γνωρίσιμα, όπως η διχρωμία του αμαξώματος και η «αιω-
ρούμενη» οροφή με το φιλέτο χρωμίου που θυμίζει έντο-
να το Adam.

OPEL CROSSLAND X
ΝΈΟ ΚΑΙ ΈΝΔΙΑΦΈΡΟΝ
Η OPEL ΠΡΟΣΘΈΤΈΙ ΈΝΑ ΚΑΙΝΟΎΡΓΙΟ ΜΟΝΤΈΛΟ 
ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ SUV ΤΗΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΈΧΈΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΈΣ.

Από κει και πέρα, έχουμε να κάνουμε με ένα αμάξωμα 
με μήκος που φτάνει τα 4,21 μέτρα και με μεταξόνιο 2.604 
χιλιοστών. Το τελευταίο νούμερο εξασφαλίζει κορυφαίους 
χώρους για όσους κάθονται στο πίσω κάθισμα του 
Crossland Χ, ενώ η δυνατότητα μετακίνησής του κατά 15 
εκατοστά κατά τον διαμήκη άξονα προσθέτει μια αίσθηση 
πολυμορφικού στη γενικότερη προσέγγιση της Opel. Ο χώ-
ρος των αποσκευών είναι ο μεγαλύτερος ανάμεσα σε αυ-
τούς των άμεσων ανταγωνιστών του, ξεκινώντας από τα 
410 λίτρα με τα πίσω καθίσματα στη θέση τους, περνώντας 
στα 520 λίτρα με τα καθίσματα τραβηγμένα εμπρός και φτά-
νοντας έως και τα 1.255 λίτρα όταν διπλωθούν και δημιουρ-
γήσουν έναν τελείως επίπεδο χώρο φόρτωσης.

Το εσωτερικό αποτελεί άλλο ένα δυνατό χαρτί του νέου 
μικρού SUV της Opel, καθώς συνδυάζει την ιδιαίτερα καλή 
ποιότητα με ένα πολύ πλούσιο πακέτο εξοπλισμού άνεσης 
και ασφάλειας. Η ψηλή θέση οδήγησης και η απροβλημάτι-
στη εργονομία, σε συνδυασμό με τα πολύ καλά υλικά στο 
ταμπλό και στον διάκοσμο, δημιουργούν ένα πολύ καλό πε-
ριβάλλον, όπου η κεντρική οθόνη των 8 ιντσών αποτελεί το 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΜΕΘΑΝΑ
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κέντρο ελέγχου μιας πληθώρας συστημάτων διασκέδασης 
και πληροφοριών. Μεταξύ άλλων, υπάρχουν πλήρεις δυνα-
τότητες διασύνδεσης με κινητά τηλέφωνα είτε με iOS είτε 
με Android.

Ένα ακόμη δυνατό στοιχείο του Crossland Χ είναι ο ε-
ξοπλισμός του, καθώς, πέρα από τα κλασικά συστήματα 
ασφάλειας (ESP, ABS, 6 αερόσακοι κ.λπ.) και τον διζωνικό 
κλιματισμό, υπάρχει μια μεγάλη γκάμα συστημάτων για 
την υποβοήθηση του οδηγού, όπως Head Up Display, πα-
νοραμική κάμερα οπισθοπορείας 180 μοιρών μαζί με προ-
ηγμένο σύστημα υποβοήθησης παρκαρίσματος, σύστημα 
αναγνώρισης επικείμενης σύγκρουσης με ανίχνευση πε-
ζού και αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, σύστημα 
αναγνώρισης κόπωσης οδηγού, σύστημα αναγνώρισης 
παρέκκλισης λωρίδας κυκλοφορίας, σύστημα αναγνώρι-
σης οδικής σήμανσης και πλαϊνού τυφλού σημείου κ.λπ.

Από το Crossland X δεν θα μπορούσε βέβαια να λείπει 
το Opel On Star με Wi-Fi Hotspot (και προσφορά 100 GB 
για τον πρώτο χρόνο από την Opel) και άλλες υπηρεσίες, 
όπως κράτηση δωματίου σε ξενοδοχείο, αναζήτηση χώ-

ρου στάθμευσης κ.λπ. Επίσης, συμβατά smartphones 
μπορούν να φορτίζονται, ενώ χρησιμοποιούνται, με ασύρ-
ματη επαγωγική φόρτιση.

Στην παρουσίαση του νέου Crossland X στους Έλληνες 
δημοσιογράφους είχαμε την ευκαιρία να οδηγήσουμε για 
αρκετά χιλιόμετρα το μικρό crossover της Opel. Και οι 
πρώτες εντυπώσεις είναι κάτι παραπάνω από θετικές, κα-
θώς έχουμε να κάνουμε με ένα ευχάριστο στην οδήγηση 
αυτοκίνητο, εύκολο και ευέλικτο, που ταιριάζει στο ελληνι-
κό οδικό δίκτυο, και με αρκετά θετικά στοιχεία στη συμπε-
ριφορά του. Κυρίαρχο ρόλο παίζουν το πλαίσιο και η σω-
στή ρύθμιση της ανάρτησης, που απορροφά τις ανωμαλίες 
αλλά και δεν επιτρέπει μεγάλες κλίσεις στις στροφές, κα-
θιστώντας το Crossland X ίσως το πιο άνετο μοντέλο της 
κατηγορίας του.

Στη διαδρομή μας από την Αθήνα στα Μέθανα και πί-
σω είχαμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε δύο από τους δι-
αθέσιμους κινητήρες, με τον turbo diesel των 1.600 κυβι-
κών και των 99 ίππων να κερδίζει τις εντυπώσεις με το 
τράβηγμά του και την οικονομική του λειτουργία και τον 

επίσης turbo βενζινοκινητήρα των 1.200 κυβικών με τους 
115 ίππους να είναι αναμενόμενα πιο σβέλτος και με πε-
ρισσότερα αποθέματα δύναμης στην εθνική οδό. Εκεί ό-
που το Crossland X ταξιδεύει με ξεχωριστή άνεση και α-
σφάλεια, όντας ευθύβολο και σίγουρο στις υψηλές ταχύ-
τητες, ενώ παράλληλα παραμένει ήσυχο και πολιτισμένο, 
δίνοντας μια αίσθηση μεγαλύτερου και ακριβότερου αυτο-
κινήτου.

Συνοψίζοντας, η Opel με το Crossland X καταφέρνει να 
συνδυάσει ένα ενδιαφέρον αμάξωμα με ένα μηχανολογι-
κό πακέτο που ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρόπο στα 
σύγχρονα δεδομένα. Οι τιμές του ξεκινούν από τα 17.300 
ευρώ για τη βασική αλλά ιδιαίτερα πλούσια εξοπλισμένη 
έκδοση Χ-Cite με τον ατμοσφαιρικό 1.200 των 81 ίππων, 
ενώ η εισαγωγική έκδοση με τον κινητήρα diesel ξεκινά 
από τα 19.900 ευρώ. Οι εκδόσεις με τον υπερτροδοφοδο-
τούμενο1.2 των 110 ίππων συνδυάζονται μόνο με την πιο 
πλούσια έκδοση X-Clusive και βρίσκονται στα 20.600 ευ-
ρώ και στα 21.800 ευρώ με χειροκίνητο και αυτόματο κι-
βώτιο αντίστοιχα.
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συνέχεια στην σελίδα 12

  ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΩΠΟ∆ΗΣ

Τ
ο νέο, χιλιάρι Space Star δεν διαφοροποιείται ιδιαίτερα σε επιµέ-
ρους στοιχεία από το µεγαλύτερο αδερφάκι του µε το µοτέρ των 
1.200 κ.εκ., µια και η µόνη ουσιαστική διαφορά έχει να κάνει µε τον 
κινητήρα. Συγκεκριµένα, µε το νέο σύνολο των 999  κ.εκ. που είναι 
και αυτό τρικύλινδρο και µάλιστα µε αρκετά κοινά στοιχεία µε τον 
1,2, πλην όµως µικρότερο και πιο οικονοµικό.

Πράγµατι, η εργοστασιακή κατανάλωση που ανακοινώνεται είναι εξαιρετικά 
χαµηλή, µόλις 4 λίτρα / 100 χλµ. Ο χαρακτήρας του είναι αρκετά πολιτισµένος, µε 
γραµµική λειτουργία. Η ισχύς των 71 ίππων µπορεί να µην ακούγεται σπουδαία, 
αλλά οι επιδόσεις είναι ικανοποιητικές χάρη στο πολύ χαµηλό απόβαρο των 845 
κιλών και στις υψηλότερες ταχύτητες χάρη στον κορυφαίο για την κατηγορία 
συντελεστή αεροδυναµικής οπισθέλκουσας Cd=0,27. Στο τέλος της µέρας το µι-
κρό Space Star τα έχει καταφέρει στις υποχρεώσεις του, έχοντας καλύψει αξιο-
πρεπώς τις µετακινήσεις στον αστικό ιστό µε το ελάχιστο δυνατό κόστος.

Περνώντας στο εσωτερικό, η εικόνα είναι γνώριµη. Για το συνολικό µήκος 
των 3,79 µέτρων το σαλόνι είναι ευχάριστα ευρύχωρο και ικανό να µεταφέρει 
τέσσερις ενήλικες. Όσο για το διαµέρισµα των αποσκευών, έχει κερδίσει 60 επι-
πλέον λίτρα (ή, αν προτιµάτε, 10 εκατοστά ύψους) σε σχέση µε την έκδοση των 
1,2 λίτρων, χάρη σε ένα πιο χαµηλό δάπεδο. Το ταµπλό παραµένει ποιοτικό αλλά 
µε σχετικά σκληρά υλικά, το επίπεδο εξοπλισµού ωστόσο είναι ικανοποιητικό, 
ειδικά σε ό,τι αφορά τα συστήµατα ασφαλείας. Αξίζει να αναφέρουµε τους 6 αε-
ρόσακους, τα συστήµατα ελέγχου ευστάθειας ASC και TCL, το σύστηµα ελέγχου 
πίεσης ελαστικών, το hill start assist και το Auto Stop & Go.

Στον δρόµο, το µικρό Space Star δείχνει από τα πρώτα χιλιόµετρα την προτί-
µησή του για το αστικό τοπίο. Και ο λόγος δεν έχει να κάνει µε τα νούµερα (η ε-
πιτάχυνσή του και η τελική ταχύτητα κυµαίνονται στα ικανοποιητικά 13,6 δλ. και 
172 χλµ./ώρα αντίστοιχα) αλλά µε την πρακτικότητα που προσφέρει. Η καλή πε-
ριµετρική ορατότητα της θέσης οδήγησης και η πολύ µικρή ακτίνα στροφής των 
µόλις 4,6 µέτρων το καθιστούν ένα από τα πιο ευέλικτα µικρά της αγοράς.

Παράλληλα, το setup των αναρτήσεων, µε τα γόνατα McPherson εµπρός και 
τον ηµιάκαµπτο άξονα πίσω, διατηρεί τις κλίσεις στις στροφές σε λογικά επίπε-
δα. Οι ανωµαλίες του οδοστρώµατος δεν εξαφανίζονται τελείως, φιλτράρονται 
όµως ικανοποιητικά, ώστε να µην ενοχλούν. Το τιµόνι, µε τη σειρά του, είναι 
σχετικά σβέλτο και µε ικανοποιητική πληροφόρηση, ενώ καλά σε αίσθηση είναι 
και τα φρένα, µε αεριζόµενους δίσκους µπροστά και ταµπούρα πίσω.

Εν κατακλείδι, για να κρίνει κανείς το χιλιάρι Space Star ως σύνολο –στην 
αγορά που στοχεύει– θα πρέπει να λάβει επίσης υπόψη του άλλα δύο στοιχεία. 
Το γεγονός ότι συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση και οδική βοήθεια για 
πέντε έτη και, ακόµα πιο σηµαντικό, το ότι ξεκινάει τιµολογιακά κάτω από το 
ψυχολογικό φράγµα των 10.000 ευρώ. Για την ακρίβεια, η τιµή του διαµορφώ-
νεται στα 9.990 ευρώ, στην έκδοση εξοπλισµού Inform. H Mitsubishi, µάλιστα, 
τρέχει παράλληλα µία ειδική προσφορά για την έκδοση 1.2, που προσφέρεται µε 
κιβώτιο CVT στην ίδια τιµή µε το µηχανικό κιβώτιο, 12.740 ευρώ. Με αυτά κατά 
νου, ο βενιαµίν της Mitsubishi µπορεί να διεκδικήσει τη θέση που του αρµόζει.

MITSUBISHI SPACE 
STAR ΜΕ ΝΕΟ ΧΙΛΙΑΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΠΟ €9.990
Έναν χρόνο µετά την έλευση της δεύτερης 
γενιάς του Space Star, η Mitsubishi έρχεται 
να προσθέσει στην γκάµα του µία ακόµα 
µικρότερη και πιο οικονοµική έκδοση, µε 
κινητήρα ενός λίτρου.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
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  ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Π
ρόσφατα δοκιµάσαµε το νέο Fiesta, τόσο 
την έκδοση µε τους 100 ίππους όσο και την 
ντίζελ µε τους 120, και πριν από µερικές 
µέρες βρεθήκαµε πίσω από το τιµόνι του 
ισχυρότερου προς το παρόν Fiesta (εν α-
ναµονή του ST). Πραγµατικά είναι εντυπω-

σιακή κάθε συνάντηση µε τον 1.000άρη τρικύλινδρο που 
στην top εκδοχή του αποδίδει 140 ίππους, µε υπερτροφο-
δότηση, άµεσο ψεκασµό, φουλ µεταβλητό χρονισµό και 
έκκεντρη τοποθέτηση του στροφάλου για µείωση των 
κραδασµών λόγω της ασύµµετρης κίνησης των πιστο-
νιών.

Το όλο το πακέτο του top Fiesta είναι απλά ιδανικό για 
όσους θέλουν να κινούνται σβέλτα. Όχι πως δεν µπορούν 
να το κάνουν και µε τις µικρότερες εκδόσεις (100 και 120 
ίππων), αλλά το 140άρι έχει τη χάρη και τη δύναµη για να 
πετυχαίνει στα χαρτιά ένα 0-100 σε 9 δλ. και µια τελική στα 
202 χλµ./ώρα (9,9 και 195 οι αντίστοιχες τιµές στο 120άρι 

Fiesta). Το εντυπωσιακό είναι πως η µέση κατανάλωση 
µπορεί να διατηρηθεί σε πολύ χαµηλά επίπεδα (4,5 η µει-
κτή τυποποιηµένη) µε την εκποµπή CO2 στα 102 γραµµά-
ρια ανά χιλιόµετρο.

Το νέο Fiesta παραµένει πιστό στην παράδοση της 
Ford και αυτή τη στιγµή είναι ό,τι πιο οδηγοκεντρικό µπο-
ρεί να αποκτήσει κανείς. Και στην ισπανική άσφαλτο η ά-
ποψη αυτή ενισχύεται ακόµη περισσότερο, µε τον πολυ-
βραβευµένο Ecoboost να αναδεικνύει ακόµη περισσότερο 
το καλοκουρδισµένο σασί του Fiesta… που στρίβει όπως 
έρχεται. Το µπροστινό σύστηµα προσφέρει πολύ καλή 
πληροφόρηση, µε το τιµόνι να έχει ιδανικό βάρος και α-
κρίβεια, ενώ το ίδιο ισχύει για τον σαφέστατο 6άρη επιλο-
γέα ταχυτήτων που έχει την ίδια κλιµάκωση µε τους µι-
κρότερους Ecoboost.

Η ποιότητα κύλισης κυµαίνεται σε εξαιρετικά επίπεδα, 
ειδικά στην έκδοση Vignale µε τον πολυτελή χαρακτήρα 
και τον εξοπλισµό που τα έχει σχεδόν όλα. Εξωτερικά υ-

πάρχουν οι απαραίτητες διαφορές, όπως η χρωµιωµένη 
µάσκα, τα προβολάκια, ο πίσω διαχύτης και οι 18άρες ζά-
ντες νέας σχεδίασης, ενώ στο εσωτερικό το ταµπλό είναι 
ντυµένο στο µεγαλύτερο µέρος του µε δέρµα (εκτείνεται 
και στις πόρτες), ενώ στα καθίσµατα η επένδυση έχει ένα 
όµορφο γεωµετρικό ανάγλυφο. Ιδιαίτερης µνείας χρήζει το 
κορυφαίο σε ποιότητα και απόδοση ήχου ηχοσύστηµα της 
B&O, ισχύος 675 Watt!

Στην περίπτωση της ST-Line όλα είναι προσανατολι-
σµένα στο σπορ στοιχείο, γι’ αυτό και το αµάξωµα έχει 
σπορ ζάντες, γρίλια και προφυλακτήρες (στο εσωτερικό 
υπάρχουν σπορ καθίσµατα, πεντάλ, «κοφτό» τιµόνι κ.ά.), 
ενώ είναι χαµηλωµένο κατά 10 χιλιοστά, µε πιο σφιχτό 
συνδυασµό ελατηρίων και αµορτισέρ. Κάτι που γίνεται α-
ντιληπτό και στον δρόµο, µε το Fiesta να παρουσιάζει κα-
λύτερο έλεγχο στο όριο και να δείχνει πιο στιβαρό, επισκι-
άζοντας σε έναν µικρό βαθµό την ποιότητα κύλισης (κάτι 
λογικό λόγω της πιο σφιχτής ανάρτησης) και σε ακόµη µι-
κρότερο την απόσβεση (πάντα σε σχέση µε τη Vignale).

Τέλος, να πούµε πως οι εκδόσεις Vignale θα προσφέ-
ρονται µόνο µε πεντάθυρο αµάξωµα (από 17.396 ευρώ µε 
τον Ecoboost 100), ενώ οι ST-Line θα είναι διαθέσιµες στη 
χώρα µας από τον Σεπτέµβριο και θα συνδυάζονται µε τις 
εκδόσεις 125 και 140 ίππων (από 16.691 ευρώ, εδώ και 
τρίθυρο), καθώς και µε τις 1.5 TDCi στα 85 και 120 άλογα. 
Επίσης, υπενθυµίζεται πως για το νέο Fiesta υπάρχει εγ-
γύηση για οκτώ χρόνια ή 100.000 χιλιόµετρα που προβλέ-
πει το Ford Protect, καθώς και χρηµατοδοτικό πρόγραµµα 
µε επιτόκιο 5,53%, προκαταβολή 40% και αποπληρωµή σε 
48 µήνες.

ΤΑΞΙ∆ΕΨΑΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΒΑΓΙΑ∆ΟΛΙ∆, ΛΙΓΟ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ 
ΜΑ∆ΡΙΤΗ, ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΚΥΛΙΝ∆ΡΗ 
ΕΚ∆ΟΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ 140 ΙΠΠΟΥΣ.

 ΝΕΟ FORD FIESTA 
ΦΙΕΣΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 140!
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Π
ίσω από κάθε αυτοκινητοβιομηχανία κρύβεται 
ένα σύνολο από προμηθευτές και εταιρείες που 
κατασκευάζουν διάφορα εξαρτήματα. Ανάμεσα 
σε αυτές περιλαμβάνεται και η Continental, το 
74% της δραστηριότητας της οποίας, πέρα από τα 
ελαστικά, αφορά την εξέλιξη συστημάτων σασί 

και ασφάλειας, στους κινητήρες και στη μετάδοση, καθώς και 
στο εσωτερικό των αυτοκινήτων.

Φυσικά μία από τις προτεραιότητες της Continental έχει να 
κάνει με την τεχνολογία της αυτόνομης οδήγησης και στο Ανό-
βερο οι ειδικοί της εταιρείας μάς έδειξαν σε πρωτότυπα αυτοκί-
νητα τον εξοπλισμό και τον τρόπο με τον οποίο κάνουν τις δοκι-
μές τους, συλλέγοντας διάφορα δεδομένα. Η παρουσίαση έγινε 
στο ContiDrom, μια τεράστια έκταση που περιλαμβάνει πίστες 
δοκιμών και κέντρα εξέλιξης (λειτουργεί από το 1967 και έχει 
μέχρι και οβάλ πίστα μήκους 2,8 χλμ.), ενώ εντυπωσιακή ήταν η 
επίδειξη απομακρυσμένης στάθμευσης αυτοκινήτου σε στενό 
γκαράζ χρησιμοποιώντας ένα απλό smartphone.

Μάλιστα, αν ο οδηγός έχει έναν χώρο στάθμευσης στην πί-
σω αυλή του σπιτιού του που απαιτεί ιδιαίτερους ελιγμούς, η 
πορεία μπορεί να είναι αποθηκευμένη και να πραγματοποιείται 
αυτόματα όταν ο οδηγός απλώς σταματά έξω από την κύρια εί-
σοδο. Αυτή φυσικά ήταν μία μόνο από τις πολλές επιδείξεις για 
την αυτόνομη οδήγηση, που στο μέλλον θα εγγυάται ασφαλέστε-
ρες μετακινήσεις στους δρόμους, περισσότερο ελεύθερο χρόνο 
στο αυτοκίνητο, λιγότερο άγχος και στρες στα μποτιλιαρίσματα 
και γενικότερα μεγαλύτερη ευελιξία και κοινωνικοποίηση.

Η επόμενη μεγάλη ενότητα ενασχόλησης της Continental α-
φορά το ταξίδι προς την ηλεκτροκίνηση, εκτιμώντας πως μέχρι 
το 2025 τα ηλεκτροϋβριδικά θα έχουν ξεπεράσει το 15% των συ-
νολικών πωλήσεων και πόσο σημαντική θα είναι η αναβάθμιση 
του δικτύου των αυτοκινήτων στα 48 Volt.  Μάλιστα, η 
Continental είναι αυτή που κρύβεται πίσω από τη νέα mild-
hybrid έκδοση του νέου Renault Scenic (Renault Scenic Hybrid 
Assist)με στόχο τη μείωση κυρίως των εκπομπών CO2. Με α-
πλά λόγια, πρόκειται για ένα σύστημα ανάκτησης ενέργειας που 
βασίζεται σε ένα ξεχωριστό κύκλωμα 48V με μία μπαταρία λιθί-
ου και έναν μικρό ηλεκτροκινητήρα, ώστε να μην αναλώνεται 
ενέργεια από τον πετρελαιοκινητήρα και να μειώνεται η κατανά-
λωση καυσίμου.

Το νέο σύστημα 48V επιτρέπει και συνθήκες κίνησης με ρο-
λάρισμα (ουσιαστικά το μοτέρ σβήνει σε κατάσταση coasting), 
ενώ υπάρχει και πιο γρήγορη και απαλή λειτουργία του συστή-
ματος start/stop. Βλέπετε, από το φθινόπωρο όλα τα νέα μοντέ-
λα θα μετριούνται σε ρύπους βάσει ενός νέου κύκλου RDE σε 
πραγματικές συνθήκες περιβάλλοντος (διάρκειας περίπου 2 ω-
ρών με συνολική απόσταση 90 χλμ., προσομοιώνοντας συνθή-
κες κίνησης στην πόλη και στο ταξίδι).

Η Continental εκτιμά πως μέχρι το 2025 τα ηλεκτροϋβριδικά 
θα βρίσκονται περίπου στο 10%-15% (περίπου το 75% θα είναι βεν-
ζινοκίνητα και το 15% ντίζελ), ενώ τα «βαριά» τεχνολογικά υβριδι-
κά θα εκτοπιστούν από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μια λύση στο 
θέμα της φόρτισης είναι η επαγωγική ή ασύρματη, με την ισχύ να 
μεταφέρεται από μια πλάκα που βρίσκεται στο έδαφος προς μια 
άλλη πλάκα τοποθετημένη στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου.

Μία ακόμη τεχνολογία που βιώνουμε και με την οποία μα-
θαίνουμε να ζούμε είναι η συνδεσιμότητα. Σήμερα σχεδόν το 
50% των αυτοκινήτων που παράγονται διαθέτουν ανάλογες δυ-
νατότητες, ενώ το 2020 υπολογίζεται πως στους δρόμους θα υ-
πάρχουν περίπου 250 εκατομμύρια διασυνδεδεμένα αυτοκίνητα.

Στα επόμενα χρόνια η διασύνδεση θα περάσει στην επόμενη 
φάση, που περιλαμβάνει την υποδομή V2V μέχρι και την online 
διασύνδεση με ανταλλαγή δεδομένων σε απομακρυσμένο δια-
κομιστή (cloud terminal). Οι οθόνες αφής (touch screen) και οι 
ψηφιακοί πίνακες θα είναι το κυρίαρχο στοιχείο στο εσωτερικό 
κάθε σύγχρονου αυτοκινήτου, ενώ ένα πολύ ενδιαφέρον 
concept έχει να κάνει με τον ήχο (Speakerless Audio), όπου 
κρυφά ηλεκτροδυναμικά ηχεία στην οροφή και στις κολόνες δη-
μιουργούν έναν high-end ακρόασης χώρο (ουσιαστικά ο ήχος 
αναπαράγεται και πολλαπλασιάζεται μέσα στους χώρους όπου 
είναι κρυμμένα τα ηλεκτροδυναμικά ηχεία) δίχως να είναι ορατά 
τα παραδοσιακά ηχεία.

ΝΊΚΟΣ ΜΑΡΊΝΟΠΟΥΛΟΣ

CONTINENTAL CONTITECH 
ΤΟ ΑΎΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΔΏ!
Η γερμανική εταιρεία δεν είναι γνωστή μόνο για τα ποιοτικά 
της ελαστικά αλλά και για τις τεχνολογίες αιχμής που εξελίσσει 
και που θα δούμε στους δρόμους τα επόμενα χρόνια.
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ΥΨΗΛΟ ΑΙΣΘΗΜΑ 
ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ 
ΚΑΘΕ «ΜΗΤΕΡΑ 
ΚΑΙ ΠΑΙ∆Ι»

Με «ναυαρχίδα» την έρευνα για την ανακά-
λυψη επαναστατικών θεραπειών που αλ-
λάζουν το τοπίο σε δύσκολα αντιµετωπί-
σιµες ασθένειες και τις πρωτοβουλίες που 
αµβλύνουν τις κοινωνικές ανισότητες και 

εξασφαλίζουν ισότιµη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, η φαρ-
µακευτική εταιρεία MSD συνεχίζει µια ένδοξη πορεία δύο αι-
ώνων, µένοντας πιστή στο όραµα του ιδρυτή της. «∆εν θα πρέ-
πει να ξεχνάµε ποτέ ότι τα φάρµακα είναι για τους ανθρώπους 
και όχι για τα κέρδη. Τα κέρδη ακολουθούν και εάν έχουµε 
τους ασθενείς κατά νου, είναι βέβαιο ότι θα προκύψουν» είχε 
πει ο George W. Merck και τα λόγια του εξακολουθούν να ε-
µπνέουν σήµερα τους εργαζοµένους της MSD και να διαπνέ-
ουν την εταιρική της φιλοσοφία κοινωνικής ευθύνης. Μία από 
τις σηµαντικότερες κοινωνικές πρωτοβουλίες της εταιρείας σε 
παγκόσµιο επίπεδο είναι το πρόγραµµα «MSD For Mothers», 
µε στόχο την πρόληψη της µητρικής θνησιµότητας και την α-
ναβάθµιση των υπηρεσιών υγείας που προσφέρονται στις έ-
γκυες γυναίκες κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης και της γέν-
νας. Η MSD δεσµεύτηκε ότι για τα επόµενα 10 χρόνια θα δια-
θέσει παγκοσµίως 500 εκατ. δολάρια, ανταποκρινόµενη στον 
στόχο των Ηνωµένων Εθνών για µείωση της µητρικής θνησι-
µότητας σε λιγότερους από 70 θανάτους ανά 100.000 γεννήσεις 
µέχρι το 2030. Στην πατρίδα µας –που έχει ταυτόχρονα πληγεί 
από την οικονοµική κρίση και από το µεταναστευτικό ρεύµα– 
το πρόγραµµα υλοποιείται από τους Γιατρούς του Κόσµου, από 
τον Ιούνιο του 2016, και αναµένεται να ολοκληρωθεί σε βάθος 
διετίας, µε χρηµατοδότηση η οποία ανέρχεται σε 750.000 δο-
λάρια. Τα αποτελέσµατά του µέχρι σήµερα είναι εντυπωσιακά: 
Με βάση τα στοιχεία του ∆εκεµβρίου 2016, οι δοµές των Για-
τρών του Κόσµου έχουν παράσχει γυναικολογική φροντίδα σε 
19.234 γυναίκες και παιδιατρική φροντίδα σε 3.656 βρέφη. Πα-
ράλληλα, οι κινητές µονάδες της Οργάνωσης έχουν πραγµατο-
ποιήσει 102 επισκέψεις στα κέντρα φιλοξενίας µεταναστών και 
προσφύγων, ενώ έχουν εκπαιδευτεί 569 επαγγελµατίες υγείας. 

Το πρόγραµµα «Μητέρα & Παιδί» υπερασπίζεται την ισότιµη 
πρόσβαση όλων των γυναικών σε υπηρεσίες µητρικής φροντί-
δας και θέτει στο επίκεντρο την προστασία της µητέρας, της ε-
γκύου και των νεογνών, που το έχουν ιδιαίτερη ανάγκη. Η µε-
γάλη απήχηση του προγράµµατος αντικατοπτρίζει την αύξηση 
του αριθµού των ανασφάλιστων γυναικών και η συγκεκριµένη 
πρωτοβουλία, εκτός του ότι καλύπτει «κενά» στην περίθαλψη, 
αναδεικνύει επιπλέον τοµείς που αξίζουν την προσοχή των 
φορέων υγείας, όπως η αποτελεσµατικότερη χρήση των υπη-
ρεσιών υγείας, η ενηµέρωση γυναικολογικής υγείας εφήβων 
και η ανάγκη οικογενειακού προγραµµατισµού.

Ιστορική αναδροµή του 2ου µεγαλύτερου 
φαρµακευτικού κολοσσού
Από τα µέσα του 18ου αιώνα οι ερευνητές της MSD εργάζονται 
διαρκώς προσπαθώντας να ξεπεράσουν τα όρια της επιστήµης, 
µε την ελπίδα ότι τα εµβόλια και τα φάρµακα που θα ανακα-
λύψουν θα προσφέρουν µια καλύτερη ζωή στην κοινωνία σή-
µερα, αλλά και στις γενιές που θα ακολουθήσουν. Οι πρωτοπό-
ρες θεραπείες της εταιρείας συµπεριλαµβάνουν µεταξύ άλλων: 
την ανακάλυψη της βιταµίνης Β1, τις θεραπείες για το κοινό 
κρυολόγηµα και τα αντιόξινα, καθώς και τις πρώτες στατίνες 
για τη θεραπεία της υπερχοληστερολαιµίας. Η MSD έχει συµ-
βάλει εδώ και πάνω από έναν αιώνα στην πρόληψη απειλητι-
κών για τη ζωή ασθενειών µέσα από την ανάπτυξη προϊόντων 
στις παρακάτω θεραπευτικές κατηγορίες: καρδιαγγειακό, δια-
βήτης, ανοσολογία, ογκολογία, ανοσο-ογκολογία, λοιµωξιο-
λογία, εµβόλια και αντιβιοτικά. Επίσης, δραστηριοποιείται σε: 
ρευµατολογία, γυναικολογία, παθήσεις αναπνευστικού, δερ-
µατολογία, γαστρεντερολογία και αναισθησιολογία.

Σταθερή διάκριση για εταιρική υπευθυνότητα 
& εργασιακό περιβάλλον
Στην MSD Ελλάδος, το όραµα της εταιρείας για την ανάληψη 
πρωτοβουλιών που βελτιώνουν και σώζουν τις ζωές των αν-

θρώπων γίνεται πράξη µέσα από την ανάπτυξη προγραµµάτων 
που στηρίζονται στις αξίες της εκπαίδευσης, της φροντίδας, 
της καινοτοµίας και της συνεισφοράς. Η εταιρεία υλοποιεί µια 
σειρά προγραµµάτων που απευθύνονται στους εργαζοµένους 
της µε σκοπό τη δηµιουργία ενός θετικού και ευχάριστου ερ-
γασιακού περιβάλλοντος, µε ευκαιρίες εκπαίδευσης, ανάπτυ-
ξης, αναγνώρισης δεξιοτήτων, ταλέντων και επιβράβευσης. Τα 
προγράµµατα ενεργειών αποσκοπούν στην ισορροπία µεταξύ 
επαγγελµατικής, προσωπικής και οικογενειακής ζωής των υ-
παλλήλων. Επίσης, ενισχύουν τη διαφορετικότητα και την κοι-
νωνική ένταξη για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου και ισορρο-
πηµένου περιβάλλοντος εργασίας. Για το εργασιακό της περι-
βάλλον και το υψηλό της αίσθηµα κοινωνικής ευθύνης η MSD 
έλαβε φέτος διακρίσεις και επαίνους. Συγκεκριµένα, βραβεύ-
τηκε για 2η συνεχόµενη χρονιά στην έρευνα «Great Place to 
Work» που αναδεικνύει τα καλύτερα εργασιακά περιβάλλο-
ντα. Η MSD, παράλληλα, δίνει προβάδισµα στους νέους και α-
ποπνέει άρωµα γυναίκας, όχι µόνο στα προγράµµατα που εκ-
πονεί αλλά και στο ίδιο της το DNA. Σήµερα το 25% των εργαζο-
µένων της εταιρείας αποτελείται από τη γενιά των Millennials 
και το γυναικείο φύλο αγγίζει σχεδόν το 50% του εργατικού 
της δυναµικού. 

Επίσης, οι πρωτοβουλίες κοινωνικής ευθύνης της MSD Ελ-
λάδος βραβεύτηκαν για 2η συνεχόµενη χρονιά µε το βραβείο 
«Silver CRI» του Ινστιτούτου Κοινωνικής Ευθύνης (CRI), ενώ 
ταυτόχρονα η εταιρεία έλαβε και τις διακρίσεις «Best Progress 
Silver» και έπαινο για το εργασιακό περιβάλλον (Workplace 
Award). Σηµαντικό παράγοντα για την απονοµή του βραβείου 
αποτέλεσε η έκδοση του πρώτου απολογισµού Κοινωνικής Ευ-
θύνης της MSD Ελλάδος και η σηµαντική βελτίωση που ση-
µείωσε η εταιρεία σε έξι κατηγορίες που έλαβαν υψηλά ποσο-
στά στην αξιολόγηση CRI (κλιµατική αλλαγή, διαχείριση α-
πορριµµάτων, µετακίνηση και επαγγελµατικά ταξίδια, ευεξία 
και εµπλοκή των εργαζοµένων, ισότητα, ποικιλοµορφία και έ-
νταξη και αυτοεκτίµηση).

 ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

Α
συναγώνιστα είναι τα ευρήµατα που προκύπτουν από νέα κλινική µελέτη µε ασθε-
νείς που πάσχουν από µεταστατικό ή ανεγχείρητο µελάνωµα και λαµβάνουν ανοσο-
θεραπεία µε pembrolizumab. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, ένας στους δύο ασθε-
νείς που υποβάλλεται σε ανοσοθεραπεία µε τον anti-PD-1 παράγοντα αγγίζει την τρι-
ετή επιβίωση, κάτι που για πολλά χρόνια παρέµενε σενάριο επιστηµονικής φαντασίας 

για τόσο ζόρικες µορφές καρκίνου. Ο παράγοντας αυτός καταργεί την ικανότητα του καρκινικού κυτ-
τάρου να ξεγελά το ανοσοποιητικό σύστηµα, ενώ ακόµα πιο θεαµατικά είναι τα αποτελέσµατα του 

pembrolizumab σε ό,τι αφορά τη µη υποτροπή (εξέλιξη) της νόσου. Συγκεκριµένα, το 31% των ασθε-
νών µε µεταστατικό ή ανεγχείρητο µελάνωµα που φτάνει την τριετή επιβίωση δεν παρουσιάζει καµία 
εξέλιξη της νόσου στην τριετία. Η µελέτη που συνέκρινε δύο ανοσοθεραπείες, το pembrolizumab και 
το ipilinumab, έδειξε την υπεροχή του πρώτου, ισχυροποιώντας την πεποίθηση του ιατρικού κόσµου 
πως το pembrolizumab είναι το βαρύ πυροβολικό της ανοσο-ογκολογίας ενάντια στον καρκίνο και α-
νάβοντας το πράσινο φως στην ελπίδα πως κάποια µέρα στο προσεχές µέλλον θα µπορούµε να χαρα-
κτηρίζουµε ιάσιµους ακόµα και µεταστατικούς καρκίνους. Αυτό κι αν είναι επίτευγµα!

Οι ασθενείς µε µεταστατικό µελάνωµα ζουν περισσότερο µε το pembrolizumab
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υγεία 

«Ο καταιγισμός από τα τηλεφωνήματα 
ασθενών που δέχτηκε ο Σύλλογος ΚΕΦΙ 
το τελευταίο διάστημα αντικατοπτρίζει το 
τραγικό αδιέξοδο με το οποίο βρέθηκαν 
αντιμέτωποι πολλοί καρκινοπαθείς». 

Ζωή Γραμματόγλου, πρόεδρος του 
Συλλόγου Καρκινοπαθών ΚΕΦΙ 
Αθηνών

ΦΩΣ ΣΤΗΝ ΆΚΡΗ 
ΤΟΥ ΤΟΥΝΕΛ ΓΙΆ 
ΤΟΥΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ 
ΆΣΘΕΝΕΙΣ

Με την Ελλάδα να επενδύει μόλις το 5% 
του ΑΕΠ στην υγεία και να παραμέ-
νει ουραγός στη ζωτική αυτή κοινω-
νική δαπάνη μεταξύ των κρατών-με-
λών του ΟΟΣΑ, καθώς άλλες χώρες ε-

πενδύουν από 7% έως 9%, δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια 
για άλλα οριζόντια μέτρα που θα δυσκολεύουν ακόμη πε-
ρισσότερο την πρόσβαση των ασθενών στα φάρμακα και 
ειδικότερα στα ακριβά καινοτόμα –και αναντικατάστατα– 
φάρμακα. Μετά τον σάλο που προκάλεσε στους συλλό-
γους ασθενών αλλά και στην επιστημονική κοινότητα η 
ψήφιση του νέου νόμου 4472/2017 και ειδικότερα οι δια-
τάξεις του άρθρου 89, που προσωρινά στέρησαν από τους 
καρκινοπαθείς τη δυνατότητα να ενταχθούν σε προγράμ-
ματα πρώιμης πρόσβασης του ΕΟΦ από τα οποία εξαρτά-
ται η επιβίωσή τους, η Αριστοτέλους εξαναγκάστηκε σε ά-
τακτη υπαναχώρηση, δικαιώνοντας το ρητό που υποστη-
ρίζει πως «κι ο Άγιος φοβέρα θέλει». Έτσι, μπροστά στη 
μαζική κινητοποίηση και τις έντονες αντιδράσεις της Ε-
ταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας, της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Καρκίνου και του Συλλόγου Καρκινοπαθών 
ΚΕΦΙ, ο υπουργός Υγείας εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία 
θα μπορούν να εισάγονται στη χώρα και να αποζημιώνο-
νται από τον ΕΟΠΥΥ σκευάσματα που αφορούν νόσους 
απειλητικές για τη ζωή ή νόσους που μπορούν να προ-
καλέσουν ανήκεστο βλάβη στην υγεία, ανεξάρτητα αν 
έχουν περάσει ή όχι από το «φίλτρο» της θετικής λίστας. 
Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι οι ασθενείς δεν θα 
στερηθούν τα ενδεικνυόμενα για τη θεραπεία τους φάρ-
μακα. Στη σχετική εγκύκλιο το υπουργείο Υγείας διευ-
κρινίζει ότι η διάταξη εφαρμόζεται μόνο κατόπιν εξατο-
μικευμένης κρίσης από την Ειδική Επιτροπή Θετικής Λί-
στας, βάσει αυστηρών επιστημονικών κριτηρίων, δηλαδή 
του ιστορικού, των εργαστηριακών εξετάσεων, των στοι-
χείων παρακλινικού ελέγχου του ασθενούς και τεκμηρι-
ωμένων βιβλιογραφικών αναφορών ως προς το αιτούμενο 

φάρμακο. Οι ασθενείς και οι θεράποντες γιατροί τους δι-
ευκολύνονται για την υποβολή της σχετικής αίτησης και 
του φακέλου, καθώς μπορούν να την υποβάλουν ακόμη 
και ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής διεύ-
θυνσης που δημιουργήθηκε για τον σκοπό αυτόν στον 
ΕΟΠΥΥ, στο excpositivelist@eopyy.gov.gr. Για τα φάρ-
μακα που δεν έχουν τιμολογηθεί και δεν κυκλοφορούν 
ακόμη στην Ελλάδα εξακολουθεί να εφαρμόζεται η ει-
δική διαδικασία των έκτακτων εισαγωγών μέσω ΙΦΕΤ, 
ανά περιστατικό.

Σε ό,τι αφορά το πρόσφατο παρασκήνιο, από τη 
στιγμή που ψηφίστηκε ο νόμος 4472/2017, θέτοντας νέα 
εμπόδια στην πρόσβαση των ογκολογικών ασθενών στα 
νέα καινοτόμα φάρμακα, ξέσπασε τσουνάμι αντιδράσεων. 
Από την πλευρά της, η Ζωή Γραμματόγλου, πρόεδρος του 
Συλλόγου ΚΕΦΙ, επισήμανε πως ο σύλλογος δέχτηκε το 
περασμένο δίμηνο πολλά τηλεφωνήματα από καρκινοπα-
θείς που πήγαν να πάρουν από τον ΕΟΠΥΥ τα εγκεκρι-
μένα από τον ΕΟΦ μέσω του καθεστώτος πρώιμης πρό-
σβασης φάρμακά τους και δεν τα κατάφεραν, διότι «ι-
σχύει πια ο νέος νόμος». Ανάμεσά τους ήταν και αρκετές 
ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο μαστού, που είδαν τις 
ελπίδες τους να σβήνουν, καθώς έχασαν (προσωρινά) τη 
δυνατότητα να ενταχθούν σε πρόγραμμα πρώιμης πρό-
σβασης νέας καινοτόμου θεραπείας. Το πρόβλημα που α-
ναδύθηκε από τις αρχές του περασμένου Ιουνίου δεν α-
φορούσε μόνο τη συνέχιση των θεραπειών αλλά και την 
έναρξή τους, χωρίζοντας τους ασθενείς σε ομάδες διαφο-
ρετικών ταχυτήτων, αυτών που πρόλαβαν και αυτών που 
δεν πρόλαβαν, λόγω του νέου νόμου. Φυσικά μια τέτοια 
διάκριση συνιστά κατάφωρη παραβίαση των δικαιωμάτων 
των πολιτών της χώρας μας, όπως αυτά απορρέουν από το 
ελληνικό Σύνταγμα. Επιπλέον, εκθέτει τη ζωή των ασθε-
νών συμπολιτών μας σε κίνδυνο. Η πρόεδρος του Συλλό-
γου ΚΕΦΙ και οι εκπρόσωποι της ΕΟΠΕ και της ΕΛΛΟΚ 
εξαρχής ζήτησαν να εξαιρεθούν τα αντινεοπλασματικά 

φάρμακα από τον νόμο, τονίζοντας ταυτόχρονα πως ανα-
γνωρίζουν τις αδυναμίες της οικονομίας της χώρας και 
δεν ζητούν την άκριτη έγκριση των πάντων. «Όμως τα νέα 
ακριβά αποτελεσματικά φάρμακα (που έχουν εγκριθεί 
από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό ή πρόκειται να εγκριθούν 
μέσα στο προσεχές διάστημα) πρέπει να είναι διαθέσιμα 
με ιατρικά κριτήρια για όσους τα έχουν πραγματικά ανά-
γκη. Δεν είναι αποδεκτό να κοστολογείται και να συμψη-
φίζεται με δημοσιονομικά κριτήρια η ζωή των ασθενών με 
καρκίνο» έλεγαν μεταξύ άλλων οι ανακοινώσεις από τους 
συλλόγους ασθενών και τους επιστημονικούς φορείς. Α-
ντιπροσωπεύοντας την αίσθηση αποκατάστασης του δι-
καίου, η ΕΟΠΕ εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέ-
ρονται τα εξής: «Με την εφαρμογή της σχετικής ειδικής 
διάταξης γίνεται η αρχή για να διορθωθεί η κατάφωρη α-
δικία που υπέστησαν ασθενείς κατατασσόμενοι σε κατη-
γορία δύο ταχυτήτων, δηλαδή σε αυτούς που είχαν πρό-
σβαση σε φαρμακευτικά προϊόντα απαραίτητα για θετική 
εξέλιξη της νόσου τους και σε εκείνους που δυστυχώς δεν 
είχαν λόγω χρονικών συγκυριών (την ψήφιση του νέου 
νόμου). Η ισότητα των πολιτών αφορά σε ισοπολιτεία, ι-
σονομία και ισηγορία, θεμελιώδη συνταγματικά δικαιώ-
ματα, και υποχρέωση όλων εμάς να τα προασπίζουμε. Η 
ενέργεια αυτή αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς την κατεύ-
θυνση της εξατομικευμένης αξιολόγησης και θεραπευ-
τικής προσέγγισης και ευελπιστούμε να γίνει η αφετη-
ρία για παρόμοιες πράξεις στο μέλλον, πάντα με γνώμονα 
το συμφέρον του ασθενούς. Η ΕΟΠΕ δεσμεύεται για την 
περαιτέρω προσπάθεια απρόσκοπτης πρόσβασης των α-
σθενών σε καινοτόμες θεραπείες με ευρύτερη εφαρμογή 
συστημάτων αξιολόγησης και μεγιστοποίησης του κλι-
νικού οφέλους (magnitude of clinical benefit), όπως ο-
ρίστηκε από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ιατρικής Ογκολο-
γίας (ESMO) και μέχρι την ανάδειξη και ενεργοποίηση 
της Ελληνικής Υπηρεσίας Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υ-
γείας (HTA)».

 ΆΛΕΞΙΆ ΣΒΩΛΟΥ
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άρθρο

Προ ετών, το άκουσμα της ανακοίνωσης της γερμα-
νικής έκθεσης εικαστικών τεχνών Documenta 
να αναπτύξει πλαίσιο ενεργειών στην Αθήνα το 
πρώτο εξάμηνο του 2017 μόνο ικανοποίηση είχε 
φέρει στο φιλότεχνο κοινό της πόλης. Πράγματι, 

το μεγαλύτερο σε έκταση και πιο σημαντικό σε κύρος γεγονός της 
τέχνης παγκοσμίως, που διοργανώνεται κάθε πέντε χρόνια στην 
πόλη Κάσσελ της Έσσης, για πρώτη φορά επέλεξε μια δεύτερη 
πόλη για τις δράσεις του και αυτή ήταν η ελληνική πρωτεύουσα! 
Το χρονικό σημείο της απρόβλεπτης αυτής ανακοίνωσης της ομά-
δας της Documenta 14 η Αθήνα έμοιαζε μια πόλη σε εμφανή κοι-
νωνικό αναβρασμό, στα μάτια δε πολλών ξένων είχε αναδειχθεί σε 
ευρωπαϊκό σύμβολο αντίστασης σε μια κάπως άκριτα επιβεβλη-
μένη λιτότητα. Με άλλα λόγια, η πόλη μας αποτελούσε δυνητικά 
ιδανικό καμβά για την επίδειξη νέων, αιρετικών καλλιτεχνικών 
τάσεων, αλλά και για την πολυπόθητη νεωτερικότητα που ο κό-
σμος των εικαστικών έχει ως κύριο ζητούμενο διεθνώς.

Αρχικώς, η ομάδα επιμελητών της Documenta 14, και ανά-
μεσά τους ένας χαρισματικός Ισπανός, ο Paul Preciado, είχε σκε-
φτεί ως θεματική της τον προβληματισμό για ζητήματα ταυτότη-
τας φύλου που απασχολούν –και όχι άδικα– την παγκόσμια τέχνη 
εντατικά τις τελευταίες δεκαετίες. Γεννημένος κορίτσι στην πόλη 
Πύργος της Καστίλλης, ο Preciado επέλεξε να ζει ως άνδρας, πα-
ρακολουθώντας μάλιστα ο ίδιος ως επιμελητής και καλλιτέχνης το 
ταξίδι της προσωπικής του μετάβασης από το ένα φύλο στο άλλο. 
Η Ελλάδα, κακός μαθητής της Ευρώπης και στην εφαρμογή της 

αρχής του έμφυλου αυτοπροσδιορισμού, ήταν μία εξαιρετικά πρό-
σφορη κοινωνική οντότητα για ένα ρηξικέλευθο θέμα, με τη ματιά 
ορισμένων από τους πιο σημαντικούς εικαστικούς της εποχής μας. 
Περαιτέρω, η αρχική σκέψη των επιμελητών ήταν η Αθήνα να γε-
μίσει pop-up εκθέσεις σε διάφορα, απροσδόκητα σημεία του πο-
λεοδομικού συγκροτήματος, καταμεσής του ιστορικού κέντρου ή 
στις παρυφές του όρους Υμηττός, και να αποφευχθούν θεσμικοί ή 
αναμενόμενοι χώροι έκθεσης της τέχνης.

Από το σημείο της ανακοίνωσης ως σήμερα, που η Documenta 
14 ετοιμάζεται να ρίξει αυλαία, η Αθήνα έριξε τους τόνους, οι δρό-
μοι της δεν είναι πια πεδίο βολής, οι διαδηλώσεις και η κοινωνική 
κινητικότητα των προηγούμενων ετών έχουν κοπάσει. Παράλ-
ληλα, πλάι σε άλλους, μεγάλης κλίμακας πολιτιστικούς χώρους 
που αποδόθηκαν στο κοινό, η πρωτεύουσα απέκτησε επιτέλους 
ένα ολοκαίνουριο και επιβλητικό Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης. Στα χρόνια αυτά, άλλωστε, η Ελλάδα άλλαξε και ριζικά 
στάση απέναντι στα δικαιώματα της LGBTQI κοινότητας. Ανάμεσα 
στα πολλά ζημιογόνα και αντιφατικά που κόμισε, η ετερόκλητη, 
τουλάχιστον φαινομενικά, συγκυβέρνηση της χώρας από τη ριζο-
σπαστική Αριστερά με ένα υπερσυντηρητικό δεξιό κόμμα έφερε 
ένα εξαιρετικά φιλελεύθερο νομικό πλαίσιο για την αστική ένωση 
ατόμων ανεξαρτήτως φύλου, αλλά και τον νομικό καθορισμό της 
ταυτότητας φύλου, με πολλές ψήφους και της αντιπολίτευσης.

Σε αυτές τις συνθήκες, η ομάδα της Documenta 14 μάλλον 
όψιμα οδηγήθηκε στην κατάργηση της θεματικής που είχε αρχι-
κώς επιλεγεί. Επιπλέον, στράφηκε από τις αυθόρμητες και διε-

σπαρμένες στην Αθήνα εγκαταστάσεις τέχνης σε κατεξοχήν συ-
νεργασίες με πάγιους θεσμικούς χώρους της τέχνης, ιδίως όσους 
ελέγχονται από το Δημόσιο. Για να είμαστε ειλικρινείς, οι επι-
λογές των χώρων ήταν πολλές και ορισμένες πολύ ευρηματικές, 
η χωρική εξειδίκευση πολλών από τα εκθέματα πρόδιδε σπουδή 
και τεκμηρίωση, η δε σήμανση των χώρων και ο υπομνηματισμός 
στα έργα ήταν υποδειγματικά, όπως αρμόζει σε γερμανική διορ-
γάνωση.

Εντούτοις, οι θεμελιώδεις ελλείψεις του σχεδιασμού παρέ-
μειναν ηχηρές: Η απουσία κεντρικής θεματικής στέρησε από 
το πρωτόγνωρα μεγάλο και δαπανηρό καλλιτεχνικό εγχείρημα 
την αόρατη, νοητή γραμμή που θα μπορούσε να ενώσει τα καλ-
λιτεχνικά αποσπάσματα σε ενιαίο σύνολο. Η μερική αποκοπή 
της διοργάνωσης από την τοπική κοινωνία των Αθηνών οδήγησε 
σε περιορισμό του κοινού της στους μυημένους στο brand name 
Documenta και δεν απευθύνθηκε επαρκώς στο ευρύτατο καλ-
λιτεχνικό κοινό της πόλης.

Πολλοί προσάπτουν στους εμπνευστές της προσωρινής με-
τοίκησης της Documenta στο κλεινόν άστυ την εξαρχής υποτί-
μηση του μεγέθους της μεγαλούπολής μας και των συμβολισμών 
που έχει για την ανθρωπότητα, φιλότεχνη ή μη. Ενδεικτικά, 
λένε, το κεντρικό σύνθημα της διοργάνωσης «Μαθαίνοντας από 
την Αθήνα» έμοιαζε σαν να κουνά το δάχτυλο στους Αθηναίους, 
αλληγορώντας ότι «τα παθήματα γίνονται μαθήματα». Σαν να μη 
θέλησαν οι Αθηναίοι, που γεμίζουν ρωμαϊκά ωδεία και αρχαία 
θέατρα κατά στίφη, να δεχτούν την πόλη τους ως κακό μαθητή, 
όπως ενδεχομένως να υποδεικνύει και η αισθητική ταυτότητα 
της αθηναϊκής περιπέτειας της Documenta 14 που σε λίγο θα α-
νήκει στην εικαστική ιστορία της χώρας.

*Ο Βασίλης Κ. Καραμητσάνης είναι δικηγόρος Αθηνών και πρόεδρος του 
Animasyros, Διεθνούς Φεστιβάλ + Αγοράς Κινουμένων Σχεδίων.

ΟΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΚΑΙ Η DOCUMENTA 14
  ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ Κ. ΚΑΡΑΜΗΤΣΑΝΗ*

  ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡ. ΚΑΟΥΛΑ*

ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗ 
ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

H τελευταία λέξη της αμερικανικής βιοτεχνολογίας δίνει λύση 
σε χρόνιες παθήσεις της σπονδυλικής στήλης χωρίς φάρ-

μακα και επεμβάσεις.

Σε ποιους απευθύνεται;
Σε άτομα με παθήσεις όπως:
• Αυχενικό σύνδρομο
• Οσφυαλγία
• Ισχιαλγία
• Βλάβη του μεσοσπονδύλιου δίσκου
• Κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου
• Προβολή μεσοσπονδύλιου δίσκου
• Σπονδυλική στένωση
• Ριζοπάθεια
• Σύνδρομο των οπίσθιων σπονδυλικών αρθρώσεων
• Μετεγχειρητική υποτροπή (σύνδρομο αποτυχημένης αυχενι
κής/οσφυϊκής επεμβάσεως)

Τι είναι η Αποσυμπίεση και πώς λειτουργεί;
Η υπερβολική καταπόνηση ή ο τραυματισμός του μεσοσπονδύλιου 
δίσκου αποδυναμώνει τις εξωτερικές του ίνες. Κατά συνέπεια, μέρη 
του εσωτερικού του δίσκου προβάλλουν προς τα έξω και ο δίσκος 
συμπιέζεται ή χάνει ύψος. Αποτέλεσμα αυτού είναι να μειώνεται η 
απόσταση μεταξύ των γειτονικών άνω και κάτω σπονδύλων και να 
στενεύει το κανάλι μέσω του οποίου εξέρχεται η σπονδυλική νευ-
ρική ρίζα (σπονδυλική στένωση). Καθώς η προβολή επιδεινώνεται 
και το κανάλι στενεύει, συμπιέζεται και η νευρική ρίζα στο επη-
ρεαζόμενο επίπεδο (ριζίτιδα - ριζοπάθεια). Αυτό προκαλεί μυϊκούς 
σπασμούς και φλεγμονή (οίδημα), μειώνοντας περαιτέρω τον δια-

θέσιμο χώρο. Συνδυαστικά, διαταράσσεται η μηχανική λειτουργία 
–δηλαδή η κίνηση– των αρθρώσεων και παρακωλύεται η παροχή 
θρεπτικών ουσιών στον δίσκο. Λόγω της ελλιπούς τροφοδότησης, 
οι εξωτερικές ίνες του δίσκου αφυδατώνονται και αποδυναμώνο-
νται (εκφυλίζονται), επιταχύνοντας την όλη διαδικασία. Η μη χει-
ρουργική Αποσυμπίεση του μεσοσπονδύλιου δίσκου έχει σχεδια-
στεί ώστε να διακόπτει αυτή την αλυσιδωτή διαδικασία.

Η θεραπεία αυτή, η οποία εγκρίθηκε από την Αμερικανική Υ-
πηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (Food and Drug Administration 
– FDA) το 1996, έχει εξελιχθεί σε μία εξαιρετικά αποδοτική θερα-
πεία για τις πλέον συνηθισμένες παθήσεις της σπονδυλικής στή-
λης του σύγχρονου ανθρώπου. Εφαρμόζεται στη σπονδυλική μο-
νάδα που παρουσιάζει την εν λόγω παθολογία, μειώνοντας σημα-
ντικά την ενδομεσοσπονδύλια πίεση. Η Αποσυμπίεση είναι μία μη 
επεμβατική, μη χειρουργική θεραπεία, η οποία πραγματοποιείται 
σε ειδικό θεραπευτικό κρεβάτι που ελέγχεται μέσω ηλεκτρονικού 
υπολογιστή. Κάθε δίσκος προσεγγίζεται μεμονωμένα και με την ε-
φαρμογή συγκεκριμένων και ελεγχόμενων τεχνικών έλξης και χα-
λάρωσης κατά τη θεραπεία, σε συνδυασμό με τη σωστή στάση σώ-
ματος, μπορεί να δημιουργηθεί αρνητική πίεση στο εσωτερικό του 
δίσκου. Η τεχνική αυτή διαχωρίζει ήπια τον επηρεαζόμενο δίσκο 5 
έως 7 χιλιοστά, δημιουργώντας αρνητική πίεση (ή κενό) μέσα στον 
δίσκο και βοηθώντας στην επαναφορά του προβεβλημένου ιστού. 
Παράλληλα, χάρη στην αρνητική πίεση διευκολύνεται η εισροή 
νερού, οξυγόνου και θρεπτικών συστατικών στον δίσκο. Έτσι, ο εκ-
φυλισμένος δίσκος ενυδατώνεται και ενισχύεται με όλα τα απα-
ραίτητα θρεπτικά συστατικά για να εκκινήσει η διαδικασία της ε-
πούλωσης. Με τον ίδιο τρόπο αναζωογονούνται (αιματώνονται και 
ενυδατώνονται) και άλλες δομές που παρουσιάζουν πιεστικά φαι-

νόμενα, όπως αρθρώσεις, σύνδεσμοι, νεύρα και μύες.
Με αυτή τη μέθοδο χιλιάδες ασθενείς έχουν θεραπευτεί χωρίς 

τον κίνδυνο και την ταλαιπωρία των χειρουργικών επεμβάσεων, 
την αλόγιστη χρήση φαρμακευτικών σκευασμάτων και αναποτε-
λεσματικών τεχνικών. Με σεβασμό στον ανθρώπινο οργανισμό, α-
νώδυνα και υπό την παρακολούθηση ορθοπαιδικού ιατρού και ει-
δικευμένου φυσικοθεραπευτή βάζουμε ένα τέλος στον πόνο και ε-
πανερχόμαστε στους καθημερινούς ρυθμούς της ζωής.

Πώς εφαρμόζεται η μέθοδος και ποια είναι η δια-
δικασία που ακολουθείται;
Βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή της μεθόδου είναι η αξιολό-
γηση του ασθενούς κατόπιν κλινικής εξέτασης, καθώς και η αξιολό-
γηση απεικονιστικής εξέτασης (αξονική ή μαγνητική τομογραφία) 
από τον θεράποντα ιατρό. Κατόπιν αυτών, ο ιατρός κρίνει κατά πόσο 
μπορεί να εφαρμοστεί η μέθοδος στον εκάστοτε ασθενή. Σε περί-
πτωση που ο υποψήφιος κριθεί κατάλληλος, δίνονται οδηγίες από 
τον ιατρό στoν ειδικευμένο φυσικοθεραπευτή για την πάθηση του 
ατόμου και τη θεραπεία που θα ακολουθηθεί. Ο φυσικοθεραπευτής 
αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση του προγράμματος της θεραπείας, 
καθώς και την ενημέρωση του ασθενούς για την πάθηση, τη διαδι-
κασία της θεραπείας και τους τρόπους συμβολής του ιδίου σε αυτήν.

Ο θεραπευόμενος λαμβάνει καθημερινά οδηγίες για τη σωστή 
χρήση της σπονδυλικής του στήλης, προκειμένου να βοηθήσει 
στην ίασή του κατά τη διάρκεια της θεραπείας και μετέπειτα να 
χρησιμοποιήσει αυτές τις γνώσεις (για τη σωστή χρήση του σώμα-
τός του), ώστε να απαλλαχθεί διά παντός από την πάθηση και να α-
ποφύγει την υποτροπή. Υπάρχει συνεχής παρακολούθηση από τον 
θεράποντα ιατρό, καθώς και κλινική εξέταση κατά τη διάρκεια και 
το τέλος της θεραπείας. Τέλος, και αφού κριθεί ότι έχει αντιμετω-
πιστεί η πάθηση, δίνεται ένα πρόγραμμα μυϊκής ενδυνάμωσης και 
σταθερότητας του κορμού, έτσι ώστε να θωρακιστεί και να προστα-
τευτεί ο σκελετός, δίνοντας μια οριστική λύση.

*Η Αικατερίνη Γεωρ. Καούλα είναι φυσικοθεραπεύτρια στο κέντρο Gethealthier. 
Είναι απόφοιτος του American Semmelweis University of Budapest, ειδικευ-
μένη στην Αξονική Σπονδυλική Αποσυμπίεση Αυχένος και Οσφύος.
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ΠΕΣ ΤΟ Μ’ ΕΝΑ TWEET
…και βγάλε τον πραγµατικό εαυτό σου.

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν

Άλλη μία εβδομάδα πέρασε με τον Γιάνη να κυριαρχεί 
στη δημόσια συζήτηση για το βιβλίο που εξέδωσε 
προ τριμήνου στα αγγλικά και ενώ αναμένεται και η 
ελληνική του έκδοση. 

Και επειδή δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι ακριβώς 
έχει ηχογραφήσει το κατά Τσίπρα asset της πρώτης 
του κυβέρνησης, ούτε απαντάμε επί της ουσίας, 
ούτε διαψεύδουμε, απλώς απαξιώνουμε. Κάτι που 
δεν είναι και ιδιαίτερα δύσκολο με την περίπτωση 
Βαρουφάκη, ενός πολύ έξυπνου αλλά παθολογικά 
νάρκισσου ανθρώπου, που θεωρεί εαυτόν σε ένα 
ανώτερο των υπολοίπων επίπεδο.
Μόνο που υπάρχει ένα θεματάκι.

Και αυτόν τον θεσμικό ρόλο όχι μόνο του τον είχαμε 
δώσει αλλά τον είχαμε και κορόνα στο κεφάλι μας.

Χμ. Δεν εξελίχθηκε καλά στον χρόνο αυτό το tweet, 
υπουργέ. Εδώ που είσαι ήμουνα κι εδώ που είμαι 
θα ’ρθεις, θα μπορούσε να πει κανείς. Ή απλώς… 
μουρμου κι αχνια.
Σε κάθε περίπτωση, η διένεξη του asset με την 
κυβέρνηση είναι απλώς το ορεκτικό.

Από τον Βαρουφάκη πήγαμε στο ομόλογο…

…κι απ’ το ομόλογο για μπάνια, οπότε είχε φτάσει η 
κατάλληλη στιγμή.

Το σίγουρο είναι ένα:

Είδες πού μπορεί να σε οδηγήσει ο αριστερός προ-
οδευτικός φεντεραλισμός; Ολοταχώς στα χνάρια του 
Βενιζέλου. Του Ελευθέριου, βεβαίως βεβαίως. 

Με τέτοιου επιπέδου διακυβέρνηση, αναμενόμενα ο 
πρωθυπουργός μας βλέπει παντού γύρω του χαμο-
γελαστά πρόσωπα, όπως μας ενημέρωσε μέσω της 
συνέντευξής του στον Alpha.

Το άλλο που μάθαμε μέσω της τηλεοπτικής του παρου-
σίας ήταν πως 

Ήταν μια συνέντευξη γεμάτη ειδήσεις.

Κάποιος λίγο κακός θα μπορούσε να πει το εξής:

Κάποιος πραγματικά κακεντρεχής θα μπορούσε να 
υπερθεματίσει:

Από κει και πέρα, ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Σχολείων 
αντέδρασε, μεταξύ άλλων, και σε μία παράγραφο 
ενός άρθρου του νομοσχεδίου για την παιδεία, η 
οποία προβλέπει ότι «στα ιδιωτικά σχολεία δύνανται 
να εγγράφονται και να φοιτούν μαθητές με αναπηρία 
ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με τους ίδιους 
όρους, προϋποθέσεις και προσαρμογές που ισχύουν 
για τα δημόσια σχολεία […] απαγορεύεται η άρνηση 
εγγραφής μαθητών εξ αιτίας της αναπηρίας ή των 
ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους».

Η μία αιτιολογία που προβάλλει ο ΣΙΣ για την αντίδρασή 
του είναι… τι ελέγχους έχει κάνει ο ΕΟΠΠΕΠ στα δη-
μόσια σχολεία σχετικά με τις υποδομές τους για ΑμεΑ, 
σε αντιδιαστολή με τα ιδιωτικά σχολεία, που διαθέτουν 
τις απαραίτητες υποδομές, όπως είναι υποχρεωμένα 

Περισσότερο νόημα έχει το δεύτερο σημείο στο οποίο 
στέκεται ο ΣΙΣ: «Έχει, επίσης, αντιληφθεί ο κύριος 
υπουργός ότι το ισχύον εκπαιδευτικό πρόγραμμα, 
αναλυτικό και ωρολόγιο, και η συγκρότηση των 
τμημάτων τάξεων, έτσι όπως είναι αυστηρά υπερ-
ρυθμισμένα και άκαμπτα, δεν βοηθούν παρά σε 
ελάχιστες περιπτώσεις την ομαλή ένταξη των μαθητών 
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες;».
Σε άλλα νέα, ο Ρουβίκωνας, επέλεξε αυτή τη φορά 
το προαύλιο της Βουλής ως τόπο της εβδομαδιαίας 
απρόσκοπτης εισβολής του, που συνήθως –όχι αυτή 
τη φορά όμως– συνοδεύεται και από βανδαλισμούς.

βάσει νόμου. Ό,τι να ’ναι δηλαδή –καθώς το θέμα δεν 
είναι αν υπάρχουν οι υποδομές αλλά αν ιδιωτικά σχο-
λεία αρνούνται την εγγραφή μαθητών με αναπηρία ή 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες–, εφόσον αν γράφαμε 
τους πραγματικούς λόγους της αντίδρασής μας δεν θα 
μας έπαιρναν με τις ντομάτες αλλά με τις πέτρες.

Εντάξει τώρα, παιδιά είναι, πώς κάνετε έτσι, άλλωστε 
τα μνημόνια φταίνε.
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Μια πρώτη γεύση 
από τους τέσσερις «μεγάλους»

Μισογεμάτο προς γεμάτο 
φαντάζει το «ποτήρι» της 
πρώτης επίσημης ανα-
μέτρησης των τεσσάρων 
«μεγάλων» του ελληνι-

κού ποδοσφαίρου στον γ΄ προκριματικό γύρο 
των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. 

Από την πλευρά του, ο πέμπτος των «Ευ-
ρωπαίων», ο Πανιώνιος, εξακολουθεί να ελ-
πίζει σε πρόκριση στα πλέι οφ του Europa 
League παρά την ήττα του με 1-0 από τη Μα-
κάμπι στο Τελ Αβίβ.

Ο Ολυμπιακός ουσιαστικά εξασφάλισε την 
παρουσία του στα πλέι οφ του Champions 
League, η ΑΕΚ ουσιαστικά αποκλείστηκε από 
αυτά, ενώ Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ απέκτη-
σαν ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης στα πλέι 
οφ του Europa League, όπου θα τους συντρο-
φεύσει και η ΑΕΚ.

Επιλογή που δεν δικαιώνεται
Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ απέτυχε να 
κάνει την υπέρβαση ή έστω να δημιουργήσει 
την προοπτική να παλέψει στο δεύτερο παι-
χνίδι για την υπέρβαση. Δεν μπορεί να την κα-
τηγορήσει κανείς γι’ αυτό: κληρώθηκε με μΙα 
ανώτερη ποιοτικά και πιο δουλεμένη ομάδα, 
η οποία βρίσκεται σε φουλ αγωνιστικούς ρυθ-
μούς και δεν έχει αποκλειστεί ποτέ στον γ΄ 
προκριματικό γύρο. Ο Χιμένεθ επέλεξε να πα-
ρατάξει τους παίκτες που είχε και πέρυσι στην 
ομάδα, επενδύοντας στη συνοχή τους, αλλά 
δεν ήταν αυτή του η επιλογή που δεν δικαι-
ώθηκε. Η ΑΕΚ το πάλεψε το παιχνίδι, ήταν 
καλύτερη μέχρι να δεχτεί το πρώτο γκολ, ω-
στόσο η έκβαση της αναμέτρησης ήταν η ίδια 
με των περσινών ανάλογης κρισιμότητας αγώ-
νων: πάλεψε μεν, έχασε δε.

Αυτή είναι και η επιλογή του Χιμένεθ 
που πρέπει να προβληματίσει, το να παίζει 
όλα τα, τύπου νοκ άουτ, δύσκολα ματς με τον 
ίδιο τρόπο: πολύ κλειστά με στόχο να μη δε-
χτεί γκολ και από κεΙ και πέρα αν γίνει κάτι 
σε κάποια αντεπίθεση. Αντεπίθεση με τη συμ-
μετοχή συνήθως ενός ή δύο παικτών, άρα και 
με πολύ περιορισμένες πιθανότητες επιτυ-
χίας. Στον αγώνα με την ΤΣΣΚΑ υπήρξε μόλις 
μία τέτοια στιγμή, στην αντεπίθεση όπου ο 
Λιβάια πάσαρε στον Χριστοδουλόπουλο αλλά 
πριν εκτελέσει, ο Σενίκοφ τον… άφησε με την 
όρεξη. Αποδεικνύεται πως πιο συχνά γίνε-
ται κάτι από τον αντίπαλο, είτε λόγω της ποι-
ότητάς του είτε λόγω μιας αβλεψίας των παι-
κτών της ΑΕΚ, όπως συνέβη στο πρώτο γκολ 
της ΤΣΣΚΑ. Και όταν «στραβώνει» με αυτόν 
τον τρόπο το –άτολμο– πλάνο, τότε η ΑΕΚ φα-
νερώνει αδυναμία να αντιδράσει και ανυπαρ-
ξία εναλλακτικού σχεδίου. Πέρυσι η δικαι-
ολογία ήταν ότι ο Χιμένεθ ανέλαβε μεσού-
σης της σεζόν την ομάδα, ενώ για το ματς με 
την ΤΣΣΚΑ θα μπορούσε να είναι πως ήταν 
το πρώτο επίσημο της σεζόν απέναντι σε μια 
ομάδα με πολύ ανώτερο βαθμό ετοιμότητας. 

Η πορεία της σεζόν θα δείξει αν πρόκειται για 
βάσιμες δικαιολογίες ή αν, απλώς, ο Χιμένεθ 
δεν εμπιστεύεται αρκετά τους παίκτες του.

Μπερδεμένος
Δεν ήταν η ΑΕΚ, πάντως, εκείνη που είχε την 
πιο προβληματική απόδοση από τους τέσσε-
ρις, αλλά ο έτερος Δικέφαλος, ο ΠΑΟΚ. Α-
πέναντι σε μια ομάδα χωρίς εμπειρία, ειδικό 
βάρος, υποδεέστερη ποιοτικά αλλά καλά ορ-
γανωμένη, η ομάδα του Αλεξάνταρ Στανόγε-
βιτς σώθηκε χάρη στον Ενρίκε, που ισοφά-
ρισε σε 1-1 χαρίζοντας προβάδισμα ενόψει της 
ρεβάνς στην Τούμπα, και στον Ρέι, που απέ-
τρεψε την Ολίμπικ Ντόνετσκ από το να σκορά-
ρει και δεύτερη φορά. Ο Στανόγεβιτς μοιάζει 
μπερδεμένος και η ομάδα του το ίδιο, χωρίς ι-
σορροπία μεταξύ των γραμμών, με τα προβλή-
ματα των φιλικών στην ανασταλτική λειτουρ-
γία να έχουν παραμείνει άλυτα, χωρίς οργα-
νωμένη ανάπτυξη. Η είσοδος των Μπίσεσβαρ 
–κυρίως– και Ενρίκε «γλύκανε» το παιχνίδι 
του ΠΑΟΚ, αλλά παράλληλα μεγέθυνε και τα 
προβλήματά στην άμυνα. Ο Στανόγεβιτς μπο-
ρεί να παραδέχτηκε πως προσέγγισε υπερβο-
λικά συντηρητικά το παιχνίδι, μπορεί επίσης 
με τις αλλαγές του να βοήθησε την ομάδα του, 
ωστόσο δεν βρέθηκε στη διάρκεια του παιχνι-
διού ένα σχήμα που να λειτουργεί συνολικά 
καλά. Όπως δεν βρέθηκε και στη διάρκεια των 
φιλικών. Συνεπώς ίσως το πρόβλημα να είναι 
το αγωνιστικό πλάνο και η συμβατότητά του 
με τους παίκτες που έχει στη διάθεσή του.

Επιστρέφει στο ύψος του
Σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ που προβλημά-
τισε, εκείνος που κέρδισε τις εντυπώσεις ήταν 
ο Ολυμπιακός. Πέρασε με 3-1 και μετά από 
ένα πολύ μεστό παιχνίδι από την «καυτή» 
έδρα της Παρτίζαν, έδειξε πως έμαθε από το 
περσινό του πάθημα, ο Χάσι, που αντιμετωπί-
στηκε με δυσπιστία, είδε τις επιλογές του να 
δικαιώνονται και κέρδισε πολύτιμο χρόνο, οι 
παίκτες που αποκτήθηκαν και έπαιξαν έδει-
ξαν πως μπορούν να ενισχύσουν ουσιαστικά 
τους «ερυθρόλευκους». Ο Ολυμπιακός έδειξε 
πως έχει σημαντικές πιθανότητες να επιστρέ-
ψει στους ομίλους του Champions League 
μετά από έναν χρόνο απουσίας και επιπλέον 
διαθέτει τόσο ποιότητα όσο και βάθος στο ρό-
στερ του που δεν διαθέτουν οι εγχώριοι αντί-
παλοί του. Αν η πρώτη εικόνα ήταν αντιπρο-
σωπευτική της πραγματικής δυναμικής του, 
πολύ δύσκολα θα απειληθεί ουσιαστικά στη 
μάχη για την κατάκτηση του τίτλου.

Φτωχός συγγενής
Στην πιο… περίεργη κατάσταση μετά το 
πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν βρέθη-
καν αναμφίβολα οι οπαδοί του Παναθηναϊ-
κού. Η σκέψη που αυτόματα δημιουργήθηκε 
στο μυαλό τους στη διάρκεια του παιχνιδιού 
θα πρέπει να ήταν κάτι σαν «γιατί να έχουμε 

τον Στραματσόνι και όχι τον Ουζουνίδη πέ-
ρυσι, όταν υπήρχαν και λεφτά για μεταγρα-
φές». Πολλά θα μπορούσαν να είναι διαφορε-
τικά σε αυτή την περίπτωση, μέχρι και οι σχέ-
σεις του Γ. Αλαφούζου με τους οπαδούς της 
ομάδας, άρα και το συνολικό δέσιμό του με 
την ομάδα. Ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Κα-
μπάλα, την οποία κέρδισε με το ισχνό βάσει 
της απόδοσής του 1-0, αφήνοντας ανοιχτή την 
πρόκριση ενόψει ρεβάνς, ήταν μια πραγμα-
τική ομάδα, μια ομάδα του προπονητή, με ξε-
κάθαρο σχέδιο και επιδιώξεις μέσα στο γή-
πεδο. Πολύ καλή ανασταλτική λειτουργία, 
πολύ καλή ανάπτυξη, οργανωμένο και απο-
τελεσματικό πρέσινγκ, εξαιρετική για την 
εποχή φυσική κατάσταση. Η άλλη όψη του 
νομίσματος έχει προσφυγές, οφειλές δεδου-
λευμένων, ανασφάλεια, προσπάθεια ενίσχυ-
σης με τα… ψέματα, σημαντικότατο έλλειμμα 

ποιότητας ακόμα και σε σχέση με το ρόστερ 
που υπήρχε στο τελείωμα της περσινής σεζόν. 
Αν υπάρχει ένα επιπλέον καλό νέο για τους 
«πράσινους», ήταν η θετική διάθεση των ο-
παδών που πήγαν στο γήπεδο.

Ο Ολυμπιακός επανέρχεται στα επίπεδα 
των προηγούμενων ετών, αφήνοντας πίσω του 
την κακή περσινή χρονιά, και βρίσκεται στην 
πρώτη θέση της εκκίνησης, ο ΠΑΟΚ έχει μια 
καλή βάση εκκίνησης από πέρυσι και την οι-
κονομική ευχέρεια να διορθώσει τα όποια 
λάθη έγιναν στον σχεδιασμό, η ΑΕΚ ενισχύ-
θηκε αξιοπρεπώς και ξεκινάει τη σεζόν με εν-
θουσιασμό χάρη στη διαφαινόμενη πλέον ε-
πιστροφή στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Παναθηναϊκός, από την πλευρά του, 
μοιάζει λίγο με τον φτωχό συγγενή, εναποθέ-
τοντας τις όποιες ελπίδες του στη δουλειά του 
προπονητή του.
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Δεν μου αρέσουν 
οι παραλληλισμοί, 
ούτε τα θεωρητικά 
αντικρίσματα. 
Αυτό που μπορείς 
να προσλάβεις 
από ένα έργο 
είναι ανοιχτό 
στις ερμηνείες. 
Ανά πάσα στιγμή 
μπορεί να 
ανοίξει μπρος 
στα μάτια σου 
ένας καινούργιος 
κόσμος.
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Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου 2017. Θέατρο Τέχνης Κα-
ρόλου Κουν. ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων. Η καλλιτεχνική σύ-
μπραξη τριών ιστορικών θεσμών της χώρας ανεβάζει 

«Μήδεια», σε σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλμπαρη, με τη Μαρία 
Ναυπλιώτου στον ρόλο της Μήδειας. Η Κωνσταντίνα Τάκαλου, που 
έχει τον ρόλο του Αγγέλου, μας εξηγεί γιατί δεν υπάρχουν τραγι-
κοί έρωτες.

Η «Μήδεια» στο πέρασμα των αιώνων αυτονομήθηκε από τον 
δημιουργό της, σαν τον «Δον Κιχώτη» που ξεπέρασε τον Θερβά-
ντες. Με τη Μήδεια ασχολήθηκαν ο Σενέκας, ο Ανούιγ, ο Μίλερ, 
ο Κερουμπίνι (που την έκανε όπερα). Κι όμως, ενώ υπάρχουν 
τόσες ερμηνείες της, παραμείνει ένα αίνιγμα. Στην παράσταση 
της Μαριάννας Κάλμπαρη «ποια» Μήδεια θα δούμε;
Η Μήδεια αρχετυπικά είναι μια μορφή που θέλει να ενωθεί με το 
απόλυτο, είναι μια ηρωίδα που επιβεβαιώνεται από το πάθος. Υπό 
αυτή την έννοια, αυτό το στοιχείο θα υπάρχει και σε αυτή την πα-
ράσταση. Προσπαθούμε να τη δούμε πολύπλευρα: ως γυναίκα, ως 
βαθιά πληγωμένη ερωμένη, ως μητέρα και πολλά άλλα.

Διαβάζω στο δελτίο Τύπου της παράστασης: «Μέσα από τον μύθο 
της Μήδειας, όπως αυτός παρουσιάζεται στην τραγωδία του Ευ-
ριπίδη, αλλά και μέσα από ένθετα στα στάσιμα του έργου κεί-
μενα και ποιήματα της αρχαιοελληνικής γραμματείας (Πλάτω-
νας, Σαπφώ, Θεόκριτος, Αρτεμίδωρος κ.ά.), η παράσταση του Θε-
άτρου Τέχνης επιθυμεί να μιλήσει για το ανεξήγητο του έρωτα». 
Πώς συνυπάρχει το κείμενο του Ευριπίδη με τα υπόλοιπα κεί-
μενα; Συμπληρώνουν ή αναιρούν τον Ευριπίδη;
Δεν μπορείς να «συμπληρώσεις» έναν μεγάλο ποιητή, μπορείς 
όμως να συνομιλήσεις μαζί του. Ο λόγος που βάζεις εμβόλιμα κεί-
μενα δεν είναι για να αναδείξεις έναν ούτως ή άλλως σπουδαίο ποι-
ητή, αλλά για να δεις τι άλλο λένε για ένα πανανθρώπινο θέμα, 
όπως είναι ο έρωτας, και άλλοι συγγραφείς. Ο έρωτας είναι κάτι που 
αφορά όλους.

Ελένη Πέτα

«Είναι πολύ 
ξεκάθαρος ο δρόμος 
που έχω επιλέξει»

  ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ

Οι μεγάλοι έρωτες τελικά είναι τραγικοί;
Δεν υπάρχουν τραγικοί έρωτες αλλά η ίδια η ζωή που είναι τρα-
γική. Άρα το σκοτάδι ενός έρωτα έχει να κάνει με την τραγική αν-
θρώπινη κατάσταση.

Ωστόσο, η «Μήδεια» του Ευριπίδη δεν αφορά μόνο τον έρωτα 
αλλά θίγει σημαντικά ζητήματα: τη θέση του ξένου, του αδύνα-
του μπροστά στην εξουσία, το να κάνει κανείς παιδιά σήμερα 
ή όχι… Ζητήματα παρόντα και στις μέρες μας με τρόπο κατα-
λυτικό. Τελικά, ο ανθρώπινος πολιτισμός, όσο κι αν προχωρά, 
είναι «καταδικασμένος» να απαντά διαρκώς στα θεμελιώδη;
Δεν μου αρέσουν οι παραλληλισμοί, ούτε τα θεωρητικά αντικρί-
σματα. Αυτό που μπορείς να προσλάβεις από ένα έργο είναι ανοι-
χτό στις ερμηνείες. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να ανοίξει μπρος στα 
μάτια σου ένας καινούργιος κόσμος.

Και πώς, νομίζετε, σήμερα αντιμετωπίζουμε τους ξένους; Εξα-
κολουθούμε να τους βλέπουμε ως βάρβαρους;
Ο άνθρωπος είναι κτητικός απέναντι στην ιδιοκτησία του, στα κε-
κτημένα του. Επίσης, είναι επιφυλακτικός απέναντι στο διαφορε-
τικό, οπότε η έννοια της βαρβαρότητας απέναντι στον ξένο εξα-
κολουθεί να υπάρχει. Για παράδειγμα, στο έργο η αντιμετώπιση 
του Ιάσονα απέναντι στην καταγωγή της Μήδειας είναι αφορι-
στική.

Στο έργο η Μήδεια και ο Ιάσονας, η γυναίκα και ο άντρας, α-
ντιλαμβάνονται εντελώς διαφορετικά την ευδαιμονία. Ο ένας 
ως εξουσία, δόξα, χρήμα και η άλλη ως έρωτα, παιδιά, συναι-
σθηματική ισορροπία. Αυτές οι δύο αντιλήψεις συγκρούονται 
μέχρι θανάτου. Εξακολουθεί να υπάρχει, νομίζετε, έως και σή-
μερα η γυναικεία και η αντρική αντίληψη των πραγμάτων;
Όσο και να φαίνεται παράδοξο, ακόμα και σήμερα η σκέψη των 
δύο φύλων είναι πολύ διαφορετική. Οι διαφορετικές αντιλήψεις 
είναι ζήτημα κοινωνικών συνθηκών.

Κωνσταντίνα Τάκαλου

«Ο άνθρωπος 
είναι 
κτητικός»



Ο γονιός που είναι αφοσιωµένος στο ανάγνωσµά 
του και είναι χαρούµενος γι’ αυτό αποτελεί µια 
οικεία εικόνα και µετέπειτα ανάµνηση για το 
παιδί.

Tο ανάγνωσµα βιβλίων είναι απόλαυση και 
διασκέδαση και αν εσείς νιώθετε απόλαυση, 
ανυποµονησία, ευχαρίστηση, αυτό και 
µεταδίδετε… 

Ένας από τους λόγους που περιµένετε τις δια-
κοπές είναι και για το βιβλίο που επιτέλους 
θα διαβάσετε; Ξέρετε ήδη ποιο είναι; Α-
νυποµονείτε να το ξεκινήσετε; Αν η α-
πάντηση τουλάχιστον σε µία από 

τις παραπάνω ερωτήσεις είναι «ναι», τότε 
το πιθανότερο είναι και το παιδί σας να 
διαβάσει ένα βιβλίο στις διακοπές. 
Και ο λόγος είναι ότι το ανάγνωσµα 
βιβλίων είναι απόλαυση και δια-
σκέδαση και αν εσείς νιώθετε α-
πόλαυση, ανυποµονησία, ευχα-
ρίστηση, αυτό και µεταδίδετε… 
και σε αυτή την περίπτωση τα 
λόγια είναι περιττά, οι πράξεις 
µιλούν από µόνες του. Ο γονιός 
που είναι αφοσιωµένος στο ανά-
γνωσµά του και είναι χαρούµε-
νος γι’ αυτό αποτελεί µια οικεία ει-
κόνα και µετέπειτα ανάµνηση για το 
παιδί, πολύ σηµαντική στην εποχή 
της οθόνης.

Αναρωτιέστε «πώς όµως θα επιλέξω 
βιβλίο για το παιδί;». Χαλαρώστε, πάρτε 
µια ανάσα και ετοιµαστείτε για τον πιο εύ-
κολο ρόλο, αυτόν του βοηθού! Έτσι, το ε-
ρώτηµα µετατρέπεται ως εξής: «πώς θα βο-
ηθήσω το ίδιο το παιδί να επιλέξει το 
βιβλίο που θα ευχαριστηθεί και 
θα ανυποµονεί να το διαβάσει 
ή θα µε παρακαλάει να του το 
διαβάσω;».

Με τη µέθοδο Ε.Ξ.Ο.: Εξώ-
φυλλο - Ξεφύλλισµα - Οπισθό-
φυλλο. Η απόλαυση ξεκινάει από 
τη βόλτα στο βιβλιοπωλείο για την 
επιλογή, αφού έχετε εξηγήσει στο 
παιδί ότι θα είστε ο βοηθός του για την 
αποστολή που ονοµάζεται «επιλέγω βι-
βλίο διακοπών». Την ίδια µέθοδο µπο-
ρείτε να εφαρµόσετε και στο σπίτι, αν 
υπάρχουν αρκετά αδιάβαστα βιβλία 
στη βιβλιοθήκη σας, ή στη δανειστική 
βιβλιοθήκη του δήµου σας ή αν δανει-
στείτε βιβλία από φίλους ή συγγενείς.

Πηγαίνετε στο ράφι µε βιβλία που αντι-
στοιχούν στην ηλικία του παιδιού σας. Ζη-
τήστε από το παιδί να βγάλει από το ράφι ο-
κτώ-δέκα βιβλία και να τα τοποθετήσει το ένα 
δίπλα στο άλλο. Στη συνέχεια εφαρµόζετε τη µέ-
θοδο Ε.Ξ.Ο.:

Εξώφυλλο: Το παιδί διαλέγει 
το εξώφυλλο που του κεντρί-
ζει το ενδιαφέρον και εσείς 
του διαβάζετε τον τίτλο.

Ξεφύλλισµα: Το παιδί µε δική 
σας παρότρυνση ξεφυλλίζει το 
βιβλίο για όσο χρόνο θέλει. Ρω-
τήστε αν θέλει να του διαβάσετε 
ένα µικρό απόσπασµα.

Οπισθόφυλλο: Του λέτε να 
γυρίσει και να δει το οπισθό-
φυλλο ενώ εσείς του διαβάζετε 
την περίληψη του βιβλίου. Έχο-
ντας τον ρόλο του βοηθού, κα-

λείστε να διαβάζετε εσείς στο παιδί ό,τι χρειάζε-
ται για την επιλογή του βιβλίου ακόµα και αν το 
παιδί γνωρίζει ανάγνωση, έτσι ώστε να επικεντρω-

θεί στη διαδικασία επιλογής και να µην αγχωθεί µε 
τον όγκο πληροφοριών που θα χρειαστεί να δια-

βάσει µέχρι να επιλέξει αυτό που πραγµατικά 
του αρέσει.

Τέλος, το ρωτάτε αν υ-
πήρχε κάτι ενδιαφέρον στο 
βιβλίο ή όχι. Αναλόγως µε 
την απάντηση του παιδιού, 
το βιβλίο τοποθετείται πίσω 
στο ράφι ή όχι. Με αυτόν 

τον τρόπο το παιδί φτάνει να 
διαλέξει τρία βιβλία από τα ο-
κτώ-δέκα και µε την ίδια δια-
δικασία επιλέγει ένα.

Τις υπόλοιπες δύο τοπ ε-
πιλογές µπορείτε να τις κρα-
τήσετε για τις επόµενες δια-
κοπές ή να αποκαλύψετε τις 
επιλογές του παιδιού σε για-
γιάδες, παππούδες, νονές, νο-
νούς, θείες και θείους ως επι-
λογή για ένα επόµενο δώρο.

Εφόδια: Φροντίστε να έχετε 
άπλετο χρόνο. Επιστρατεύστε 
την πιο χαρούµενη διάθεσή σας. 
Εµπιστευτείτε την απόφαση του 

παιδιού σας, ακόµη και αν δεν 
σας ικανοποιεί. Εξοπλιστείτε µε υ-

ποµονή, καθώς το παιδί µπορεί να 
χρειαστεί να δει περισσότερα από 

δέκα βιβλία για να αποφασίσει, ειδικά 
αν δεν είναι συνηθισµένο να διαλέγει 

βιβλία. ∆ώστε του όσο χρόνο χρειαστεί, 
γιατί η ανάγνωση είναι πάνω απ’ όλα ευ-

χαρίστηση και η επιλογή βιβλίου επίσης. 
Προµηθευτείτε δύο post-it, διάφανα κατά 

προτίµηση, ένα για σελιδοδείκτη στο πάνω 
µέρος της σελίδας και ένα για σειροδείκτη στο 

πλάι της σελίδας.
Καλή διασκέδαση και απολαυστική ανάγνωση σε όλη 

την οικογένεια!

*Ph.D.Λογοθεραπεύτρια, 
Ειδική Παιδαγωγός. facebook.com/logotherapeia

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΤΟ ΠΑΙ∆Ι ΜΟΥ - ΚΙ ΕΓΩ
 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΜΠΟΥΓΙΟΤΟΠΟΥΛΟΥ*

τη βόλτα στο βιβλιοπωλείο για την 

δίπλα στο άλλο. Στη συνέχεια εφαρµόζετε τη µέ-
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ΕΡΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ*
Μάρτυς µου ο Θεός, Μάκης Τσίτας, εκδ. Κίχλη
Μπορεί ένας ήρωας µε το όνοµα Χρυσοβαλάντης να 
γίνει κλασικός; Ο Μάκης Τσίτας, ο βραβευµένος µε 
το Ευρωπαϊκό Βραβείο Λογοτεχνίας συγγραφέας του 
βιβλίου «Μάρτυς µου ο Θεός», που κυκλοφορεί από τις 
εκδόσεις Κίχλη, απέδειξε ότι µπορεί. Ο Χρυσοβαλάντης 
έχει κερδίσει εδώ και τρία χρόνια τις καρδιές και του 
θεατρόφιλου κοινού της Αθήνας, αποδεικνύοντας ότι 
ένας αντιήρωας µπορεί να είναι εξίσου σηµαντικός µε 
έναν ήρωα. Γραµµή τη γραµµή, ξετυλίγεται η ζωή του 
σε µια Αθήνα που µπορεί να του κάνει τη ζωή δύσκολη, 

όπως κι ο Εξαποδώ, το πρώην αφεντικό του, οι πρώην φιλενάδες του, οι παπάδες, 
οι πρώτοι του εργοδότες, η οικογένειά του.

Στην πιο σκοτεινή γωνία, Elizabeth Haynes, εκδ. Gema
Είναι χαζές οι γυναίκες όταν µετατρέπονται σε θύµατα; 
Γιατί δεν ανοίγουν απλώς την πόρτα να φύγουν; Αυτό 
αναρωτιόταν η ηρωίδα του βιβλίου της Elizabeth Haynes, 
που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Gema, «Στην πιο 
σκοτεινή γωνία», πριν γίνει και η ίδια θύµα. Η συγγρα-
φέας σκιαγραφεί τους χαρακτήρες µε µαεστρία και µας 
κάνει να δούµε πώς είναι δυνατόν ακόµα και µια έξυπνη, 
όµορφη, κοινωνική κοπέλα να πέσει θύµα κακοποίησης. 
Πώς γίνεται να αλλάξει σταδιακά ένας χαρακτήρας, όταν 
δεν έχει πουθενά να στηριχτεί. Πότε άραγε σταµατάει το 

σεξ να είναι παθιασµένο, έντονο, διαφορετικό, και µετατρέπεται σε βιασµό; Είναι 
εύκολο να αντιληφθεί κανείς πότε ξεπερνιέται η διαχωριστική γραµµή;

Ο κρυφός πυρήνας των Ερυθρών Ταξιαρχιών, ∆ηµήτρης 
Μαµαλούκας, εκδ. Κέδρος
Ένα βραβείο δεν είναι απαραίτητο εφόδιο για ένα 
ενδιαφέρον ανάγνωσµα. Όταν όµως πρόκειται για το 
Βραβείο Αναγνώστη 2017 και για το τελευταίο αστυνο-
µικό µυθιστόρηµα του ∆ηµήτρη Μαµαλούκα «Ο κρυφός 
πυρήνας των Ερυθρών Ταξιαρχιών», που κυκλοφορεί από 
τις εκδόσεις Κέδρος, είναι. Ένα βιβλίο που σε «υποχρε-
ώνει» να το διαβάσεις, σχεδόν χωρίς να το αφήσεις από 
τα χέρια σου. Ο ∆ηµήτρης Μαµαλούκας δεν διστάζει να 

ταλαιπωρήσει τους ήρωές του, να τους βασανίσει, 
ακόµα και να τους δολοφονήσει. Η ανατροπή καρα-
δοκεί σχεδόν πίσω από κάθε σελίδα, µε το τέλος να 
έρχεται να ανατρέψει όχι µόνο τις προβλέψεις του 
αναγνώστη για το τέλος του µυστηρίου αλλά και 
κάθε σύµβαση για το αστυνοµικό µυθιστόρηµα.

ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ
Οι καλοκαιρινές αποσκευ ές πρέπει να είναι 
ελαφριές από ρούχα και βαριές από βιβλία 
– αν και όχι απαραιτήτως από… βαριά βι-
βλία. Οι συγγραφείς των εκδόσεων Κέδρος 
µας προτείνουν τα δικά τους αγαπηµένα γι’ 
αυτό το καλοκαίρι.

*Το τελευταίο βιβλίο της  Έρικας Αθανασίου «Πλέ-
κοντας  Ίχνη» είναι ένα αστυνοµικό µυθιστόρηµα 
που εκτυλίσσεται στην Ελλάδα, σε µια περίοδο κατά 
την οποία οι αλλαγές είναι τόσο πολλές όσο και οι 
ύποπτοι για έναν απρόσµενο φόνο.

Ένα βραβείο δεν είναι απαραίτητο εφόδιο για ένα 

ταλαιπωρήσει τους ήρωές του, να τους βασανίσει, 
ακόµα και να τους δολοφονήσει. Η ανατροπή καρα-
δοκεί σχεδόν πίσω από κάθε σελίδα, µε το τέλος να 
έρχεται να ανατρέψει όχι µόνο τις προβλέψεις του 
αναγνώστη για το τέλος του µυστηρίου αλλά και 
κάθε σύµβαση για το αστυνοµικό µυθιστόρηµα.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΝΗΤΟΥ*
Το blues της ανεργίας, Παναγιώτης Βλάχος, εκδ. 
Κέδρος
Το βιβλίο που κάλλιστα αντικαθιστά το θερινό σινεµά, 
ίσως ακόµα και το υπαίθριο µπαράκι. Ο Παναγιώτης 
Βλάχος συνθέτει το blues της ανεργίας και συγχρόνως το 
blues της Ελλάδας των τελευταίων ετών, καταφέρνοντας 
µε έναν τρόπο µαγικό να µιλήσει για την κρίση λυτρώ-
νοντάς µας από την κατάθλιψη. Το βιβλίο του ταξιδεύει 
στην Ελλάδα των τελευταίων δεκαετιών, καταλήγοντας 
στο σήµερα, και οι ήρωές του είναι οι… δικοί µας άνθρω-
ποι. Αν η χώρα µας κρατούσε ηµερολόγιο, κάπως έτσι θα 

έπρεπε να είναι: γεµάτο αλήθειες, ανθρωπισµό, µουσικές, τοπία και ανθρώπινους 
τύπους πέρα για πέρα αληθινούς και προσγειωµένους.

Ο σκύλος που τόλµησε να ονειρευτεί, Sun-Mi Hwang, 
εκδ. ∆ιόπτρα
∆εν είναι παιδικό βιβλίο, αλλά θα µπορούσε να είναι. Ή 
και όχι. Γιατί η Μαλλιαρούλα, η σκυλίτσα που τολµάει 
να ονειρευτεί, περιγράφει τη ζωή και τον θάνατο µες στη 
µικρή αυλή της µε έναν τρόπο που αγγίζει την ψυχή του 
αναγνώστη. Είναι µια ανάλαφρη ιστορία. Ή και όχι. Γιατί 
η ζωή ιδωµένη µέσα από τα µάτια ενός σκύλου φαντάζει 
απλή. Τροµακτικά απλή. Η Μαλλιαρούλα κάνει όνειρα, 
βιώνει το πέρασµα του καιρού, τις αλλαγές των εποχών, 
βλέπει µάνα και αδέρφια να χάνονται, µεγαλώνει και σε 

κάθε ευκαιρία βγαίνει να περιπλανηθεί έξω από την αυλή. Η ζωή από µόνη της 
είναι µια περιπέτεια, σύνθετη µες στην απλότητά της.

Το πέρασµα στη Ναβίντια – Ιστορίες του Έγκενθαρ, 
Μαριανίνα Ζώτου, εκδ. Καστανιώτη
Ναι, έχουν περάσει δύο χρόνια από την πρώτη έκδοσή 
του, αλλά αν δεν το έχετε διαβάσει, και εφόσον αγαπάτε 
τη λογοτεχνία του φανταστικού, φροντίστε να το πάρετε 
στις καλοκαιρινές σας αποσκευές. Είναι ένα βιβλίο εξαι-
ρετικά καλογραµµένο, που έχει απ’ όλα: πρίγκιπες και 
πριγκίπισσες, ταξίδια, περιπέτειες, καταδιώξεις, µαγικά 
πλάσµατα και µυστηριώδεις τόπους. Κι ενώ νοµίζεις πως 
έχεις χορτάσει πια απ’ όλα αυτά, η Μαριανίνα Ζώτου 

καταφέρνει να φτιάξει έναν τόσο καινούργιο, τόσο 
ολοκληρωµένο κόσµο, που θέλεις να πολιτογραφη-
θείς στη Ναβίντια –ή στην Ουθέρια, γιατί γούστα 
είναι αυτά– και να γνωρίσεις τα µαγικά τους πλά-
σµατα και τις ιστορίες τους.

*Το τελευταίο βιβλίο της Βασιλικής Κνήτου είναι 
η «Πρόβα», ένα µυθιστόρηµα για τη φιλία και τον 
έρωτα, όπου αναδεικνύονται οι αντιφάσεις µιας 
κοινωνίας που ακόµη δεν έχει απαλλαχθεί από τα 
ταµπού.

καταφέρνει να φτιάξει έναν τόσο καινούργιο, τόσο 
ολοκληρωµένο κόσµο, που θέλεις να πολιτογραφη-
θείς στη Ναβίντια –ή στην Ουθέρια, γιατί γούστα 
είναι αυτά– και να γνωρίσεις τα µαγικά τους πλά-
σµατα και τις ιστορίες τους.
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ΠΑΝΟΣ ΤΣΕΡΟΛΑΣ*

Κανείς δε µιλάει για τα πεύκα, Καλλιρρόη Παρούση, 
εκδ. Κέδρος
Το Βραβείο Πρωτοεµφανιζόµενου στη Λογοτεχνία από 
τον Αναγνώστη για το 2016 δείχνει πως, αν µη τι άλλο, όλο 
και περισσότεροι µιλούν για τα «Πεύκα» της Καλλιρρόης 
Παρούση. Πράγµα λογικό, καθώς στα «Πεύκα» της 
συναντάµε διηγήµατα µε λόγο χειµαρρώδη και ταυτόχρο-
να «µετρηµένο» µε σχεδόν µουσικό τρόπο, ιστορίες για 
ανθρώπους που ψάχνουν την προσωπική τους ουτοπία η 
οποία αναβάλλεται ή ακόµα αργεί, απηχώντας προβληµα-

τισµούς αλλά και διαψεύσεις µιας ολόκληρης γενιάς. Άλλοτε επιµένοντας σε όψεις 
της τετριµµένης καθηµερινότητας και άλλοτε προσπαθώντας να ανιχνεύσει τη µεγά-
λη εικόνα, η Καλλιρρόη Παρούση µοιάζει να υφαίνει ένα χαλί κάτω από τους ήρωές 
της µονάχα για να το τραβήξει και να τους «επαναφέρει» στην πραγµατικότητα.

Η σκούπα και το σύστηµα, David Foster Wallace, µτφρ.: 
Γιώργος-Ίκαρος Μπαµπασάκης, εκδ. Κριτική
Το πρώτο βιβλίο του µεγάλου και αδικοχαµένου συγγρα-
φέα µοιάζει µε ένα πείραµα: ανάµεσα σε φόρµες, αφηγη-
µατικούς τρόπους, διαφορές τεχνικές ύφανσης της πλοκής, 
αλλά και ανάµεσα σε βαθιά φιλοσοφικά ερωτήµατα που 
ξεκινούν από τη γλώσσα για να φτάσουν σε υπαρξιακές 
αναζητήσεις. Όλα αυτά δοσµένα µε µοναδικό χιούµορ και 
σπαρταριστά επεισόδια ανάµεσα σε ανταγωνισµούς εται-
ρειών παιδικών τροφών, φλύαρους παπαγάλους, ερωτοχτυ-
πηµένους µεσήλικες, υπερήλικες γιαγιάδες µε λατρεία για 

τον Βίτγκενσταϊν και έναν ολόκληρο στρατό εκκεντρικότητας.

Η συλλογή των 49 στο σφυρί, Thomas Pynchon, µτφρ.: 
∆ηµήτρης ∆ηµηρούλης, εκδ. Gutenberg
Με τα προλογικά σηµειώµατα του ∆ηµήτρη ∆ηµηρούλη να 
κατατοπίζουν πλήρως για τον λογοτεχνικό λαβύρινθο του 
µυστηριώδους συγγραφέα, οι περίπλοκες αναζητήσεις της 
Οιδίπας, που αναζητά µια Αµερική στα έγκατα της «επί-
σηµης», είναι µια πρώτης τάξεως ευκαιρία εισαγωγής στο 
έργο του Thomas Pynchon. Άπαξ και κάνεις δυο βήµατα 
στον λαβύρινθό του, δύσκολα ξαναβγαίνεις. ∆εν θες κιό-
λας. Η «Συλλογή των 49» είναι ένας λογοτεχνικός γρίφος 
που αποθεώνει τη διαδροµή έναντι του προορισµού, τον 

οποίο µάλιστα χλευάζει στις τελευταίες του σελίδες.

Ακόµα και οι καουµπόισσες µελαγχολούν, Tom 
Robbins, µτφρ.: Γιάννης Κωστόπουλος & Γιώργος 
Μπαρούξης, εκδ. Αίολος
Γιατί κάθε λογοτεχνικό καλοκαίρι δεν νοείται χωρίς 
µια τζούρα Tom Robbins. Γιατί, όντως, ακόµα και οι 
καουµπόισσες µελαγχολούν. Γιατί οι µεγάλοι αντίχειρες 
της ηρωίδας είναι εργαλείο για τα καλύτερα οτοστόπ 
για ταξίδια χωρίς σαφή προορισµό. Γιατί τα σοβαρότερα 
πράγµατα στη ζωή µπορούν µερικές φορές να έχουν τη 
µορφή ενός αφελούς καλαµπουριού. Γιατί ο Tom Robbins 

µπορεί να ανατινάζει κάθε αφηγηµατικό στεγανό 
όποτε του κάνει κέφι.

*Το τελευταίο βιβλίο του Πάνου Τσερόλα «Η συ-
νωµοσία της βανίλιας» είναι µια ιστορία έρωτα και 
καταδίωξης από το Βερολίνο µέχρι την Παταγονία, 
µέσα στη δίνη των συνταρακτικών γεγονότων που 
σηµαδεύουν τις αρχές του 21ου αιώνα.

τισµούς αλλά και διαψεύσεις µιας ολόκληρης γενιάς. Άλλοτε επιµένοντας σε όψεις 

τον Βίτγκενσταϊν και έναν ολόκληρο στρατό εκκεντρικότητας.

∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΝΤΖΑΡΗ*

20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα, Ιούλιος 
Βερν, εκδ. Παπαδόπουλος
Ο πλοίαρχος Νέµο έχει κατασκευάσει ένα 
παράξενο σκάφος που πλέει και κάτω από τη 
θάλασσα. Το υποβρύχιο Ναυτίλος γίνεται ο 
τρόµος των θαλασσινών, που πιστεύουν ότι 
πρόκειται για µια επικίνδυνη φάλαινα. Ο 
καθηγητής Αρονάξ θα συµµετάσχει σε µια 
επιχείρηση αναζήτησης του τέρατος, αλλά θα 
βρεθεί τελικά µέσα στην ατσάλινη κοιλιά του. 

Με τον Νέµο οργώνουν θάλασσες και ωκεανούς, βρίσκουν θησαυρούς από παλιά 
ναυάγια, αντιµετωπίζουν γιγαντιαία καλαµάρια και ζουν πολλές ακόµη υποβρύχιες 
περιπέτειες.

Χόµπιτ, Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν, εκδ. Κέδρος
Όπως όλοι οι φιλήσυχοι χόµπιτ, ο Μπίλµπο Μπάγκινς 
προτιµά να κάθεται στην άνεση και την ασφάλεια του 
σπιτιού του. Ο µάγος Γκάνταλφ και δεκατρείς νάνοι έχουν 
άλλα σχέδια. Σκοπεύουν να τον πάρουν µαζί τους στο 
βουνό Έρεµπορ, για να αρπάξουν τον θησαυρό που τους 
έκλεψε κάποτε ο δράκος Νοσφιστής. Στο ταξίδι τους θα 
τους κυνηγήσουν τεράστιες αράχνες, θα τους φυλακίσουν 
ξωτικά, θα γλιτώσουν από γκόµπλινς και θα συναντήσουν 
πολλές ακόµη εκπλήξεις.

Το χρώµα της µαγείας, Τέρι Πράτσετ, εκδ. Παρά Πέντε
Στον ∆ισκόκοσµο, έναν επίπεδο κόσµο που στηρίζεται 
σε τέσσερις τεράστιους ελέφαντες οι οποίοι στέκονται 
σε µια ακόµα πιο τεράστια χελώνα, εµφανίζεται ο πρώτος 
τουρίστας, ο αγαθός και αφελής ∆ίανθος. Με ένα µαγεµένο 
µπαούλο που έχει άγρια ένστικτα και τον απρόθυµο ξεναγό 
του Ανεµοβρόχη –έναν φοβητσιάρη φοιτητή µαγείας του 
Αθέατου Πανεπιστηµίου που δεν ξέρει µαγικά– θα φτά-
σουν µέχρι την άκρη του ∆ισκόκοσµου, όπου τα νερά των 
θαλασσών πέφτουν στο αχανές ∆ιάστηµα.

*Το τελευταίο βιβλίο της ∆έσποινας Μάντζαρη «Η 
Μι, ο Μο και το Ούφο» είναι ένα µυθιστόρηµα για 
παιδιά από 10 ετών.

Όπως όλοι οι φιλήσυχοι χόµπιτ, ο Μπίλµπο Μπάγκινς 

*Το τελευταίο βιβλίο της ∆έσποινας Μάντζαρη «Η 
Μι, ο Μο και το Ούφο» είναι ένα µυθιστόρηµα για 
παιδιά από 10 ετών.

όποτε του κάνει κέφι.

ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 
ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ
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Παραγγείλετε 
τα κρασιά 
του Αιγαίου 
στο σπίτι σας

Με ένα τηλε-
φώνηµα στο 
210 3466996, 
το κρασί που 
επιθυµείτε 
χωρίς χρέωση 
στο σπίτι σας.

Ελάχιστη 
παραγγελία: €25

  ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ

info

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Η πιο φιλόξενη και πιο όµορφη 

οινοπαραγωγική περιοχή της χώρας 

Η θηραϊκή γη (κίσσηρις), το αυξηµένο ποσοστό άµµου και η σχεδόν πλήρης α-
πουσία νερού και οργανικών ουσιών χαρακτηρίζουν τα εδάφη της Σαντορίνης. 
Το χαµηλό ύψος βροχής, µε σχεδόν πλήρη απουσία το καλοκαίρι, τα δυνατά 

µελτέµια και η θαλάσσια υγρασία χαρακτηρίζουν το κλίµα της.
Σε αυτό το περιβάλλον, όπου λογικά θα περίµενε κανείς ότι η άµπελος δεν θα ανα-

πτυσσόταν, όχι µόνο αναπτύχθηκε αλλά έχει δηµιουργηθεί ένας πανάρχαιος αµπελώνας, 
πραγµατικό µνηµείο της φύσης και των ανθρώπων. Είναι ο αµπελώνας της Σαντορίνης 

και των οίνων ΠΟΠ Σαντορίνη.
«Βασίλισσα» ποικιλία και πλέον γνωστή διεθνώς, το Ασύρτικο είναι ταυτισµένο µε 

τη Σαντορίνη. Μπορεί σήµερα να έχει εξαπλωθεί σε όλη την Ελλάδα (µε εξαίρεση το 
Ιόνιο και την Ήπειρο), αλλά προέρχεται από τη Σαντορίνη και µόνο στα χώµατά της 

δίνει τα ιδιαίτερα και διακριτά κρασιά µε τη χαρακτηριστική οξύτητα (χαµηλό κάλιο στο 
έδαφος) και την αίσθηση γης και µετάλλου στη µύτη και στο στόµα.

Ο ολοένα αυξανόµενος τουρισµός και οι απαιτήσεις για νέα προϊόντα που θα προ-
καλέσουν το ενδιαφέρον του επισκέπτη δηµιούργησαν την κουλτούρα του επισκέψιµου 

οινοποιείου και τα wine tours.
Εµείς εµπιστευτήκαµε τις διαδροµές µας στην Blue Label,που γνωρίζει όσο κα-

νείς το νησί και µεταφέρει καθηµερινά µε άνεση και ασφάλεια δεκάδες επισκέπτες της 
Σαντορίνης, και µοιραστήκαµε εντυπώσεις µε τον αεικίνητο και εξαιρετικό sommelier 

Κώστα Κωστάκη, υπεύθυνο για τα wine tours της εταιρείας.
Επισκεφθήκαµε την παραθαλάσσια Γαία, τον µοναδικό Αρτέµη Καραµολέγκο, το ε-

ντυπωσιακό Κτήµα Σιγάλα, το ολοκαίνουριο Κτήµα Αργυρού, το υπόσκαφο Οινοποι-
είο Χατζηδάκη, του Μπουτάρη µε τον εκπληκτικό Θόλο, του Βενετσάνου µε τη θέα που 

κόβει την ανάσα και την τελευταία άφιξη, το 14ο οινοποιείο του νησιού, του Βασάλτη. 
∆οκιµάσαµε τις ετικέτες τους και γευτήκαµε τα food pairings τους και θα µοιραστούµε 

µαζί σας τις εµπειρίες µας τον Σεπτέµβριο.
Καλό καλοκαίρι!

(Από αριστερά προς τα δεξιά) Σπύρος Λεµάνης του Κτήµατος Σιγάλα και Σπύρος Κουρούπης
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INFO
*Η Χριστίνα 
Μαυρίδου είναι 
καθηγήτρια Φυσικής 
Αγωγής - personal 
trainer.
Site: www.personaltrainer-
christy.com
Facebook Page: Christy 
Μαυρίδου
Instagram: christymav

Κάν’ το όπως η Christy!
Διανύεις την ευχάριστη μεν, δύσκολη δε περίοδο κύησης και θες 
να είσαι σε φόρμα; Έχεις δοκιμάσει τη γνωστή «prenatal yoga» ή 
αλλιώς «γιόγκα για εγκύους»; Μάθε πώς να κάνεις σωστά ασκήσεις 
γιόγκα καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, πάντοτε όμως με την 
έγκριση του γιατρού σου.

  ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΜΑΥΡΙΔΟΥ

1) Η στάση της εκτεταμένης πλάγιας γωνίας. Δυναμώ-
νει τα πόδια και ανοίγει τους γοφούς. Δοκιμάστε το ει-
δικά όσες κάθεστε πολλές ώρες σε γραφείο.

2) Η στάση τρίγωνο. Δυναμώνει τα πόδια και τους γο-
φούς, ανοίγει τους ώμους και βελτιώνει την ισορροπία. 
Το μπροστινό πόδι τέντωσέ το όσο μπορείς χωρίς να πι-
εστείς και το χέρι που στηρίζεται στο πάτωμα μπορείς να 
το στηρίξεις πάνω στο πόδι σου αν σε πιέζει η κοιλιά.

3) Η στάση της γάτας. Σε αυτή τη στάση πάρε εισπνοή 
από τη μύτη.

Σε αυτή τη στάση βγάλε τον 
αέρα από το στόμα. Επανά-
λαβε 10 φορές. Αυτή είναι η 
προθέρμανση για τη σπονδυ-
λική στήλη, για την επόμενη 
άσκηση.

4) Αντίθετο χέρι-πόδι. Κάθισε μπρούμυτα στις παλάμες και στα γόνατα. Πάρε εισπνοή 
και κατά την εκπνοή σήκωσε αργά αντίθετο χέρι-πόδι, ενδυναμώνοντας έτσι ώμους, ρα-
χιαίους και γλουτούς, αποφεύγοντας τους πόνους και τραυματισμούς στη μέση. Επανά-
λαβε 10 φορές από το κάθε χέρι-πόδι.

5) Η γέφυρα. Κάτσε ανάσκελα με τα πόδια λυγισμένα, τα πέλματα στο πάτωμα και τους 
σπονδύλους να εφάπτονται με το έδαφος. Πάρε εισπνοή από τη μύτη.

Κατά την εκπνοή από το στόμα σφίξε καλά τους γλουτούς σου και ανασήκωσε τη λε-
κάνη σου και σπόνδυλο-σπόνδυλο τον κορμό σου. Επανάλαβε 10 φορές, μένοντας ψηλά 
για 2΄΄ σε κάθε επανάληψη, ενδυναμώνοντας έτσι τους οπίσθιους μηριαίους, τους γλου-
τούς και τους ραχιαίους σου.
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