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2017 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΈΣ 
ΑΝΑΜΝΉΣΈΙΣ ΜΑΖΙ
Καλό καλοκαίρι με αναμνήσεις από:   
Z τα τραγούδια που τραγουδάμε όλοι μαζί στο αυτοκίνητο 
Z τα γέλια που κάνουμε γιατί μπερδεύουμε τους στίχους 
Z την έμπνευση που έχουμε φτιάχνοντας όλοι μαζί το ποίημα 
για… τη θάλασσα, το αεράκι, τα αστέρια, το σκασμένο λάστιχο, 
τα καψαλισμένα γεμιστά, τα κλάματα της κούρασης, το χαμένο 
φτυαράκι 
Z το βραδινό μπάνιο στη θάλασσα 
Z τα αστέρια που κοιτάμε ξαπλωμένοι στην παραλία 
Z τις βουτιές από τα βραχάκια αλλά και από την πλάτη του… 
μπαμπά/παππού/φίλου/ 
Z τις απογευματινές βόλτες στην «περατζάδα» 
Z τη γεύση του μοσχομύριστου καλαμποκιού στα κάρβουνα από 
τον πλανόδιο «καλαμποκά», τον καστανά του καλοκαιριού 
Z τα ζουμιά του καρπουζιού που λερώνουν το φανελάκι 
Z το χωνάκι παγωτό που έπεσε στην άμμο 
Z το κάστρο στην άμμο που φτιάχνουμε όλοι μαζί 
Z την ποδηλατάδα στο χωριό 
Z τα «μήλα» που παίζουμε μικροί μεγάλοι 
Z το μεσημεριανό γλάρωμα στο κάθισμα του αυτοκινήτου 
Z το γόνατο που χτυπήθηκε στα βότσαλα 
Z το πρώτο «κοίτα! μπορώ μόνος/-η να…» 
Z τα ψηλά κύματα που περιμένουμε με αγωνία και χαρά να τα 
προσπεράσουμε 
Z το τζιτζίκι που ανακαλύπτουμε στον κορμό της ελιάς 
Z το μαζί 
Z !!!!!!!!! 

ΒΑΣΙΛΙΚΉ ΜΠΟΥΓΙΟΤΟΠΟΥΛΟΥ





www.freesunday.gr04 03.09.2017

ευρώπη

Ο 
Μακρόν έχει πλήρη επίγνωση των λόγων 
που οδήγησαν στην εκλογική-δηµοσκο-
πική εξαέρωση του προκατόχου του Ολάντ 
αλλά και στην εκτόξευση των ποσοστών της 
Λεπέν. Γνωρίζει ότι αν δεν σταθεί ικανός να 
πιέσει το Βερολίνο σε έναν συνολικό διά-
λογο για το µέλλον της Ευρωζώνης και της 

Ε.Ε., όχι µόνο δεν θα µπορέσει να πετύχει την προσαρµογή της 
Γαλλίας στο πλαφόν 3% των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων που ο-
ρίζει το Σύµφωνο Σταθερότητας αλλά θα βρεθεί αντιµέτωπος και 
µε κύµα κοινωνικής δυσαρέσκειας.

∆ιπλωµατική υπερδραστηριότητα
Προς το παρόν και περιµένοντας τις γερµανικές εκλογές, όπου η 
πρωτιά της Μέρκελ και των Χριστιανοδηµοκρατών είναι αδιαµ-
φισβήτητη, ο Μακρόν βρίσκεται σε διπλωµατική υπερδραστηρι-
ότητα: Πριν από τις διακοπές φιλοξένησε τον Τραµπ στο Παρίσι 
ως επίσηµο καλεσµένο των εορτασµών για την εθνική επέτειο της 
14ης Ιουλίου µε αφορµή τα 100 χρόνια από την εµπλοκή των ΗΠΑ 
στον Ά  Παγκόσµιο Πόλεµο το 1917, µια κίνηση που επέτρεψε στον 
Πρόεδρο των ΗΠΑ να διασκεδάσει σε κάποιον βαθµό την αίσθηση 
αποµόνωσής του στη σύνοδο κορυφής της G-20 στο Αµβούργο στις 
7-8 Ιουλίου.

Η επιστροφή από τις διακοπές καταγράφει τις επισκέψεις 
Μακρόν στην Αυστρία, στη Βουλγαρία και στη Ρουµανία, τη Σύ-
νοδο των Τεσσάρων στο Παρίσι µε προσκεκληµένους τους Μέρ-
κελ, Ραχόι και Τζεντιλόνι µε θέµα τη διαχείριση του προσφυγικού, 
καθώς και την επικείµενη επίσκεψή του στην Ελλάδα στις 7-8 Σε-
πτεµβρίου.

Ο στόχος της παραπάνω υπερδραστηριοποίησης είναι διπλός, 
επικοινωνιακός και ουσιαστικός.

Επικοινωνιακός γιατί διαµηνύει ότι θέτει ως επείγουσα προτε-
ραιότητα µια συνολική ευρωπαϊκή διαπραγµάτευση χωρίς να πε-
ριµένει τις εκλογές στη Γερµανία και τον σχηµατισµό της νέας κυ-
βέρνησης.

Ουσιαστικός, καθώς οι διµερείς επαφές του Γάλλου Προέδρου 
προετοιµάζουν τη διαµόρφωση ευνοϊκών συσχετισµών υπέρ της 
συνέχισης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

∆αµόκλειος σπάθη
Ο Μακρόν δεν µπορεί να αρκεστεί σε αλλαγές στην ονοµατολογία 

και στο περιτύλιγµα, αλλά πρέπει κατ’ αρχάς να βρει µια γαλλο-
γερµανική σύνθεση που να εξασφαλίζει µια ισορροπία α-

νάµεσα στη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη σταθερή 
οικονοµική ανάπτυξη. Το παράδειγµα προς αποφυγήν 
είναι ο Ζοσπέν, που µόλις ανεδείχθη πρωθυπουργός, 
την άνοιξη του 1997, προσήλθε στη σύνοδο κορυφής 
του Άµστερνταµ µε φιλόδοξα σχέδια τροποποιή-
σεων στο Σύµφωνο Σταθερότητας, για να αρκεστεί 
τελικά στην αλλαγή του τίτλου µε την προσθήκη 
µιας λέξης: Το Σύµφωνο Σταθερότητας µετονο-
µάστηκε σε Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανά-
πτυξης!

Ο Μακρόν έχει επίγνωση των σφαλµά-
των, των υποχωρήσεων και της αδράνειας των 
προκατόχων του απέναντι στο Βερολίνο, έχει 

όµως την ίδια δαµόκλειο σπάθη να οριο-
θετεί τις κινήσεις του: τον φόβο ότι αν το 

Παρίσι συγκρουστεί µετωπικά µε το 
Βερολίνο, η Γαλλία, ευάλωτη 

λόγω του υψηλού δηµό-
σιου χρέους της, θα πι-

εστεί από τις αγορές 
µε αύξηση του κό-

στους δανεισµού. 
Η παραπάνω 

όµως προσέγ-
γιση κάηκε 

την εποχή 
Σαρκοζί, ο 

Ας το επαναλάβουµε µία ακόµη φορά: ο 
Μακρόν, που στηρίζεται από µια νεοπαγή 
κεντρώα κοµµατική παράταξη, είναι πιο 
ευάλωτος στην κοινωνική δυσαρέσκεια 
απ’ ό,τι οι Σαρκοζί και Ολάντ, που είχαν 
τη στήριξη δύο ιστορικών παρατάξεων, της 
γκολικής ∆εξιάς και του Σοσιαλιστικού 
Κόµµατος.

οποίος υποτάχθηκε πλήρως στη Μέρκελ τον Οκτώβριο του 2010 
στη συνάντηση της Ντοβίλ, µε το επιχείρηµα ότι σε αντίθετη πε-
ρίπτωση η Γαλλία θα έχανε την πιστοληπτική αξιολόγηση ΑΑΑ. 
Ο Σαρκοζί έγινε ο ήσσων εταίρος του ζεύγους Μερκοζί, η Γαλλία 
όµως στις αρχές του 2012 έχασε την αξιολόγηση ΑΑΑ και λίγο µετά 
ο Πρόεδρος έχανε τις εκλογές.

Αντιφατικές προτάσεις
Ήδη η δηµοτικότητα του Μακρόν φθίνει και είναι δύσκολο να δει 
κανείς νέα µέτρα δηµοσιονοµικών περικοπών χωρίς οδυνηρό πολι-
τικό κόστος.

Κατ’ αρχήν η Μέρκελ έχει αποδεχτεί την πρόταση Μακρόν για 
µεταρρύθµιση στην Ευρωζώνη-Ε.Ε., µε τους «Financial Times» να 
διερωτώνται αν αυτή η τοποθέτηση θα στοιχίσει εκλογικά στην κα-
γκελάριο.

Η πρόταση Μακρόν είναι η δηµιουργία υπουργείου Οικονοµι-
κών της Ευρωζώνης που θα συντάσσει κοινό προϋπολογισµό τον 
οποίο θα εγκρίνει το Κοινοβούλιο του Ευρώ, το οποίο θα προέρ-
χεται είτε από το Ευρωκοινοβούλιο είτε από τα εθνικά Κοινοβού-
λια. Με δυο λόγια, η Γαλλία θέτει ευθέως το ζήτηµα της πολιτικής 
διαχείρισης της Ευρωζώνης, την ίδια στιγµή που ο Σόιµπλε θέλει 
την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας ως τε-
χνοκρατικού θεσµού υπεράνω πολιτικού ελέγχου που θα αντικατα-
στήσει την Κοµισιόν στον έλεγχο της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας 
και το ∆ΝΤ στην περίπτωση που κάποια χώρα-µέλος της Ευρωζώ-
νης χάσει την πρόσβαση στις αγορές.

Η αντίφαση είναι ορατή ανάµεσα στις δύο προτάσεις, που είναι 
τελείως διαφορετικές και δεν επιτρέπουν συµβιβασµούς σαν αυ-
τούς που είχαµε συνηθίσει κατά το παρελθόν, µε χαρακτηριστικό-
τερο παράδειγµα τη συνταγµατική συνθήκη του 2003 που προσπα-
θούσε να συνδυάσει τον τότε γερµανικό φεντεραλισµό µε την εµ-
µονή της γαλλικής πλευράς στη διακυβερνητική συνεργασία.

Πιο ευάλωτος
Ας το επαναλάβουµε µία ακόµη φορά: ο Μακρόν, που στηρίζεται 
από µια νεοπαγή κεντρώα κοµµατική παράταξη, είναι πιο ευάλω-
τος στην κοινωνική δυσαρέσκεια απ’ ό,τι οι Σαρκοζί και Ολάντ, που 
είχαν τη στήριξη δύο ιστορικών παρατάξεων, της γκολικής ∆εξιάς 
και του Σοσιαλιστικού Κόµµατος.

Η υπερδραστηριοποίηση στη διεθνή σκηνή από µόνη της δεν 
αρκεί, εάν δεν υπάρξουν σαφείς κόκκινες γραµµές στη διαπραγµά-
τευση για το µέλλον της Ε.Ε.-Ευρωζώνης. Μην ξεχνάµε ότι υπερ-
δραστήριος την περίοδο 2007-2010 είχε υπάρξει και ο Σαρκοζί, µε 
προσέγγιση µε τις ΗΠΑ, πρωτοβουλία για τη Μεσόγειο, άνοιγµα 
στην Ανατολική Ευρώπη και, τέλος, τη σύγκληση της πρώτης συ-
νόδου κορυφής της Ευρωζώνης τον Νοέµβριο του 2008 στο Παρίσι.

Βραχυπρόθεσµα ο Μακρόν θα δυσκολευτεί πολύ να καταθέσει 
στην Κοµισιόν προϋπολογισµό για το 2018 χωρίς περικοπές σε κοι-
νωνικές πολιτικές και επιδόµατα, µέτρα που προκαλούν κοινωνική 
οργή, καθώς θα είναι η πολλοστή φορά που προαναγγέλλονται πε-
ρικοπές στο όνοµα της Ευρώπης, και ταυτόχρονα κρίνονται ως ανε-
παρκή τόσο από το Βερολίνο όσο και από τις Βρυξέλλες.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΣΤΟΙΧΗΜΑ 
ΜΑΚΡΟΝ

 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ
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Η ελληνική χαλυβουργία έχει μπει σε νέα φάση 
της διαρθρωτικής κρίσης που διέρχεται και 
πρόκειται να γίνουν δραστικές κινήσεις στην 
κατεύθυνση του περιορισμού των παραγωγι-
κών μονάδων. Έχει παραγωγικό δυναμικό της 

τάξης των 4 εκατ. τόνων τον χρόνο, πριν την κρίση η παραγωγή 
της ήταν γύρω στα 2,5 εκατ. τόνους, ενώ σήμερα έχει περιοριστεί 
γύρω στους 300.000 τόνους τον χρόνο. Τα αίτια αυτής της μεγά-
λης αποδυνάμωσης του κλάδου πρέπει να αναζητηθούν στην κα-
τάρρευση της οικοδομικής δραστηριότητας, στον δραστικό πε-
ριορισμό του προγράμματος δημοσίων έργων για δημοσιονομι-
κούς λόγους και στην αύξηση του ενεργειακού κόστους, η οποία 
στέκεται εμπόδιο στην προώθηση των εξαγωγών της χαλυβουρ-
γίας.

Η κρίση της ελληνικής χαλυβουργίας είναι ένα καλό παρά-
δειγμα για το πώς η κρίση στην αγορά ακινήτων και η μεγάλη 
πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας στέκονται εμπόδιο στην 
ανάπτυξη ή έστω στη διατήρηση δυναμικών κλάδων της ελληνι-
κής οικονομίας.

Οικονομικά άστοχος
Ο ΕΝΦΙΑ, ένας φόρος που επιβλήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2011 
για να διευκολυνθεί η συνεννόηση της τότε ελληνικής κυβέρνη-
σης με την τρόικα, αποδεικνύεται οικονομικά άστοχος και προ-
καλεί κοινωνικές παρενέργειες. Συμβάλλει στην εξυγίανση των 
δημόσιων οικονομικών εξασφαλίζοντας στο Δημόσιο ετή-
σια έσοδα της τάξης των 2,7 δισ. τον χρόνο, από την άλλη 
πλευρά, όμως, προκαλεί την απαξίωση της οικογενειακής 
περιουσίας, συντηρεί την κρίση στην αγορά ακινήτων 
και στην οικοδομή, επιβαρύνει άλλους κλάδους της 
οικονομίας, από τη χαλυβουργία και την τσιμεντοβι-
ομηχανία μέχρι τις αλουμινοκατασκευές και την ε-
πεξεργασία του ξύλου, και δημιουργεί νέες κοινω-
νικές αντιθέσεις.

Με την Ελλάδα σε αυστηρή μνημονιακή επι-
τήρηση είναι πρακτικά αδύνατο να παρακολουθή-
σουμε το παράδειγμα άλλων κυβερνήσεων, όπως 
της ιταλικής και της γαλλικής, οι οποίες μειώνουν 
δραστικά ή και καταργούν φόρους ακινήτων, ιδιαί-
τερα σε ό,τι αφορά την πρώτη κατοικία.

Πρέπει να ακολουθήσουμε μια μέση οδό, συν-
δυάζοντας τη διατήρηση του ΕΝΦΙΑ ως φόρου που 
συμβάλλει στη δημοσιονομική σταθεροποίηση και 
στην επίτευξη εξαιρετικά φιλόδοξων δημοσιονομικά 
στόχων με τον περιορισμό της απόδοσής του, ώστε να ανα-
σάνουν η αγορά ακινήτων και η οικοδομική δραστηριότητα.

Η πρόταση που διατύπωσε ο πρόεδρος της ΝΔ κ. Μητσο-
τάκης από το βήμα της ΔΕΘ το 2016 για μείωση του ΕΝΦΙΑ 
κατά 30% σε μία διετία είναι στη σωστή κατεύθυνση. Συμπλη-
ρώνεται από δύσκολα μέτρα μείωσης των δημοσίων δαπανών 
κατά 700-800 εκατ. ευρώ τον χρόνο, αλλά η ελληνική κοινωνία 
θα βγει κερδισμένη από αυτή την προσαρμογή.

Το ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα παραμένει κοντά 
στο 75%, ενώ σε άλλες, εξαιρετικά αναπτυγμένες χώρες, όπως 
η Γερμανία, είναι λίγο πάνω από το 45%. Το υψηλό ποσοστό ι-
διοκατοίκησης είναι μια μεγάλη κοινωνική κατάκτηση η οποία 
στηρίζεται στην αποταμίευση, στη σκληρή εργασία και στις ε-
πενδύσεις δεκαετιών. Δεν πρέπει, λοιπόν, να μετατρέψουμε τα 
οικογενειακά ακίνητα από μέσο οικονομικής και κοινωνικής ε-
ξασφάλισης σε ένα ασήκωτο φορολογικό φορτίο.

Συνεχής πτώση
Η φορολογική απαξίωση των ακινήτων φαίνεται από τη συνεχή 
υποχώρηση των τιμών τους, η οποία το δεύτερο τρίμηνο του 
2017 έπεσε στο επίπεδο του 1%. Από την αρχή όμως της κρίσης 
οι τιμές των ακινήτων έχουν μειωθεί κατά μέσο όρο και ανάλογα 
με την περιοχή και το είδος του ακινήτου από 40% έως 50%.

Η συνεχής υποχώρηση των τιμών των ακινήτων στην Ελ-
λάδα αποτυπώνεται και στις διεθνείς στατιστικές.

Σύμφωνα με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών ακινήτων 

ΣΟΒΑΡΈΣ ΣΥΝΈΠΈΙΈΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΈΦΑΡΜΟΓΗ 

ΤΟΥ ΈΝΦΙΑ

  ΤΟΥ ΈΥΡΩΒΟΥΛΈΥΤΗ ΤΗΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Εξαιρετικά επίκαιρη  
η πρόταση Μητσοτάκη  
για μείωσή του κατά 30%  
σε μία διετία.

Knight Frank, η οποία κάνει τη σχετική διεθνή έρευνα, η Αθήνα 
κατατάχθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2017, σε ό,τι αφορά τη μετα-
βολή τιμής πώλησης των κατοικιών σε ετήσια βάση, στην 129η 
θέση επί συνόλου 150 πόλεων, ενώ η Θεσσαλονίκη πήγε ακόμη 
χειρότερα, εφόσον βρέθηκε στην 138η θέση. Το Άμστερνταμ με 
15,7%, η Βαρκελώνη με 9,9% και η Λισαβόνα με 9,6% είχαν τη 
μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές των ακινήτων μεταξύ των ευρω-

παϊκών μεγαλουπόλεων, ενώ στην Αθήνα παρατηρήθηκε μείωση 
1,4% και στη Θεσσαλονίκη μείωση 2,7%. Στην τελευταία θέση 
των 150 πόλεων που μετρήθηκαν στην έρευνα βρέθηκαν τα Σκό-
πια με ετήσια μείωση της τιμής πώλησης των κατοικιών κατά 7%.

Όπως το θέλει η κακή ελληνική παράδοση, τα σοβαρά λάθη 
στην οικονομική πολιτική συμπληρώνουν τα προβλήματα στη 
διοίκηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας 
και του ΣΕΒ, για να ολοκληρωθεί μια απλή μεταβίβαση ακινή-
του στην Ελλάδα ή άλλες πράξεις, όπως είναι οι ενοικιάσεις, οι 
γονικές παροχές και οι κληρονομιές, απαιτείται ένας μεγάλος 
όγκος γραφειοκρατικής δουλειάς.

Μετά τις πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις απαιτούνται 
για την αγοραπωλησία ενός διαμερίσματος 11 διοικητικά έγ-
γραφα. Ο μέσος όρος για τα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ είναι 4,7 έγ-
γραφα, ενώ τη δεύτερη θέση μετά την πρωταθλήτρια στη γρα-
φειοκρατία Ελλάδα καταλαμβάνει η Ουγκάντα, στην οποία χρει-
άζονται 10 διοικητικά έγγραφα για την αγοραπωλησία ενός 
διαμερίσματος.

Επενδυτική ισοπέδωση
Η κρίση στα ακίνητα και στην οικοδομική δραστηριότητα συμ-
βάλλει στην επενδυτική κατάρρευση που παρατηρείται στην ελ-
ληνική οικονομία. Σύμφωνα με ορισμένους υπολογισμούς (βλ. 
«Ναυτεμπορική», 31/08/2017), το 2007 πραγματοποιήθηκαν ε-
πενδύσεις ύψους 25 δισ. ευρώ στις κατοικίες, οι οποίες έπεσαν 
σε μόλις 1,1 δισ. ευρώ το 2016.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το 2007 αναπτύχθηκαν φαινό-
μενα «φούσκας» στην ελληνική αγορά ακινήτων και ήταν α-

ναγκαία η διόρθωσή τους μέσα από δύσκολες και επώδυ-
νες παρεμβάσεις. Είναι όμως άλλο πράγμα η διόρθωση 
της «φούσκας» ακινήτων μέσα από τις κατάλληλες πα-
ρεμβάσεις και άλλο η φορολογική τους ισοπέδωση, σε 
βάθος χρόνου.

Με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της 
η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υπο-
θέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι επενδύ-
σεις στην Ελλάδα πρέπει περίπου να διπλασιαστούν 
ως ποσοστό επί του ΑΕΠ από κάτι περισσότερο από 
11% του ΑΕΠ που ήταν το 2016 σε πάνω από 20% του 
ΑΕΠ για να καλύψουμε την επενδυτική διαφορά που 

μας χωρίζει από την Ευρωζώνη. Αν μάλιστα μας εν-
διαφέρει να καλύψουμε και το χαμένο έδαφος της τε-

λευταίας δεκαετίας, θα πρέπει να φτάσουμε στον υπερ-
διπλασιασμό των επενδύσεων ως ποσοστού επί του ΑΕΠ. 

Ενδεχόμενη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30% σε μία διετία θα 
λειτουργούσε σαν καταλύτης για τη σοβαρή αύξηση των επεν-

δύσεων στην κατοικία και στα ακίνητα και θα είχε μεγάλη συμ-
βολή στην κάλυψη του τεράστιου επενδυτικού ελλείμματος της 
χώρας.

Κοινωνική διαίρεση
Ο ισοπεδωτικός ΕΝΦΙΑ έχει προκαλέσει κοινωνική διαίρεση 
μεταξύ των ιδιοκτητών ακινήτων. Από τη μια οι κατοικίες που α-
νήκουν στο εσωτερικό εμπορικό κύκλωμα χάνουν την αξία τους 
και μετατρέπονται σε ασήκωτο φορολογικό φορτίο, ενώ από την 
άλλη οι πολυτελείς εξοχικές κατοικίες (άνω των 250 τ.μ. με πι-
σίνα, σύγχρονη υποδομή και κήπο) σπάνε ρεκόρ σε ό,τι αφορά 
τη μέση τιμή αγοράς και τη μέση τιμή ενοικίασης σε εβδομα-
διαία βάση. Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της διεθνούς εται-
ρείας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ακινήτων Algean 
Property, η Ελλάδα τείνει να μετατραπεί σε μονοπωλιακή αγορά 
πολυτελών εξοχικών κατοικιών, εφόσον οι εννέα από τους δέκα 
τουριστικούς προορισμούς με τις υψηλότερες αποδόσεις ακινή-
των στην Ευρώπη βρίσκονται στη χώρα μας, ξεπερνώντας πε-
ριοχές με διεθνή ακτινοβολία, όπως η Νίκαια, η Ίμπιζα και το 
Σεν Τροπέ. Οι πολυτελείς εξοχικές κατοικίες σε Μύκονο, Πάρο, 
Σαντορίνη, Ρόδο, Σκιάθο, Ελούντα, Πόρτο Χέλι, Χαλκιδική και 
Χανιά εξασφαλίζουν αποδόσεις-ρεκόρ και υψηλές υπεραξίες για 
τους ιδιοκτήτες τους, ενώ ο κανόνας που ισχύει για το σύνολο 
της αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα είναι εντελώς διαφορετικός.

Η κατάρρευση των επενδύσεων στον τομέα 
των ακινήτων οφείλεται και στον ΕΝΦΙΑ.

Η χαλυβουργία θα πληρώσει για μία 
ακόμη φορά ακριβά την κρίση στα ακίνητα 
και στην οικοδομή.
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ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΤΟΥ ΤΖΑΜΠΑ Ο∆ΗΓΕΙ 
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ

Τ
ο ενδεχόµενο να διαθέσει τα παλιά λεωφο-
ρεία του ΟΑΣΘ σε θιάσους για να περιοδεύ-
ουν και να δίνουν παραστάσεις εξετάζει ο 
πρόεδρος του Οργανισµού Στέλιος Παππάς, 
όπως είπε ο ίδιος στην πρόσφατη συνάντηση 
που οργάνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ για τις αστικές συ-
γκοινωνίες της Θεσσαλονίκης.

Όµως µέχρι τώρα τα παλιά αστικά της Θεσσαλονίκης δεν µένουν 
στη Θεσσαλονίκη αλλά έχουν πωληθεί. Ανάµεσα στους αγοραστές, 
το Αστικό Κοινό Ταµείο Εισπράξεως Λεωφορείων Πατρών (Αστικό 
ΚΤΕΛ Πατρών Α.Ε.), που εκµεταλλεύεται τις περισσότερες αστικές 
γραµµές της Πάτρας.

Το θέµα είχε απασχολήσει την τοπική κοινωνία, αλλά δεν απα-
σχόλησε τον κ. Σπίρτζη, ο οποίος έχει την αρµοδιότητα να καθορίζει 
το εισιτήριο. Οι ιδιώτες της Πάτρας έχουν εισιτήριο στα 1,2 ευρώ, 20 
λεπτά παρακάτω από την επιδοτούµενη Αθήνα και 20 λεπτά παρα-
πάνω από την επίσης επιδοτούµενη Θεσσαλονίκη.

Μπορεί βέβαια ο κ. Σπίρτζης να πάλεψε για να µη γίνουν ιδιω-
τικές οι αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης, όµως στην Πάτρα 
δεν έλαβε καµία πρόνοια όταν έβαλε την υπογραφή του για την 
πλήρη ιδιωτικοποίηση των αστικών της συγκοινωνιών (ένα µέρος 
των οποίων εκτελούσε η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, που επί των ηµερών του ιδι-
ωτικοποιήθηκε).

Προφανώς η Πάτρα είναι σε άλλον κόσµο, ο οποίος τουλάχιστον 
είναι πιο ορθολογικοποιηµένος. ∆ιότι στην απόφαση, που υπέγραψε 
τον Νοέµβριο του 2015 ο τότε υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφο-
ρών Παναγιώτης Σγουρίδης, γίνεται λόγος για επιβολή του ισχύο-
ντος ΦΠΑ. Στην Αθήνα η αύξηση του ΦΠΑ έφερε αύξηση 0,2 του 
ευρώ στο βασικό εισιτήριο, ενώ στη Θεσσαλονίκη ο ΟΑΣΘ εισπράτ-
τει ΦΠΑ 13% στα εισιτήρια και αποδίδει 23%. Προφανώς το σύστηµα 
στερείται ορθολογισµού.

Οι επιδοτήσεις που δεν καταβάλλονται
Όµως δεν είναι µόνο ο ορθολογισµός που λείπει από το σύστηµα. Ερ-
χόµενος στη Θεσσαλονίκη ο κ. Παππάς δέχτηκε µια επιτροπή ανέρ-
γων και επισφαλώς εργαζοµένων και µετά ανακοίνωσε τη διαγραφή 
των προστίµων που είχαν επιβληθεί σε ανέργους από τον ΟΑΣΘ.

Θα µπορούσε να θεωρηθεί µια γενναία φιλολαϊκή κίνηση, αν τις 
ίδιες µέρες δεν είχε σταλεί στις διοικήσεις των αστικών συγκοινω-
νιών της Αθήνας επιστολή του Συνηγόρου του Πολίτη µε την οποία 
ζητούσε την εφαρµογή απ’ όλους τους συγκοινωνιακούς φορείς του 
νόµου του 2015 µε τον οποίο ΟΑΣΑ, ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ όφειλαν να δι-
αγράψουν πρόστιµα που επιβλήθηκαν από τις 2 Ιουλίου 2010 έως 
και τις 2 Ιουλίου 2015, αν κατά την περίοδο που επιβλήθηκε το πρό-
στιµο οι παραβάτες ήταν άνεργοι.

Όπως προκύπτει από το έγγραφο του Συνηγόρου, τον νόµο αρ-
νούνταν να εφαρµόσει η διοίκηση της ΟΣΥ, της εταιρείας που προ-
έκυψε µετά την απορρόφηση της ΗΛΠΑΠ Α.Ε. (τρόλεϊ) από την 
ΕΘΕΛ Α.Ε. (θερµικά λεωφορεία).

Πρόεδρος του ∆.Σ. της ΟΣΥ είναι η ηθοποιός και αρχιτέκτων 
Ζωή Γεωργίου, συνδικαλίστρια µε τον ΣΥΡΙΖΑ στα ΕΛΠΕ, και δι-
ευθύνων σύµβουλος ο χηµικός Γιώργος Αναγνωστόπουλος, πρώην α-

ντιδήµαρχος Εµπορίου και Ανάπτυξης στον ∆ήµο της Αθήνας µε τον 
Γ. Καµίνη και δηµοτικός σύµβουλος επί 30 χρόνια.

«Η συµπεριφορά και υιοθέτηση ενεργειών των συγκοινωνια-
κών εταιρειών (ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ) πρέπει να είναι συνεχής και οµοιό-
µορφη, να µην είναι αντιφατική, δηλαδή να µην καθορίζεται από αλ-
ληλοσυγκρουόµενες και αντίθετες πρακτικές αλλά να καταλήγει στη 
διαµόρφωση µιας ενιαίας πρακτικής κατάστασης, ήτοι στη διαγραφή 
προστίµων ανέργων, σύµφωνα µε τις ανωτέρω ισχύουσες διατάξεις 
(άρθρο 77 του νόµου 4331/2015 και αριθµό Α-47174/3537/16.11.2015 
Απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών)» αναφέρει ο 
Συνήγορος του Πολίτη.

Πρακτικά, στην περίπτωση της ΟΣΥ, ενός φορέα που εποπτεύε-
ται από τον κ. Σπίρτζη, αυτή αρνούνταν να εφαρµόσει τον νόµο που ο 
κ. Σπίρτζης είχε υπογράψει.

Ο ΟΑΣΘ εκτός λογαριασµού
Το ερώτηµα όµως είναι γιατί σε εκείνη την ιστορική απόφαση του κ. 
Σπίρτζη για τη διαγραφή των προστίµων ανέργων δεν συµπεριλαµ-
βανόταν ο ΟΑΣΘ ή άλλος οργανισµός αστικών συγκοινωνιών εκτός 
από τον ΟΑΣΑ. Η απάντηση είναι ότι στο άρθρο 3 της ίδιας απόφα-
σης προβλεπόταν πως µε νεότερη κοινή απόφαση των υπουργών Οι-
κονοµικών και Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού 
«θα ρυθµιστεί η κάλυψη του προβλεπόµενου ποσοστού επί των κο-
µίστρων που δικαιούται κατά νόµο ο ΟΑΣΑ από το ∆ηµόσιο για το 
παραπάνω διάστηµα».

Αυτή η απόφαση δεν ελήφθη ποτέ. Και ήταν εύλογο ότι όλοι οι 
οργανισµοί, οι οποίοι είναι ιδιωτικοί, θα προσέφευγαν ζητώντας α-
ποζηµιώσεις, όπως είχαν θεσµοθετηθεί στην παράγραφο 7 του άρ-
θρου 10 του ν. 2963/2001, σύµφωνα µε την οποία «στον προϋπολογι-
σµό κάθε αρµόδιου υπουργείου εγγράφονται πιστώσεις για την κα-
ταβολή της δαπάνης που προκαλείται στις αστικές και υπεραστικές 
συγκοινωνίες από τη δωρεάν µεταφορά ή µε µειωµένο εισιτήριο των 
αναπήρων πολέµου και των συνοδών τους, των πολυτέκνων, των µα-
θητών, των φοιτητών και σπουδαστών».

Ο ΟΑΣΘ ισχυρίζεται ότι το Συµβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών 
της Θεσσαλονίκης δεν έχει καταβάλει τις αποζηµιώσεις για τις µε-
τακινήσεις των ανέργων από το 2001. Αντίστοιχα, µόνο για το 2016 ο 
ΟΑΣΑ υπολόγισε το κόστος στα 65.587.500 ευρώ, από τα οποία δεν 
του έχει καταβληθεί τίποτα. Από τον Ιούνιο του 2015, που εφαρµόζε-
ται το µέτρο, έως τον ∆εκέµβριο του 2016, το κόστος ξεπερνά τα 100 
εκατ. ευρώ.

Στις δηµόσιες συγκοινωνίες η επιλογή της κυβέρνησης δεν είναι 
η επιδότηση των δραστηριοτήτων που επιλέγει να διαθέσει δωρεάν, 
αλλά η µετακύλιση των χρεών που έχουν δηµιουργηθεί για το µέλ-
λον.

Στον ΟΑΣΘ επέλεγε να παραπέµπει στη διαιτησία όλες τις σχε-
τικές απαιτήσεις του Οργανισµού για δωρεάν µετακινήσεις, αλλά την 
προηγούµενη εβδοµάδα η «νέα» διοίκηση παραιτήθηκε από τη δι-
εκδίκηση στη διαιτησία 47,5 εκατ. ευρώ για µετακινήσεις του 2015. 
Ουσιαστικά, δηλαδή, όσο οι συγκοινωνίες της Αθήνας και της Θεσ-
σαλονίκης είναι υπό κρατικό έλεγχο, η κυβέρνηση κάνει πολιτική 
χωρίς να καταβάλλει το κόστος, κάτι το οποίο δεν µπορεί να γίνει σε 

οργανισµό που λειτουργεί χωρίς πολιτικό έλεγχο και µε ιδιωτικοοι-
κονοµικά κριτήρια.

Εκατοµµύρια πλαστά εισιτήρια χωρίς… εισιτηριοδιαφυγή
Ο κ. Σπίρτζης ισχυρίστηκε ότι το πρόβληµα της εισιτηριοδιαφυγής 
δεν είναι µεγάλο, η εκτίµησή του όµως διαψεύδεται από την ευρεία 
διακίνηση πλαστών εισιτηρίων. Μόνο σε µία περίπτωση, το 2016, η 
αστυνοµία σε έφοδό της βρήκε 59.470 πλαστά εισιτήρια, 1.000.000 
εκτυπωµένα εισιτήρια, έτοιµα προς κοπή, συσκευασία και πώληση, 
12.500 εντυπώµατα εισιτηρίων µε το λογότυπο του ΟΑΣΑ και 12 ε-
κτυπωµένα ρολά εισιτηρίων χωρίς πρόσθετα ασφαλείας, µόνο µε το 
σήµα του ΟΑΣΑ. Μόνο τα διαφυγόντα έσοδα του ΟΑΣΑ από µια τέ-
τοια παρτίδα αγγίζουν τα 1,5 εκατ. ευρώ. Για να γίνει κατανοητή η 
τάξη µεγέθους, το καλοκαίρι του 2017 η κυβέρνηση επιδότησε την 
ΟΣΥ µε 41,5 εκατ. ευρώ για να καλύψει το 50% των ύψους 92,2 εκατ. 
ευρώ ληξιπρόθεσµων οφειλών της.

Σηµαντικό πρόβληµα στην καταπολέµηση της εισιτηριοδιαφυ-
γής αποτελεί η καθυστέρηση στην εφαρµογή του ηλεκτρονικού εισι-
τηρίου, στην οποία συνέβαλαν οι διαρκείς καταστροφές µηχανηµά-
των από οµάδες αντιεξουσιαστών.

Καθένα από τα εσωτερικά µηχανήµατα κοστίζει 1.100 ευρώ, ενώ 
τα µηχανήµατα στις εισόδους των σταθµών κοστίζουν περισσότερο. 
Σύµφωνα µε έναν απολογισµό που είχαν κάνει παλαιότερα οι ίδιοι 
στο indymedia και δεν έχει επικαιροποιηθεί ακόµη, έχουν κατα-
στραφεί 514 µηχανήµατα, δηλαδή το κόστος σήµερα πιθανόν να αγ-
γίζει το 1 εκατ. ευρώ.

«Σε ένα περιβάλλον συνολικής επίθεσης κράτους και αφεντι-
κών, µε την επίθεση στον κόσµο της εργασίας, το πετσόκοµµα των 
µισθών, τη διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης και τη µείωση των 
δαπανών για κοινωνικές ανάγκες, έρχεται να προστεθεί και η ανα-
διάρθρωση των µέσων µαζικής µεταφοράς» ανέφεραν στην προκή-
ρυξη µετά την καταστροφή των µηχανηµάτων στον Κεραµεικό τον 
Ιούνιο, στην οποία έθεταν τους παρακάτω στόχους: ΣΑΜΠΟΤΑΖ 
ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΜΜΜ - 
ΞΥΛΟ ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΟΛΟΥΣ/ΟΛΕΣ.

∆εκαοκτώ µήνες νωρίτερα, µετά την πρώτη επίθεση στον σταθµό 
του Κεραµεικού, η στοχοθεσία ήταν λιγάκι διαφορετική: «Από την α-
τοµική στάση ανάλογα µε τις δυνατότητες του καθενός µας (δίνουµε 
το εισιτήριο σε άλλους ή δεν χτυπάµε καθόλου, απαντάµε και µπλο-
κάρουµε τους ελεγκτές) στις συλλογικές κινήσεις αντίστασης, κα-
λούµε όλους και όλες τους καταπιεσµένους και τους αγωνιζόµενους 
να σαµποτάρουν µε κάθε µέσο τις κινήσεις υποτίµησης των ζωών 
µας. Να σταθούµε ο ένας δίπλα στον άλλο απέναντι σε ελέγχους, α-
ποκλεισµούς και καταστολή. ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΟΛΟΥΣ - ΑΡΝΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ 
ΤΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ».

Θα αγοράσουµε καινούργια λεωφορεία όταν βρούµε λεφτά, είπε 
προσφάτως ο κ. Σπίρτζης. Είναι προφανές ότι σε αυτό το κλίµα το εν-
δεχόµενο να βρεθούν λεφτά είναι µονάχα από τα εισιτήρια των πα-
ραστάσεων που θα κάνουν οι θίασοι στους οποίους θα δώσει τα παλιά 
λεωφορεία του ΟΑΣΘ ο κ. Παππάς.

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ
Τα λεωφορεία του ΟΑΣΘ στους δρόµους της Πάτρας 
χωρίς να αλλάξουν καν πινακίδες.
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Σε αντίθεση µε το 2015, ο πρωθυπουργός 
κ. Τσίπρας δυσκολεύεται στις κινήσεις του 
από τη χαµηλή δηµοτικότητά του.

Ο κ. Μητσοτάκης και οι συνεργάτες 
του δικαιώθηκαν στις βασικές στρατηγικές 
επιλογές τους, αλλά αυτό δεν λύνει 
αυτόµατα τα προβλήµατα της Ν∆.

Η 
∆ΕΘ έχει µετατραπεί, µε το πέρασµα 
των χρόνων, σε µια αφετηρία πολιτι-
κών αναµετρήσεων η οποία δεν έχει 
πάντα σχέση µε τα πραγµατικά προ-
βλήµατα της οικονοµίας και της κοι-
νωνίας. Παλαιότερα ο πρωθυπουργός 
και ο αρχηγός του κόµµατος της αξιω-

µατικής αντιπολίτευσης µιλούσαν σε ένα επιλεγµένο ακροατή-
ριο, το οποίο τους άκουγε µε προσοχή, εφόσον κάθε καλεσµένος 
είχε τη θέση του στα τραπέζια που είχαν στηθεί στο Βελλίδειο 
Συνεδριακό Κέντρο, και ακολουθούσε δείπνο µε ενδιαφέρουσα 
ανταλλαγή απόψεων.

Αυτά ανήκουν στο παρελθόν, οι πρωταγωνιστές της πολιτι-
κής ζωής απευθύνονται σε µερικές εκατοντάδες αναγνωρίσιµους 
της πολιτικής, οικονοµικής και επιχειρηµατικής ζωής, οι οποίοι 
συµπληρώνονται από πάνω από 2.000 κοµµατ ικά στελέχη και ο-
παδούς, που δίνουν τελικά τον τόνο.

Πλήρης ασυνέπεια
Την καταχρηστική πολιτικοποίηση της ∆ΕΘ επιβεβαιώνουν και 
οι εντυπωσιακές επιδόσεις του κ. Τσίπρα, ο οποίος σε κάθε ∆ΕΘ 
εµφανίζεται µε διαφορετικό πολιτικό αφήγηµα. Στη ∆ΕΘ του 
2014 εµφάνισε το λεγόµενο «πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης» µε 
παροχές και µειώσεις φόρων 12 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση. Ακο-
λούθησαν, κατά την περίοδο 2015-2017, κυβερνητικά µέτρα στη 
διαµετρικά αντίθετη κατεύθυνση, ύψους 12 δισ. ευρώ. Αντί για 
µείωση φόρων είχαµε µεγάλη αύξηση της φορολογίας και αντί 
για παροχές συρρίκνωση του κράτους πρόνοιας.

Στη ∆ΕΘ του 2015 ο κ. Τσίπρας πρόβαλε το λεγόµενο «πα-
ράλληλο πρόγραµµα», για να πείσει τους ψηφοφόρους ότι το 
τρίτο πρόγραµµα-µνηµόνιο, γνωστό ως «µνηµόνιο Τσίπρα», δεν 
θα προκαλούσε επιδείνωση της οικονοµικής και κοινωνικής 
τους κατάστασης. Το τρίτο πρόγραµµα-µνηµόνιο αποδείχθηκε 
σκληρότερο από το δεύτερο πρόγραµµα-µνηµόνιο, ενώ η κυ-
βέρνηση το είχε παρατείνει µέσω πρόσθετων µνηµονιακών µέ-
τρων το 2019 και το 2020.

Μεγάλος κερδισµένος της ∆ΕΘ του 2016 ήταν ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης. Παρουσίασε ένα µέρος του οικονοµικού προ-
γράµµατος της Ν∆ επιµένοντας στην αναγκαιότητα µείωσης του 
ΕΝΦΙΑ κατά 30% σε µία διετία και προβάλλοντας ενδιαφέρου-
σες προτάσεις για µείωση της φορολογίας και ενίσχυση της επι-

χειρηµατικότητας. Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός κ. Τσί-
πρας έδωσε πάλι υποσχέσεις, τις οποίες δεν τήρησε, και έθεσε 
στόχους για την οικονοµική πολιτική της κυβέρνησης, όπως η 
επιτάχυνση της αναδιάρθρωσης του δηµόσιου χρέους και η έ-
νταξη στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, τους ο-
ποίους δεν πέτυχε.

∆ιαφορετικό σκηνικό
Η πολιτική αναµέτρηση των πρωταγωνιστών της πολιτικής ζωής 
στη ∆ΕΘ θα έχει τα δύο επόµενα Σαββατοκύριακα διαφορετικό 
χαρακτήρα, γιατί έχουν σηµειωθεί µεγάλες αλλαγές στο οικονο-
µικό και πολιτικό περιβάλλον.

Με το κλείσιµο της δεύτερης αξιολόγησης του τρίτου προ-
γράµµατος-µνηµονίου µε ιδιαίτερα σκληρούς όρους για την ελ-
ληνική πλευρά ολοκληρώθηκε σε επίπεδο επίσηµης πολιτικής 
η στροφή 180 µοιρών της κυβέρνησης Τσίπρα, η οποία άρχισε το 
καλοκαίρι του 2015 προκειµένου να αποτραπεί η αναγκαστική έ-
ξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη λόγω των συνεπειών του 
ριζοσπαστικού πειράµατος Τσίπρα-Βαρουφάκη.

Ως αποτέλεσµα αυτής της στροφής, η δηµοτικότητα του ΣΥ-
ΡΙΖΑ και προσωπικά του κ. Τσίπρα έχει πέσει σε χαµηλά επί-
πεδα. Το 2014 και το 2015 ο κ. Τσίπρας ανέβηκε στο βήµα της 

∆ΕΘ µε δηµοτικότητα 60%-65%, γεγονός που του επέτρεψε να 
κινηθεί µε επικοινωνιακή και πολιτική άνεση. Το επόµενο Σαβ-
βατοκύριακο θα µιλήσει έχοντας δηµοτικότητα 20%-25% και 
µε τον βασικό του αντίπαλο, τον κ. Μητσοτάκη, να κινείται στο 
30%-35%. Είναι φανερό ότι ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας θα πρέ-
πει αυτή τη φορά να είναι πιο προσεκτικός και αποτελεσµατι-
κός, γιατί η ευρύτερη κοινή γνώµη κρατάει πλέον αποστάσεις 
ασφαλείας από την κυβέρνηση, τον πρωθυπουργό και τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ.

Η κυβερνητική ηγεσία θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει τη 
βελτίωση των σχέσεών της µε τις κυβερνήσεις των άλλων κρα-
τών της Ευρωζώνης και τη βελτίωση των επιδόσεων της ελλη-
νικής οικονοµίας και της προοπτικής της. Οι σχέσεις της κυ-
βέρνησης Τσίπρα µε τους Ευρωπαίους εταίρους έχουν βελτιω-
θεί εξαιτίας της πλήρους αποδοχής των κανόνων λειτουργίας της 
Ευρωζώνης και των αυστηρών περιορισµών του ελληνικού προ-
γράµµατος από τον κ. Τσίπρα και τους συνεργάτες του.

Η Ευρωζώνη βρίσκεται στον πέµπτο χρόνο σταθερής οικο-
νοµικής ανάπτυξης. Το ποσοστό της ανεργίας σε αυτήν υποχώ-
ρησε ήδη στα επίπεδα των αρχών του 2009, απορροφώντας όλη 
την πρόσθετη ανεργία που δηµιουργήθηκε εξαιτίας της κρίσης 
του 2008 και των µέτρων αντιµετώπισής της. Χώρες όπως η Ι-
σπανία και η Ιρλανδία, οι οποίες πριν από µερικά χρόνια αντι-
µετώπιζαν ανάλογα προβλήµατα µε την Ελλάδα, έχουν µετα-
τραπεί σε πρωταθλητές της ανάπτυξης µε πραγµατικά εντυπω-
σιακά αποτελέσµατα. Η Ιρλανδία διαθέτει τα πενταετή οµόλογα 
του ∆ηµοσίου της στις διεθνείς αγορές µε οριακά αρνητικά επι-
τόκια, εφόσον είναι τέτοια η αξιοπιστία της ώστε οι διεθνείς ε-
πενδυτές δέχονται µια οριακή επιβάρυνση προκειµένου να το-
ποθετήσουν τα κεφάλαιά τους στους τίτλους του ιρλανδικού ∆η-
µοσίου. Η Ισπανία, κι αυτή µε κεντροδεξιά κυβέρνηση, κάλυψε 
ήδη των πτώση του ΑΕΠ η οποία προκλήθηκε εξαιτίας της κρί-
σης του 2008.

Στην Ελλάδα η κυβέρνηση πανηγυρίζει γιατί µπόρεσε µετά 
από τριετή απουσία από τις διεθνείς αγορές να διαθέσει πεντα-
ετή οµόλογα του ελληνικού ∆ηµοσίου µε επιτόκιο της τάξης του 
4,6%-4,9%, ανάλογα µε το αν συνυπολογιστούν τα µπόνους που 
δόθηκαν στους επενδυτές, ενώ σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των 
ειδικών του ∆ΝΤ θα χρειαστούµε… µία εικοσαετία για να καλύ-
ψουµε την πτώση του ΑΕΠ, της τάξης του 25%, εξαιτίας της κρί-
σης του 2008 και των συνεπειών της. 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 
ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΑΚΙΕΡΑ
Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να προβάλει µια κυβερνητική κανονικότητα, 
ενώ η Ν∆ εµφανίζεται ως ο εγγυητής ενός καλού µέλλοντος.

 ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ΤΗΣ FS
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∆ικαίωση µε δύσκολη συνέχεια
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι βασικοί συνερ-
γάτες του δικαιώθηκαν πλήρως στις εκτιµήσεις 
τους για τις οικονοµικές και πολιτικές εξελίξεις.

Προειδοποίησαν ότι η πορεία σύγκρου-
σης µε την Ευρωζώνη που ακολούθησε η κυ-
βέρνηση Τσίπρα το πρώτο εξάµηνο του 2015 θα 
οδηγούσε στην πολιτική αποµόνωση και στην 
οικονοµική αποδυνάµωση της Ελλάδας.

Επένδυσαν πολιτικά στη δυναµική ανά-
καµψη και την ανάπτυξη της Ευρωζώνης σε µια 
περίοδο κατά την οποία δεν είχαν αντιµετωπι-
στεί πλήρως οι συνέπειες από την κρίση και το 
κυβερνητικό επιτελείο προέβλεπε την κατάρ-
ρευση της Ευρωζώνης και ανέπτυσσε τη συ-
νεργασία του µε δυνάµεις της ριζοσπαστικής 
Αριστεράς και µια ιδιόµορφη συνεννόηση µε 
δυνάµεις της λαϊκιστικής και της άκρας ∆εξιάς 
οι οποίες είχαν διακηρυγµένο στόχο τη διά-
λυση της Ευρωζώνης.

Τελικά η Ευρωζώνη βγήκε από την κρίση 
µε έναν συνδυασµό δηµοσιονοµικής αυστη-
ρότητας, διαρθρωτικών αλλαγών και χαλα-
ρής νοµισµατικής πολιτικής. Η Ευρωζώνη όχι 
µόνο δεν διαλύθηκε αλλά τα κράτη-µέλη της 
αυξήθηκαν σε 19 και τείνει να αποκτήσει συ-
γκριτικό οικονοµικό πλεονέκτηµα έναντι των 
ΗΠΑ και του Ηνωµένου Βασιλείου.

Απόλυτα σωστή αποδείχθηκε η εκτίµηση 
του κ. Μητσοτάκη και του επιτελείου του ότι 
µε τη µέθοδο που ακολουθούσε η κυβέρνηση 
Τσίπρα θα είχαµε µεγάλη αύξηση του κοινω-
νικού κόστους διαχείρισης της κρίσης µε δρα-
στικό περιορισµό των θετικών αποτελεσµάτων 
από τις θυσίες του ελληνικού λαού.

Με τις κινήσεις που έκανε ο πρόεδρος της 
Ν∆ κ. Μητσοτάκης, το κόµµα της αξιωµατικής 
αντιπολίτευσης βγήκε από µια περίοδο ηττο-
πάθειας και εσωστρέφειας και ανέπτυξε τις δυ-
νάµεις του, αποκτώντας ουσιαστικό δηµοσκο-

πικό προβάδισµα έναντι του ΣΥΡΙΖΑ.
Η δικαίωση της Ν∆ σε ό,τι αφορά τις στρα-

τηγικές επιλογές της ηγεσίας της δεν λύνει αυ-
τόµατα τα προβλήµατα. Η Ν∆ έχει µεγάλη από-
σταση να καλύψει για να κερδίσει µε το µέρος 
της ένα σηµαντικό ποσοστό του 35%-40% των 
συµπολιτών µας οι οποίοι δηλώνουν συνολικά 
απογοητευµένοι µε την πολιτική και τους πο-
λιτικούς. Επιπλέον, πρέπει να βρει τρόπους να 
ενισχύσει κι άλλο τις δυνάµεις της, ώστε να α-
ναδειχθεί στη δύναµη πολιτικής σταθερότητας 
η οποία θα βάλει τέλος στα σενάρια της µελλο-
ντικής ακυβερνησίας στα οποία επενδύουν ο κ. 
Τσίπρας και οι συνεργάτες του, εκτιµώντας ότι 
πολύ δύσκολα µπορεί να κρατήσει ο ΣΥΡΙΖΑ 
την εκλογική πρωτιά.

Η νέα δύναµη
Το πολιτικό σκηνικό αλλάζει και εξαιτίας των 
διεργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στον 
χώρο της κεντροαριστεράς. Πολιτικές προσω-
πικότητες από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ και φι-
λελεύθερων, κεντροαριστερών δυνάµεων θα 
δώσουν µάχη για την ηγεσία του υπό διαµόρ-
φωση νέου φορέα. Σύµφωνα µε τις πρώτες δη-
µοσκοπήσεις που έχουν στα χέρια τους τα επι-
τελεία των κοµµάτων, τρεις θα είναι οι πρωτα-
γωνιστές στη µάχη της ηγεσίας, η επικεφαλής 
της ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Γεννη-
µατά, ο δήµαρχος Αθηναίων κ. Καµίνης και ο 
ευρωβουλευτής κ. Ανδρουλάκης. Τέταρτος ι-
σχυρότερος διεκδικητής της ηγεσίας, µε ανο-
δική τάση, εµφανίζεται στις δηµοσκοπήσεις ο 
πρόεδρος του Ποταµιού κ. Θεοδωράκης.

Σε περίπτωση που ενισχυθεί και εκσυγ-
χρονιστεί η ελληνική κεντροαριστερά, θα αλ-
λάξουν οι κανόνες του πολιτικού παιχνιδιού 
και θα ισορροπήσει καλύτερα το δηµοκρατικό 
µας σύστηµα. Οι λαϊκιστές, οι οποίοι επικρα-
τούν στον ΣΥΡΙΖΑ, θα δεχτούν µεγάλη πολι-
τική πίεση για να εγκαταλείψουν την ιδιοτελή 
πολιτική ασυναρτησία η οποία τη µια µέρα 
τούς θέλει υπερασπιστές του διεθνούς κοµ-
µουνισµού, ακόµη και στη σταλινική του εκ-
δοχή, και την άλλη ενθουσιώδεις συνεργάτες 
του σκληρού δεξιού έως ακροδεξιού λαϊκιστή 
κ. Καµµένου.

Παρακολουθώντας τα ΜΜΕ που πρόσκει-
νται στον ΣΥΡΙΖΑ –χαρακτηριστικά τα παρα-
δείγµατα των δηµοσιευµάτων της «Αυγής», της 
«Εφηµερίδας των Συντακτών» και της «Kontra 
News»–, διαπιστώνουµε την επιδίωξη του ΣΥ-
ΡΙΖΑ να συµβάλει όσο µπορεί στην αποτυχία 
της προσπάθειας ενίσχυσης και εκσυγχρονι-
σµού της ελληνικής κεντροαριστεράς. Ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ επικράτησε πολιτικά γιατί κατάφερε να 
γίνει χώρος υποδοχής των πιο ακραίων και υ-
πανάπτυκτων στοιχείων του ΠΑΣΟΚ και της 
Ν∆ –συγκινεί τον Άκη, υποστηρίζεται από 
τον Τζουµάκα, συνεργάζεται µε τον Καµµένο– 
χωρίς να πληρώσει τον πολιτικό λογαριασµό γι’ 
αυτή την επιλογή του. 

Αν καταφέρει η κεντροαριστερά να κάνει 
την υπέρβαση και να βρει τον πολιτικό βηµατι-
σµό της, το περιβάλλον θα γίνει πολύ πιο αντα-
γωνιστικό για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για τη Ν∆, 
η οποία θα δεχτεί µεγαλύτερη πολιτική πίεση 
από σοσιαλδηµοκρατικές, φιλελεύθερες, φι-
λοευρωπαϊκές πολιτικές δυνάµεις.

Έχει τεράστια σηµασία για τις µελλοντι-

κές εξελίξεις αν η κεντροαριστερά θα παραµεί-
νει καθηλωµένη σε ποσοστά της τάξης του 5% 
ή θα βρει τον τρόπο να ανέβει σε διψήφια πο-
σοστά. Μέχρι τον Νοέµβριο, οπότε θα ολοκλη-
ρωθεί η µάχη για την ηγεσία σε δύο γύρους, θα 
είµαστε πιο κοντά στην απάντηση στο κρίσιµο 
ερώτηµα.

Οι δυνάµεις της απόρριψης
Όλες οι δηµοσκοπήσεις εµφανίζουν τη Χρυσή 
Αυγή και το ΚΚΕ να ενισχύουν τη θέση τους. 
Αξιοποιούν τη µεγάλη απογοήτευση που προ-
κάλεσε σε ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ η αλ-
λαγή της κυβερνητικής πολιτικής και η κλιµά-
κωση των οικονοµικών και κοινωνικών δυσκο-
λιών για τους µη προνοµιούχους και φτωχούς 
συµπολίτες µας. Τη Χρυσή Αυγή φαίνεται 
να ενισχύει και η µετατροπή της Ελλάδας σε 
χώρα εγκλωβισµού προσφύγων και µετανα-
στών προκειµένου να ανακοπούν τα προσφυ-
γικά-µεταναστευτικά ρεύµατα από την Τουρ-
κία προς τη Γερµανία, Αυστρία και Σουηδία 
µέσω Ελλάδας και του βαλκανικού διαδρόµου.

Οι έρευνες της κοινής γνώµης δείχνουν ότι 
ένα 30%-35% των Ελλήνων εκτιµά ότι η παρα-
µονή µας στην Ευρωζώνη δηµιουργεί ανυπέρ-
βλητα προβλήµατα και ότι η λειτουργία της 
«µε γερµανικούς κανόνες» παρατείνει την ελ-
ληνική κρίση.

∆ιάφοροι πολιτικοί, από τον ανεξάρτητο 
ευρωβουλευτή κ. Μαριά, ο οποίος προτείνει µε 

το νεοϊδρυθέν κόµµα του άλλο δρόµο για την 
Ελλάδα, µέχρι τον πρώην υπουργό κ. Βαρου-
φάκη, ο οποίος αυτοπροβάλλεται για µια ακόµη 
φορά ως επίδοξος σωτήρας της ελληνικής οικο-
νοµίας, επενδύουν στην απογοήτευση του 1/3 
των Ελλήνων πολιτών µε την Ευρωζώνη και 
τους όρους συµµετοχής της Ελλάδας σε αυτήν.

Στην τελική ευθεία
Οι πολιτικές συγκρούσεις που θα αναπτυχθούν 
γύρω από τη ∆ΕΘ θα αναδείξουν τα νέα χαρα-
κτηριστικά του πολιτικού σκηνικού. Η φετινή 
∆ΕΘ έχει ξεχωριστή πολιτική σηµασία και ε-
πειδή θα είναι κατά πάσα πιθανότητα η τελευ-
ταία πριν από τις επόµενες βουλευτικές εκλο-
γές.

Η κυβέρνηση Τσίπρα έχει προσυπογράψει 
τη µείωση των παλαιών κύριων συντάξεων από 
1ης Ιανουαρίου 2019 και είναι λογικό να θέλει 
να πραγµατοποιήσει τις βουλευτικές εκλογές 
το φθινόπωρο του 2018, οπότε θα υποστηρίζει 
ότι έβγαλε τη χώρα από το µνηµόνιο, ενώ δεν 
θα έχει αρχίσει ακόµη η εφαρµογή των πρό-
σθετων µνηµονιακών µέτρων του 2019 και του 
2020.

Τα επιχειρήµατα που θα παρουσιάσουν οι 
πρωταγωνιστές της πολιτικής ζωής τα δύο ε-
πόµενα Σαββατοκύριακα στη ∆ΕΘ θα αναπτυ-
χθούν από τους συνεργάτες τους και, όπως όλα 
δείχνουν, θα κυριαρχήσουν στην πορεία προς 
τις επόµενες βουλευτικές εκλογές.portokaloglouPAPAGOU1305x16.pdf   1   8/14/17   1:41 AM

Γεννηµατά, Καµίνης, 
Ανδρουλάκης, έχουν 
φύγει µπροστά στην 
κούρσα της ηγεσίας 
της κεντροαριστεράς, 
ακολουθούµενοι από τον 
Θεοδωράκη.

Η πολιτική ασυλία 
του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος 
«γοητεύει» τον Άκη και τον 
Τζουµάκα και συνεργάζεται 
µε τον Καµµένο, οφείλεται 
στη µεγάλη αδυναµία της 
κεντροαριστεράς.
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Τ
α ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που 
έχει λάβει η τζιχαντιστική τρομο-
κρατία στην Ευρώπη αναλύει ο 
διευθυντής Ερευνών του Ινστι-
τούτου Διεθνών Σχέσεων Κων-
σταντίνος Φίλης. Παράλληλα ε-
ξηγεί γιατί καμία χώρα της Ευ-

ρώπης δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής από 
τον κίνδυνο τέτοιων επιθέσεων.

Με αφορμή την τρομοκρατική επίθεση στη 
Βαρκελώνη, θεωρείτε ότι υπάρχει όξυνση της 
τρομοκρατίας στην Ευρώπη το τελευταίο διά-
στημα;
Βλέπουμε μια προσπάθεια διαφόρων θυλάκων, 
οι οποίοι ως επί το πλείστον είναι αυτονομημένοι 
από το κέντρο, δεν υπάρχει δηλαδή μια κεντρική 
καθοδήγηση ή διοίκηση αυτών, να προσπαθούν, 
ο καθένας για τους δικούς του λόγους, να διεξά-
γουν αυτές τις επιθέσεις, που καταλήγουν όμως 
να είναι μια προσπάθεια να δειχθεί ότι το αυτοαπο-
καλούμενο Ισλαμικό Κράτος, παρ’ ότι συντρίβεται 
εδαφικά στη Συρία και στο Ιράκ, είναι σε θέση να 
οργανώνει τέτοιου είδους επιθέσεις. Θεωρώ ότι 
η πρόθεση καθεμιάς από τις ομάδες και οι λόγοι 
για τους οποίους έχουν διεξαγάγει αυτές τις επι-
θέσεις μπορεί να είναι και διαφορετικά μεταξύ 
τους, όμως η κατάληξη είναι αυτή, συνεπώς η 
όξυνση στην οποία αναφέρεστε είναι δεδομένη. 

Θα παραμείνουμε για το 
προβλεπτό μέλλον αρκετά 
εκτεθειμένοι ως Ευρώπη 
απέναντι στον ασύμμετρο 
κίνδυνο της τρομοκρατίας 
στη μορφή που έχει λάβει τα 
τελευταία δυόμισι χρόνια.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Κωνσταντίνος Φίλης, διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων

Παρά την πολύ καλή δουλειά που μπορεί να κά-
νουν οι διωκτικές αρχές, η φύση των επιθέσεων 
και το γεγονός της χρησιμοποίησης «πρωτόγονων» 
μέσων που παραπέμπουν στη Μέση Ανατολή πε-
ρασμένων δεκαετιών, καθώς επίσης και το γεγο-
νός ότι μιλάμε για μικρούς πυρήνες ατόμων που 
έχουν κάποια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ τους, 
είτε δηλαδή συγγενείς είτε φίλοι παιδιόθεν, που 
σημαίνει ότι περιορίζεται η πρόσβαση των διω-
κτικών αρχών σε αυτού του είδους τις ομάδες, 
μας λένε ότι θα παραμείνουμε για το προβλεπτό 
μέλλον αρκετά εκτεθειμένοι ως Ευρώπη απένα-
ντι στον ασύμμετρο κίνδυνο της τρομοκρατίας στη 
μορφή που έχει λάβει τα τελευταία δυόμισι χρόνια.

Διαπιστώνουμε ότι οι τελευταίες τρομοκρα-
τικές επιθέσεις στην Ευρώπη γίνονται στους 
λεγόμενους «μαλακούς» στόχους. Δεν θα έ-
πρεπε οι διωκτικές αρχές στην Ευρώπη να 
είναι πιο προσεκτικές σε αυτόν τον τομέα;
Κατά πρώτον, αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι 
η νέα γενιά τρομοκρατών που εμφανίστηκε στις 
επιθέσεις από τη Νίκαια και μετά δεν είναι εκ-
παιδευμένη σε κάποιο στρατόπεδο εντός ή εκτός 
Ευρώπης, δεν έχουν πολεμήσει στο πλευρό του 
Ισλαμικού Κράτους, πιθανότατα δεν είναι και ε-
παρκώς φανατισμένοι και προσηλυτισμένοι, για 
να διεξαγάγουν μια επιχείρηση η οποία θα είναι 
στρατιωτικού τύπου. Μιλάμε λοιπόν για άτομα τα 

λεγχος, αλλά γίνεται μέσα από το διαδίκτυο, ακόμη 
και μέσα στις φυλακές, μέσα σε μια κοινωνία η 
οποία είναι γκετοποιημένη, εξού και οι μικρές ο-
μάδες στις οποίες αναφέρθηκα προηγουμένως. 
Ένα επιπλέον πρόβλημα για τις αρχές ασφαλείας 
είναι ότι αυτή η νέα γενιά τζιχαντιστών είναι άτομα 
τα οποία δεν ήταν φανατικά, δεν ήταν ιδιαίτερα 
θρησκόληπτα, δεν ακολουθούσαν τον τρόπο ζωής 
ενός αυστηρού μουσουλμάνου και ορισμένοι εξ 
αυτών ελέγχονταν για κάποιες μικροπαρανομίες, 
πράγματα για τα οποία δεν μπορούν να τους έχουν 
ψηλά στη λίστα των υπόπτων. Το πρόβλημα είναι 
ότι μιλάμε για άτομα που βρίσκονται χαμηλότερα 
έως και καθόλου στα ραντάρ της αστυνομίας ως 
δυνάμει ύποπτοι τρομοκράτες, για ανθρώπους 
που κινούνται στην παρανομία, αλλά με τρόπο 
που δεν δείχνει ότι έχουν προοπτική να μετεξε-
λιχθούν σε τρομοκράτες, έχουν μια απλή παρα-
βατικότητα που δεν συνδέεται με τη ριζοσπαστι-
κοποίηση, και αυτό καθιστά ακόμη πιο δύσκολο 
το έργο των αρχών για τον εντοπισμό τους.

Θεωρείτε ότι στο ορατό μέλλον υπάρχει περί-
πτωση να δούμε τρομοκρατικά χτυπήματα από 
τζιχαντιστές και σε χώρες που δεν έχουν πλη-
γεί, όπως, για παράδειγμα, η Ιταλία ή η Ελ-
λάδα;
Καμία χώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να αισθά-
νεται απολύτως ασφαλής, εφόσον έχουμε μικρούς 
πυρήνες οι οποίοι δρουν αυτόνομα από μια κε-
ντρική διοίκηση, η οποία είναι ανύπαρκτη αυτή 
τη στιγμή, και εφόσον αυτοί οι πυρήνες κρίνουν 
για τους δικούς τους λόγους ότι εξυπηρετούνται 
οι σκοποί τους από μια επίθεση π.χ. στη Βαρκε-
λώνη – ξέρουμε ότι είχαμε από το 2008 θύλακες 
τζιχαντιστικούς και κρίνοντας από την ηλικία των 
περισσοτέρων από τους τρομοκράτες ήταν πολύ 
μικροί τότε για να έχουν στρατολογηθεί. Επίσης, η 
εκδήλωση μιας τέτοιας επίθεσης μπορεί κάποιες 
φορές να οφείλεται στην πρόωρη ανακάλυψη από 
πλευράς των αρχών κάποιων στοιχείων που πα-
ραπέμπουν και που μπορούν να οδηγήσουν σε 
αυτούς τους ανθρώπους, οπότε η εκτέλεση επι-
σπεύδεται για να προλάβουν τις αρχές. Το λέω 
αυτό γιατί παρ’ ότι εμείς αποδίδουμε στο Ισλα-
μικό Κράτος –το οποίο έρχεται και αναλαμβάνει 
την ευθύνη για όποια επίθεση γίνεται, για να τη 
θέσει υπό την ομπρέλα του και να δείξει ότι πα-
ραμένει ισχυρό– την τρομοκρατία, δεν ξέρουμε 
ποια είναι η σκοπιμότητα αυτών των ανθρώπων, 
πώς φτάνουν σε αυτό το σημείο και ποιοι είναι 

«Καμία χώρα δεν μπορεί να αισθάνεται 
απολύτως ασφαλής»

οποία επιλέγουν φθηνά μέσα τα οποία μπορούν 
να προμηθευτούν εύκολα για να επιτεθούν, αν-
θρώπους οι οποίοι, εφόσον δεν είναι καλά εκπαι-
δευμένοι, είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν τρό-
πους πρωτόγονους για τις επιθέσεις. Αυτό σημαί-
νει ότι οι αρχές, εφόσον δεν μιλάμε για τη φύλαξη 
στόχων που είναι επίσημοι αλλά για επιθέσεις σε 
χώρους μαζικούς –αυτή είναι και η λογική της 
επίθεσης, να είναι «μαλακοί» στόχοι, αθώοι πο-
λίτες που κινούνται σε κάποιο μέρος, ενδεχομέ-
νως και τουριστικό–, δεν μπορούν να παρέμβουν 
και να αποτρέψουν κάτι τέτοιο στην ολότητά του. 
Είδαμε ότι μετά τις επιθέσεις στο Λονδίνο έχουν 
μπει μπάρες σε κάποια σημεία για να μην μπο-
ρεί να φτάσει εκεί κάποιο όχημα και να σκοτώ-
σει κόσμο. Πιθανόν να έχουμε κάτι αντίστοιχο 
στη Βαρκελώνη μετά την τελευταία τρομοκρα-
τική επίθεση, όμως αν δει κανείς από την αρχή 
της προετοιμασίας μιας τέτοιας επίθεσης μέχρι 
και την εκτέλεσή της όλη τη διαδικασία, καταλα-
βαίνει ότι είναι πολύ δύσκολο για τις αρχές να ε-
πέμβουν και να την αποτρέψουν.

Διαπιστώνουμε επίσης ότι οι τρομοκράτες δεν 
είναι υπό τον έλεγχο των διωκτικών αρχών, 
ότι είναι σχετικά άγνωστοι σε αυτές…
Αυτό συμβαίνει διότι πλέον η στρατολόγηση στε-
λεχών δεν γίνεται μέσα από χώρους όπως είναι 
τα τεμένη, όπου μπορεί να υπάρχει καλύτερος έ-



www.freesunday.gr 1303.09.2017

συνέντευξη

οι παράγοντες που έχουν συντελέσει στο να ε-
πιλέξουν εκείνον τον χρόνο και εκείνη την πε-
ριοχή. Υπό αυτή την έννοια, όλες οι χώρες είναι 
εκτεθειμένες. Η Ιταλία είναι αρκετά πιο εκτεθει-
μένη από την Ελλάδα, διότι υπάρχει και το Βατι-
κανό, το επίκεντρο του καθολικισμού, και έχουν 
υπάρξει πολλές απειλές προς την Ιταλία σε διά-
φορα προπαγανδιστικά βίντεο, άρα, υπό αυτή την 
έννοια, είναι σε μεγαλύτερο κίνδυνο απ’ ό,τι είναι 
η χώρα μας. Η Ελλάδα θεωρώ ότι βρίσκεται σε 
μια μεσαία κλίμακα κινδύνου και αυτό για πολύ 
συγκεκριμένους λόγους.

Οι οποίοι είναι;
Κατ’ αρχάς να σημειώσουμε ότι η επίθεση στην 
Ισπανία μάς έχει κλονίσει, καθώς μιλάμε για μια 
νότια χώρα, όχι κεντρική και βόρεια, όπου γίνο-
νταν οι επιθέσεις μέχρι τώρα. Επίσης, παρ’ ότι η 
Ισπανία έχει και ένα δεύτερο κοινό χαρακτηρι-
στικό με την Ελλάδα, που είναι ότι δεν συμμε-
τέχει ενεργά στις επιχειρήσεις που γίνονται σε 
βάρος του Ισλαμικού Κράτους, είδαμε ότι μπήκε 
στο στόχαστρο. Αυτό, λοιπόν, είναι ανησυχητικό, 
όμως από την άλλη θεωρώ ότι υπάρχουν συ-
γκεκριμένοι λόγοι που η Ελλάδα δεν διατρέχει 
τόσο μεγάλο κίνδυνο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 
δεν μπορεί ένας μοναχικός δράστης ή ένας πυ-
ρήνας, για τους δικούς του λόγους, να κάνει μια 
επίθεση εντός της χώρας μας. Ο πρώτος λόγος 
έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ελλάδα κατά τα 
φαινόμενα χρησιμοποιήθηκε και ενδεχομένως ε-

ξακολουθεί να χρησιμοποιείται για τη μετάβαση 
τζιχαντιστικών στοιχείων στην Κεντρική και Βό-
ρεια Ευρώπη, δηλαδή αποτελεί χώρα-πέρασμα. 
Αυτό σημαίνει ότι μια επίθεση στη χώρα θα ση-
ματοδοτούσε το ότι η Ελλάδα μπαίνει στο στό-
χαστρο και αυτό με τη σειρά του θα σήμαινε ότι 
θα σφίξουν τα λουριά και πλέον θα είναι πιο δύ-
σκολο να χρησιμοποιείται η ελληνική επικράτεια 
για τη μετάβαση τέτοιων στοιχείων στην Ευρώπη. 
Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η Ελλάδα δεν έχει με-
γάλη μουσουλμανική κοινότητα, όπως η Γαλλία, 
το Βέλγιο, η Βρετανία, ακόμη και η Ισπανία. Μά-

λιστα, υπάρχουν μυστικές υπηρεσίες ξένων με-
γάλων κρατών που είναι ιδιαίτερα δραστήριες 
στην Αθήνα, οπότε μπορούν, και λόγω του σχε-
τικά μικρού αριθμού των μουσουλμάνων, να ε-
λέγχουν κάπως την κατάσταση, καθώς και στοι-
χεία τα οποία είναι ύποπτα. Ο τρίτος λόγος είναι 
ότι ένα χτύπημα στην Ελλάδα δεν θα είχε την α-
πήχηση και την εμβέλεια που έχει ένα χτύπημα 
σε χώρες όπως αυτές που προηγήθηκαν. Η Ελ-
λάδα βρίσκεται σε θέση αδυναμίας, μπορεί να 
θεωρηθεί σχετικά εύκολος στόχος και λόγω της 
γεωγραφικής της εγγύτητας με την περιοχή της 
Μέσης Ανατολής αλλά και λόγω της οικονομικής 
της κατάστασης, οπότε ένα χτύπημα εδώ θα είχε 
μικρότερο αντίκτυπο. Βέβαια η Ελλάδα είναι μια 
τουριστική χώρα, οπότε θα μπορούσε να επιλε-
γεί ένας τουριστικός χώρος στον οποίο θα γινό-
ταν ένα χτύπημα, όχι απαραίτητα σε βάρος Ελλή-
νων αλλά σε βάρος ξένων τουριστών, όπου εκεί 
ασφαλώς το επίπεδο απήχησης θα ανέβαινε ση-
μαντικά. Όμως, και πάλι, πιστεύω ότι δεν είμαστε 
στην πρώτη γραμμή των στόχων των τζιχαντιστών.

Πώς θα μπορούσε η χώρα να περιορίσει 
ακόμα περισσότερο αυτόν τον κίνδυνο;
Υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα με τους αυτο-
σχέδιους χώρους λατρείας και έκφρασης του θρη-
σκευτικού αισθήματος των μουσουλμάνων που 
ζουν στη χώρα μας. Εδώ βλέπουμε αυτούς τους 
χώρους σε υπόγεια γκαράζ, σε ταράτσες πολυ-
κατοικιών, μέσα σε σπίτια, και καταλαβαίνουμε 

ότι όσο δεν υφίσταται το νομοθετικό πλαίσιο για 
να μπορέσει να υπάρξει νομιμοποίηση κάποιων 
χώρων, όπου η προσβασιμότητα και από πλευ-
ράς διωκτικών αρχών θα είναι πολύ ευκολότερη, 
υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να βρεθεί ένας ιμάμης 
ή κάποιο στοιχείο το οποίο θα θέλει να ριζοσπα-
στικοποιήσει αυτούς τους ανθρώπους. Το δεύ-
τερο στοιχείο προβληματισμού έχει να κάνει με 
τους προσφυγικούς καταυλισμούς. Σε περιπτώ-
σεις όπως της Ιορδανίας και του Λιβάνου οι άν-
θρωποι μένουν σε αυτούς για πάρα πολύ μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Τέτοιες περιπτώσεις δεν υπάρ-
χουν –ακόμη– στην Ελλάδα, αλλά αυτό που ξέ-
ρουμε είναι ότι προσφυγικοί καταυλισμοί σε χώρες 
όπως η Ιορδανία και ο Λίβανος μετεξελίσσονται 
κάποια στιγμή σε κατεξοχήν χώρους προσηλυ-
τισμού και στρατολόγησης, κυρίως λόγω του ότι 
τα νεαρά άτομα που βρίσκονται μέσα εκεί και δεν 
μπορούν να εκτονώσουν την επαναστατικότητά 
τους και ταυτόχρονα βιώνουν έλλειψη προοπτι-
κής και ελπίδας για το αύριο καθίστανται πολύ 
πιο ευάλωτα απέναντι σε αυτούς που θέλουν να 
τα ριζοσπαστικοποιήσουν. Αυτό στην Ελλάδα για 
την ώρα δεν υπάρχει ως ανησυχία, όμως, αν και 
εφόσον διατηρηθούν οι ροές σε κάποιο επίπεδο 
και αυτοί οι άνθρωποι αρχίσουν να παραμένουν 
σε καταυλισμούς για πολύ μεγάλο χρονικό διά-
στημα χωρίς προοπτική να απεγκλωβιστούν, να 
φύγουν από την Ελλάδα και να πάνε προς την Ευ-
ρώπη, ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε ένα επιπλέον 
πρόβλημα, κυρίως ως προς τη στρατολόγηση.

Κάθε αρχή θέλει… Public! Τα πάντα για το σχολείο

Λίγο πριν ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά, η 
επιστροφή στα θρανία γίνεται πιο εύκολη 
και διασκεδαστική από ποτέ, στον απόλυ-
το προορισμό τεχνολογίας και ψυχαγωγί-

ας, τα Public. Γονείς, παιδιά, μαθητές και φοιτητές 
μπορούν να βρουν όλα όσα χρειάζονται για να ξε-
κινήσουν δυναμικά τη φετινή σεζόν στο σχολείο, στο 
πανεπιστήμιο ακόμη και στο γραφείο.
Στα Public, οι επισκέπτες μπορούν να εξοπλιστούν 
πλήρως με όλα όσα χρειάζονται για τη νέα σχολική 
χρονιά, μέσα από μια τεράστια ποικιλία επώνυμων 
και ποιοτικών σχολικών ειδών στις καλύτερες τιμές 
της αγοράς. Κασετίνες και τσάντες σε πρωτότυπα 
σχέδια για κάθε ηλικία και στυλ, λεξικά και σχολικά 
βοηθήματα για όλες τις τάξεις, βιβλία εκμάθησης ξέ-
νων γλωσσών, επώνυμα είδη γραφικής ύλης, αλλά 
και προϊόντα τεχνολογίας, όπως laptops, tablets, 
εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, αναλώσιμα, κ.ά σε ένα 
προορισμό, τα Public. 
Πιο συγκεκριμένα, τα Public ξεκινούν μαζί σας μια 
δημιουργική χρονιά με τη μεγαλύτερη γκάμα σε:

Σχολικές τσάντες, σακίδια και τσάντες-τρόλεϊ για 
το νηπιαγωγείο και το δημοτικό, σε πρωτότυπα 
σχέδια με διάσημους ήρωες, όπως Barbie, Cars, 
Χελωνονιντζάκια, Avengers, Frozen, hello kitty, 
Mickey & Minnie, Minions, Spiderman. Trolls, 
Πέπα, Starwars, Lego, Emoji, Shopkins, σε τι-
μές που ξεκινούν από €4,99, αλλά και τσάντες 
για μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας για πιο urban 
εμφανίσεις 
Χιλιάδες Βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών (αγγλι-
κά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, κινέζικα) 
Σχολικά βοηθήματα όλων των τάξεων και κατευ-
θύνσεων. Μόνον στα Public θα βρείτε όλα ανεξαι-
ρέτως τα βοηθήματα όλων των έγκριτων εκδοτών, 
όπως Σαββάλας, Πατάκης, Ελληνοεκδοτική, Με-
ταίχμιο, Μπάρλας, Μαλλιάρης, Παπαδόπουλος και 
πολλών ακόμα!
•  Σχολικά βιβλία, έτοιμα σε πακέτο ανά τάξη και 

ντυμένα με προστατευτικό κάλυμμα. Οι μαθητές 
κάθε τάξης μαζί με κάθε πακέτο παίρνουν δώρο 
και ένα αξεσουάρ Public

•  Τίτλους Βιβλίων για τα κολλέγια και το πρόγραμ-
μα I.B. 

•  Εξειδικευμένα βιβλία για την προετοιμασία στις 
εξετάσεις των πανεπιστημίων στο εξωτερικό 
(GMAT, GRE, SAT, κλπ.)

•  Λεξικά ξένων και άλλων γλωσσών γενικής χρή-
σης αλλά και ορολογίας 

•  Επώνυμα είδη γραφικής ύλης για κάθε τάξη και 
όλα τα απαραίτητα είδη οργάνωσης γραφείου, σε 
μοναδικές τιμές που ξεκινούν από €0,05

•  Μεγάλη ποικιλία σε ποιοτικά τετράδια: πολύ-
χρωμα, με διάφορα σχέδια, σπιράλ, όλα τα ειδι-
κά τετράδια αλλά και κλασικά μπλε τετράδια από 
€0,25

•  Κασετίνες, φαγητοδοχεία και παγούρια για μονα-
δικές εμφανίσεις στην τάξη και όχι μόνο! 

•  Laptops, desktops, tablets, usb sticks & εξωτε-
ρικούς σκληρούς δίσκους, αξεσουάρ, εκτυπω-
τές, αναλώσιμα και άλλα προϊόντα τεχνολογίας

•  Και φυσικά για να εκφράσουν τα παιδιά τη δημι-
ουργικότητά τους και όχι μόνον, στα Public θα βρεί-

τε το χαρτί Α4 που χρειάζεστε για όλο το χρόνο!
Επιπλέον, στα Public, θα βρείτε τις φανταστικές 
τσάντες Mi Pac, που συνδυάζουν άψογα το κλασικό 
στυλ με το φρέσκο σχεδιασμό.
Παράλληλα, όλα τα επώνυμα Brands στο χώρο της 
σχολικής τσάντας και backpack σας περιμένουν: 
Russel Athletic, Parkland, City, Lycsac, J-World, 
No Fear, Maui, Lego, Kipling, Santoro, Cool Bee και 
συνολικά περισσότερα από 500 διαφορετικά σχέδια 
από περισσότερα από 15 διαφορετικά brands!!!
Ακόμη:
μόνο σε αποκλειστικότητα στο www.public.gr, τα 
προϊόντα Crayola (αποκλειστικά από Αμερική) για 
ατελείωτες δημιουργικές δραστηριότητες
ειδικά δώρα με κάθε αγορά bundle βιβλίων, 
οποιασδήποτε σχολικής τάξης.
Τα Public, έχουν τη λύση και για τους πιο πολυά-
σχολους, οι οποίοι μπορούν να παραγγείλουν εύ-
κολα και γρήγορα ό,τι επιθυμούν για τη νέα σχολική 
χρονιά με ένα κλικ στο http://www.public.gr/cat/
sxolika/ 

Όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά στον #1 προορισμό με τη μεγαλύτερη ποικιλία, σε μοναδικές τιμές

Η Ιταλία είναι αρκετά 
πιο εκτεθειμένη από την 
Ελλάδα, διότι υπάρχει και 
το Βατικανό, το επίκεντρο 
του καθολικισμού, και έχουν 
υπάρξει πολλές απειλές 
προς την Ιταλία σε διάφορα 
προπαγανδιστικά βίντεο.
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ΣΠΆΕΙ ΤΆ ΚΟΝΤΕΡ
Η ΆΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Συμπεριλαμβανομένης 
της κρουαζιέρας,  
ο ΣΕΤΕ εκτιμά ότι  
οι συνολικές αφίξεις  
για το 2017  
θα υπερβούν τα 28,5 
εκατομμύρια, με έσοδα 
άνω των 14,5 δισ. ευρώ.

Χ
ρονιά-ρεκόρ για τον του-
ρισμό θα είναι το 2017, 
καθώς αφίξεις τσάρτερ και 
κρατήσεις ξενοδοχείων ή 
άλλων καταλυμάτων έχουν 
πάει στα ύψη. Τα στοιχεία 

για την αύξηση του τουρισμού αναφέρουν 9 ε-
κατομμύρια περισσότερους τουρίστες (χωρίς 
να υπολογίζεται η κρουαζιέρα) τα τελευταία 
πέντε χρόνια για την Ελλάδα. Μια αύξηση που 
συντείνει σε μια πορεία προς την κορυφή του 
παγκόσμιου τουρισμού, με αποτέλεσμα η χώρα 
μας να βρεθεί στη 14η θέση της κατάταξης του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού με βάση 
τις διεθνείς αφίξεις για το 2016.

Η Ελλάδα την τελευταία πενταετία κέρδισε 
τρεις θέσεις, καθώς από τη 17η θέση το 2012 
βρέθηκε στη 15η το 2015 και στη 14η το 2016. 
Το όραμα του Συνδέσμου Ελληνικών Τουρι-
στικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) για μια θέση στη 
δεκάδα έγινε ακόμη πιο ορατό, αν και χρειάζε-
ται να γίνουν πολλά ακόμη.

Ειδικότερα, από τα 15,5 εκατομμύρια του-
ρίστες το 2012 η Ελλάδα έφτασε τα 24,8 εκα-
τομμύρια το 2016 και είναι η χώρα με τη με-
γαλύτερη ποσοστιαία αύξηση μεταξύ των ετών 
2012 και 2016, καθώς φτάνει το 60%. Ο ελληνι-
κός τουρισμός, σύμφωνα με το World Tourism 
Barometer του Παγκόσμιου Οργανισμού Του-
ρισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNWTO), κα-
ταγράφει πολύ καλές επιδόσεις. Ειδικότερα, το 
βαρόμετρο παρουσιάζει την Ελλάδα:
• 2η παγκοσμίως σε κατά κεφαλήν ταξιδιωτικό 
πλεόνασμα (1.143 δολ.)
• 5η στις κατά κεφαλήν διεθνείς τουριστικές ει-

σπράξεις (1.347 δολ.)
• 7η για την ισορροπία των ταξιδιωτικών υπη-
ρεσιών
• 14η όσον αφορά τις αφίξεις
• 23η όσον αφορά τα έσοδα

Σε κάθε περίπτωση, οι προκλήσεις για τον 
ελληνικό τουρισμό παραμένουν και αφορούν 
τη «μονιμοποίηση» του ανοδικού ρεύματος, 
που μπορεί να επιτευχθεί με νέες επενδύσεις, 
όσο και τη διεύρυνση της τουριστικής σεζόν, 
αλλά και την αύξηση των εσόδων, η οποία θα 
αποβεί επωφελής για το σύνολο της ελληνικής 

οικονομίας.
Ο ΣΕΤΕ χαρακτηρίζει τις προοπτικές του 

ελληνικού τουρισμού εξαιρετικά ευνοϊκές για 
την περίοδο 2017-2021, επισημαίνοντας ότι η 
Ελλάδα έως το 2021 μπορεί να προσελκύσει 35 
εκατομμύρια επισκέπτες και να πλησιάσει τα 
20 δισ. ευρώ έσοδα, από 13,6 δισ. ευρώ το 2016. 
Απαραίτητη προϋπόθεση, ωστόσο, είναι να 
πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες επενδύσεις 
ύψους 5-7 δισ. ευρώ την ανωτέρω περίοδο για 
την κατασκευή νέων καταλυμάτων 4 και 5 αστέ-
ρων, καθώς και για να ανακαινιστούν/αναβαθ-
μιστούν υπάρχουσες υποδομές, ώστε να είναι 
σε θέση ο κλάδος να προσελκύσει επισκέπτες 
υψηλής καταναλωτικής δυνατότητας και να αυ-
ξήσει τα έσοδα ανά επισκέπτη.

«Τα μέχρι στιγμής στοιχεία τουριστικής κί-
νησης, αλλά και τα οικονομικά στοιχεία των α-
γορών μας στο εξωτερικό, δείχνουν μια ανο-
δική τάση για το 2017 που μας επιτρέπει να 
εκτιμήσουμε ότι οι διεθνείς αφίξεις θα υπερ-
βούν τα 26 εκατομμύρια, από 24,8 εκατομμύ-
ρια το 2016» αναφέρεται στο τρίτο τεύχος του 
ΣΕΤΕ για τις εξελίξεις στον ελληνικό τουρισμό.

Συμπεριλαμβανομένης της κρουαζιέρας, ο 
ΣΕΤΕ εκτιμά ότι οι συνολικές αφίξεις για το 
2017 θα υπερβούν τα 28,5 εκατομμύρια. Πα-
ράλληλα, εφόσον η μέση τουριστική δαπάνη α-
νακάμψει προς τα επίπεδα του 2015, τα συνο-
λικά έσοδα μπορούν να υπερβούν τα μεγέθη 
εκείνης της χρονιάς, δηλαδή να κινηθούν με-
ταξύ 14,2 και 14,5 δισ. ευρώ.

Εάν επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, ο τουρι-
σμός μπορεί να συμβάλει ακόμα πιο δυναμικά 
στην ελληνική οικονομία και να δώσει –τουλά-
χιστον φέτος– μία επιπλέον μονάδα στο ΑΕΠ 
της χώρας.

Ρεκόρ όλων των εποχών στις τουριστικές α-
φίξεις άλλωστε καταγράφει το 2017 η Αθήνα, 
με πάνω από 5 εκατομμύρια επισκέπτες, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία του Δήμου Αθηναίων.

Ειδικότερα, οι πληρότητες των ξενοδο-
χείων κινήθηκαν στα επίπεδα του 91,4%, αυξη-
μένες κατά 1,9%, τον Ιούλιο, ενώ αύξηση κατα-
γράφηκε και στη μέση τιμή δωματίου, αλλά και 
στα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο.

Σημειώνεται ότι τα ποσοστά αύξησης των 
αφίξεων στην Αθήνα είναι υψηλότερα, γεγο-
νός που παραπέμπει στη γνωστή πλέον διαπί-
στωση ότι ένα μέρος των αφίξεων απορροφάται 
από τα μισθωμένα διαμερίσματα. Να σημειωθεί 
επίσης ότι για φέτος η Αθήνα περιμένει ιστο-
ρικό ρεκόρ αφίξεων, καθώς αναμένεται να φι-
λοξενήσει πάνω από 5 εκατομμύρια ξένους ε-
πισκέπτες.

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
Την ολοένα αυξανόμενη συμβολή του του-
ριστικού κλάδου στην πορεία του ελληνικού 
ΑΕΠ εξαίρει η Alpha Bank στο τελευταίο εβδο-
μαδιαίο δελτίο για την πορεία της οικονομίας, 
επικαλούμενη τα στοιχεία του World Travel & 
Tourism.

Η τράπεζα επισημαίνει ότι ο τουρισμός α-
ποτελεί έναν από τους πιο εξωστρεφείς κλά-
δους της ελληνικής οικονομίας και η εισροή 
ταξιδιωτικού συναλλάγματος επιδρά θετικά 
στο ισοζύγιο πληρωμών της χώρας, συμβάλλο-
ντας στη μείωση του ελλείμματος των τρεχου-
σών συναλλαγών.

«Η σημασία του τουρισμού για τη χρημα-
τοδότηση του ελλείμματος του εμπορικού ισο-
ζυγίου είναι εξαιρετικά μεγάλη, καθώς το 2016 
οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κάλυψαν το 79,6% 
του εμπορικού ελλείμματος» καταλήγει, ενδει-
κτικά, η έρευνα της τράπεζας.

Όσον αφορά τη συμπρωτεύουσα, η Θεσσα-
λονίκη «χτυπά» το διεθνές τζετ σετ, καθώς τα 
στοιχεία από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» δεί-
χνουν έκρηξη ιδιωτικών πτήσεων φέτος το κα-
λοκαίρι. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, 
από φέτος τον Απρίλιο, οπότε ανέλαβε τη δι-
αχείριση των περιφερειακών αεροδρομίων η 
Fraport, υπάρχει αύξηση τουλάχιστον 35% σε 
αφίξεις και αναχωρήσεις λίαρ τζετ στο αερο-
δρόμιο «Μακεδονία» σε σχέση με πέρυσι, με 
την επιβατική κίνηση να σημειώνει ακόμα με-
γαλύτερη αύξηση, τουλάχιστον 65%.

Συγκεκριμένα, από τον Απρίλιο έως και τα 
τέλη Ιουλίου έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 
900 ιδιωτικές πτήσεις, ενώ τουλάχιστον 1.600 
επιβάτες έχουν μετακινηθεί από και προς το 
«Μακεδονία». Το 2016, την ίδια περίοδο, οι 
πτήσεις ήταν 610 και οι επιβάτες 977. Χαρακτη-
ριστικό είναι ότι μόνο τους μήνες Ιούνιο-Ιού-
λιο έχουν απογειωθεί και προσγειωθεί 550 ι-
διωτικά τζετ, τη στιγμή που πέρυσι το ίδιο διά-
στημα ο αριθμός των πτήσεων ήταν 395.

Μεγάλο μέρος της επιβατικής κίνησης 
προέρχεται από την Ανατολική και τη Νότια 
Ευρώπη. Πάνω από το 1/3 των επιβατών προ-
έρχεται από τη Ρωσία, με τον αριθμό των πτή-
σεων μέχρι στιγμής να είναι στις 120. Σημα-
ντικό ποσοστό επίσης καταλαμβάνουν η Βουλ-
γαρία και η Ουκρανία. Οι πολίτες αυτών των 
χωρών επιλέγουν τη Θεσσαλονίκη, εντάσσο-
ντας και την κοντινή Χαλκιδική στις πολυτε-
λείς διακοπές τους.

Σε υψηλές θέσεις βρίσκονται και Ελβετία, 
Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία. Ενδει-
κτικό είναι ότι μειούμενη βαίνει η παρουσία ι-
διωτικών πτήσεων από τις ΗΠΑ σε σχέση με 
τα προηγούμενα χρόνια, με την Ευρώπη πλέον 
να καταλαμβάνει με άνεση τα πρωτεία.

Η αυξημένη τουριστική κίνηση στα αερο-
δρόμια που ήδη καταγράφηκε τους θερινούς 
μήνες θα συνεχιστεί και τους μήνες Σεπτέμ-
βριο και Οκτώβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία 
της Εθνικής Αρχής Συντονισμού Πτήσεων 
(ΕAΣΠ).

Συγκεκριμένα, για τον Σεπτέμβριο του 
2017 στα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας 
έχουν προγραμματιστεί 310.000 περισσότερες 
αεροπορικές θέσεις (+13%) σε σχέση με τον 
ίδιο μήνα πέρυσι. Για τον Οκτώβριο παρατη-
ρείται αύξηση κατά 233.000 θέσεις (18,8%).

Και το φαινόμενο Airbnb
Μέσω της παγκόσμιας νέας μόδας του Airbnb 
υπολογίζεται ότι μόνο στην Αθήνα τα ακίνητα 
που νοικιάζονται μέσα από σχετικές πλατ-
φόρμες κυμαίνονται, ανάλογα με την εποχή, 
από 6.000 έως 8.000. Επιπλέον, σύμφωνα 
με έρευνα που έγινε πέρυσι τον Ιούλιο στην 
Κρήτη, δέκα στους εκατό τουρίστες έκλεισαν 
κατάλυμα τύπου Airbnb. Αν αναλογιστεί κανείς 
ότι φέτος περιμένουμε 30 εκατομμύρια τουρί-
στες, εύκολα συμπεραίνει ότι 10% αυτών, δη-
λαδή 3.000.000, θα μείνουν σε καταλύματα 
τύπου Airbnb.

  ΆΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΆ
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Με βάση την εικόνα της οικονοµίας από 
τον Αύγουστο του 2015 µέχρι σήµερα, δεν 
επιτρέπεται σοβαρή αισιοδοξία, καθώς η ετήσια 
επιβάρυνση από τα νέα µέτρα που ψηφίστηκαν 
από τον Αύγουστο του 2015 µέχρι σήµερα θα 
φτάσει τα 14,5 δισ. ευρώ µόλις εφαρµοστούν 
όλα τα µέτρα.

Με πάγια αιτήµατα, που αφορούν φορολο-
γικές ελαφρύνσεις, ασφαλιστικές µεταρ-
ρυθµίσεις, αλλά και τη στήριξη της παρα-
γωγής και των εξαγωγών, τοποθετούνται 
οι παραγωγικές τάξεις µέσω των συνδέ-

σµων τους ενόψει της ∆ΕΘ 2017.
Ωστόσο, µε βάση την εικόνα της οικονοµίας από τον Αύ-

γουστο του 2015 µέχρι σήµερα, δεν επιτρέπεται σοβαρή αισι-
οδοξία, καθώς η ετήσια επιβάρυνση από τα νέα µέτρα που ψη-
φίστηκαν από τον Αύγουστο του 2015 µέχρι σήµερα θα φτάσει 
τα 14,5 δισ. ευρώ µόλις εφαρµοστούν όλα τα µέτρα, 40 εκατ. 
εκ των οποίων είναι φορολογικά.

Οι απώλειες καταθέσεων εξακολουθούν να ανέρχονται 
στα 44 δισ. ευρώ. Οι οφειλές στην εφορία έχουν αυξηθεί πάνω 
από 21 δισ., τα χρέη στα ταµεία θα ξεπεράσουν τα 27-28 δισ., 
ενώ το ποσοστό των κόκκινων δανείων αυξήθηκε πάνω από 
πέντε ποσοστιαίες µονάδες στα δυόµισι χρόνια.

Η µείωση της ανεργίας και η αύξηση της απασχόλησης 
συνοδεύτηκαν από έκρηξη της τετράωρης εργασίας και από 
συνεχή µείωση των µέσων αποδοχών, τη στιγµή που τα φορο-
λογικά µέτρα έπληξαν για πρώτη φορά –µέσα από τη µείωση 
του αφορολόγητου– και τους χαµηλόµισθους.

Την ίδια ώρα οι ληξιπρόθεσµες οφειλές της κυβέρνησης 
προς τον ιδιωτικό τοµέα εξακολουθούν να είναι κατά 1,3 δισ. 
ευρώ περισσότερες, οι τιµές των ακινήτων εξακολουθούν να 
υποχωρούν, µε τις απώλειες σε όρους αξίας να εκτιµώνται 
στα 40 δισ. ευρώ, ενώ η περίφηµη ανάπτυξη υπάρχει προς το 
παρόν µόνο ως πρόβλεψη.

Μέχρι τις 9 Σεπτεµβρίου η Ελληνική Στατιστική Αρχή 
(ΕΛΣΤΑΤ) θα έχει ανακοινώσει την πορεία του ΑΕΠ κατά το 
β΄ τρίµηνο του 2017, οπότε, σε περίπτωση που είναι θετικό, θα 
δώσει άλλο ένα επιχείρηµα στην κυβέρνηση.

Προς το παρόν η ανάπτυξη δεν έχει αποτυπωθεί στα επί-
σηµα στατιστικά στοιχεία, καθώς το ΑΕΠ έκλεισε το 2016 στα 
175,888 δισ. ευρώ έναντι 177,941 δισ. ευρώ που ήταν το 2014.

Όσον αφορά τα φορολογικά µέτρα, το 2015 ξεκίνησε µε 
µέτρα 1,288 δισ. ευρώ, το 2016 έφτασαν τα 4,692 δισ. ευρώ και 
φέτος θα πληρώσουµε συνολικά 6,479 δισ. ευρώ, ενώ για το 
2018 η απόδοση των νέων µέτρων θα πρέπει να ανέβει στα 
8,282 δισ. ευρώ. Οι επιβαρύνσεις θα «φουσκώσουν» από το 
2019 λόγω της µείωσης των συντάξεων και της περικοπής του 

αφορολόγητου, για να φτάσουµε τελικά στα 14,5 δισ. ευρώ 
µέχρι το 2022.

Από την άλλη, οι οφειλές στην εφορία ανεβαίνουν, καθώς 
στις αρχές του 2015 ήταν 73,8 δισ. ευρώ και τώρα έχουν φτά-
σει τα 95,1 δισ. ευρώ. Τα κόκκινα δάνεια ήταν 99 δισ. ευρώ 
στο τέλος του 2014 και τώρα έχουν ξεπεράσει τα 105-106 δισ. 
ευρώ.

Σε αυτό το τοπίο οι παραγωγικές τάξεις ζητούν φορολο-
γικά και ασφαλιστικά κίνητρα για τη στήριξη των παραγωγι-
κών εξωστρεφών επιχειρήσεων. Αυτό ζήτησε και ο Σύνδεσµος 
Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) από την κυβέρνηση 
κατά τη συνάντηση που είχε ο πρόεδρός του, δρ. Κυριάκος 
Λουφάκης µε τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.

Στη συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε ενόψει της 82ης 
∆ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (∆ΕΘ) ο ΣΕΒΕ πρότεινε η 
υπαγωγή των επιχειρήσεων σε µέτρα στήριξης να γίνεται υπό 
προϋποθέσεις, µε βάση, για παράδειγµα, το ποσοστό εξαγω-
γών επί του συνολικού κύκλου εργασιών, την αξία των εξαγω-
γών, την κερδοφορία, τη διατήρηση υφιστάµενων ή τη δηµι-
ουργία νέων θέσεων εργασίας. Οι εκπρόσωποι των εξαγωγέων 
της Βόρειας Ελλάδας ζήτησαν επίσης µεγαλύτερη δυνατό-
τητα και καλύτερους όρους τραπεζικής χρηµατοδότησης, κί-
νητρα στις χρηµατοδοτήσεις/ενισχύσεις µέσω ΕΣΠΑ και στό-
χευση προγραµµάτων που σχετίζονται µε την απασχόληση.

Με δεδοµένη µάλιστα την υπερφορολόγηση, ο ΣΕΒΕ 
προτείνει µείζον κριτήριο ελάφρυνσης µιας επιχείρησης να α-
ποτελεί η παραγωγή προϊόντων προς εξαγωγή, κάτι που µπο-
ρεί να αποτελέσει µέρος ενός συνολικού εθνικού σχεδίου για 
την αύξηση του ποσοστού των εξαγωγών επί του ΑΕΠ, ώστε 
να φτάσει τον κοινοτικό µέσο όρο (46,8% για το α΄ τρίµηνο του 
2017, όταν για την Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό ήταν µόνο 
17,2%).

Μέσω ενός τέτοιου σχεδίου τύπου ελάχιστης εγγυηµέ-
νης απασχόλησης µε κέντρο τις παραγωγικές και εξαγωγικές 
επιχειρήσεις είναι εφικτός και ο στόχος της µείωσης της α-
νεργίας σε ποσοστό κάτω του 20% σε έναν χρόνο από σήµερα 
(από 21,7% που ήταν τον Μάιο του 2017).

Έτσι, θα δηµιουργηθεί, µε συγκεκριµένα κριτήρια, µια οι-
ονεί ελεύθερη οικονοµική ζώνη των παραγωγικών/µεταποι-
ητικών εξαγωγικών επιχειρήσεων, νέων ή υφιστάµενων, ελ-
ληνικών συµφερόντων ή ξένων επενδυτών, σε όλη όµως την 

Ελλάδα.
Οι εκπρόσωποι του ΣΕΒΕ εξέφρασαν επίσης την προσδο-

κία τους για την άµεση ολοκλήρωση της διαδικασίας για τη 
µεταβίβαση των µετοχών του ΟΛΘ Α.Ε. και την έναρξη υλο-
ποίησης της παραχώρησης, καθώς ο χρονικός ορίζοντας έχει 
στενέψει ιδιαίτερα.

Τέλος, ο ΣΕΒΕ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη νέα 
απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων, µε την 
οποία επιστρέφονται πλέον κατά προτεραιότητα και χωρίς έ-
λεγχο ποσά ΦΠΑ σε εξαγωγικές επιχειρήσεις µε φορολογική 
συµµόρφωση, αναµένοντας την εφαρµογή της στην πράξη και 
µε την επισήµανση ότι θα πρέπει να αποφευχθεί η καταχρη-
στική τήρηση του όρου να µη χαρακτηρίζεται ως ύποπτη µια 
επιχείρηση για συµµετοχή σε απάτη που αφορά τις ενδοκοι-
νοτικές συναλλαγές, µε δεδοµένο ότι πολλές εξαγωγικές επι-
χειρήσεις βρίσκονται χωρίς καµία δική τους ευθύνη εµπλε-
κόµενες, ιδίως σε συναλλαγές µε γειτονικές χώρες-µέλη της 
Ε.Ε.

Την ίδια ώρα υπόµνηµα µε τις θέσεις και τις προτάσεις της 
Οµοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωµατείων Θεσσαλονίκης κατέ-
θεσε ο πρόεδρός της Γιάννης Παπαργύρης. Επιγραµµατικά, 
το υπόµνηµα αναφερόταν σε θέµατα που καιρό τώρα απασχο-
λούν το συνδικαλιστικό κίνηµα, όπως το ασφαλιστικό, το φο-
ρολογικό, θέµατα χρηµατοδότησης, διαχείριση κόκκινων δα-
νείων, λειτουργία αγοράς τις Κυριακές, αλλά και πιο επίκαιρα 
θέµατα, όπως αυτό του ΟΑΣΘ, η εξωδικαστική ρύθµιση ιδι-
ωτικού χρέους και ο ακατάσχετος επιχειρηµατικός λογαρια-
σµός.

ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ, 
Η ∆ΕΘ ΚΑΙ Ο «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ»

 ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα
(Τμήμα μερικής φοίτησης)

Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτρης Α. Γκρίτζαλης

Το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) στα Πληροφοριακά Συστήματα, απευθυνόμενο σε μεταπτυχιακούς φοιτητές μερικής
φοίτησης. Το ΠΜΣ μερικής φοίτησης είναι ειδικά σχεδιασμένο, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις
ανάγκες επιστημόνων με αυξημένες επαγγελματικές ή / και οικογενειακές υποχρεώσεις.
Το ΠΜΣ απευθύνεται σε αποφοίτους ΑΕΙ Τμημάτων Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικών
Υπολογιστών, σε αποφοίτους Τμημάτων και Σχολών Διοικητικών Επιστημών, Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών
Σχολών, σε αποφοίτους Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Αστυνομικών Ακαδημιών,
καθώς και σε αποφοίτους ΤΕΙ Τμημάτων Πληροφορικής ή συναφών.

Το ΠΜΣ παρέχει γνωστικές επικεντρώσεις (εξειδικεύσεις): 
(1). Ασφάλεια Πληροφοριών και Συστημάτων
(2). Δικτυοκεντρικά και Διάχυτα Πληροφοριακά Συστήματα
(3). Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα
(4). Πληροφοριακά Συστήματα Μεγάλης Κλίμακας
(5). Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης
(6). Τεχνολογία Λογισμικού και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων

Η χρονική διάρκεια του ΠΜΣ μερικής φοίτησης ανέρχεται σε δύο (2) χρόνια, περιλαμβανομένης της
εκπόνησης της μεταπτυχιακής εργασίας. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη
(18:00-21:00) ή κάθε Τρίτη και Πέμπτη (18:00-21:00). Οι διαλέξεις ξεκινούν την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα, 11 Σεπτέμβρη 2017.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, για διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες, στη Γραμματεία
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, Γραφείο 706), Δευτέρα-Πέμπτη
(12:00-14:00) και Παρασκευή (11:00-13:00), τηλ. 210 - 82.03.645, e-mail: ilellou@aueb.gr, κα. Ιωάννα Λέλλου.
Τα έντυπα αιτήσεων, συστατικών επιστολών καθώς και το λοιπό πληροφοριακό υλικό υπάρχουν στην
ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://mscis.cs.aueb.gr/about_PartTime.asp).
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Από «διπλές» εξετάσεις πανελλαδικού τύπου στη 
Γ΄ Λυκείου θα αντικατασταθεί το ισχύον σύστηµα 
των εξετάσεων για την εισαγωγή στην ανώτατη εκ-
παίδευση. Αυτό δείχνει να είναι µέχρι στιγµής το 
επικρατέστερο σενάριο στο πλαίσιο της συνολικής 

µεταρρύθµισης του λυκείου µετά και την έγκρισή του από το υ-
πουργικό συµβούλιο. Ως εκ τούτου, τα σχέδια του υπουργείου 
Παιδείας περί κατάργησης των Πανελλαδικών µένουν στο συρ-
τάρι.

Εξετάσεις δύο φορές τον χρόνο
Πάντως, σε συνέντευξή του στην «Εφηµερίδα των Συντακτών» 
ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου υποστήριξε ότι δεν µί-
λησε ποτέ για κατάργηση των Πανελλαδικών αλλά για κατάρ-
γηση των εξετάσεων όπως αυτές έχουν καταγραφεί στη συνεί-
δηση των πολιτών.«∆εν µπορεί άλλωστε να υπάρξει εκπαιδευ-
τικό σύστηµα χωρίς εξετάσεις. Με τον τρόπο, όµως, που έχουν 
εξελιχθεί, οι Πανελλαδικές αποτελούν µέρος του προβλήµατος» 
είπε ο κ. Γαβρόγλου.

Την ίδια ώρα, βάσει της πρότασης του υπουργείου Παι-
δείας όπως παρουσιάστηκε στο υπουργικό συµβούλιο, οι µαθη-
τές της Γ΄ Λυκείου θα συµµετέχουν σε εξετάσεις στο τέλος Ια-
νουαρίου και τον Ιούνιο. Τα διαγωνίσµατα του Ιανουαρίου, τα 
οποία θα είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους, θα συµµετέ-
χουν στον βαθµό πρόσβασης µε ένα ποσοστό µόνο αν βελτιώνουν 
τον βαθµό του Ιουνίου, αλλιώς δεν θα µετράνε. Αυτό άλλωστε έ-
σπευσε να διευκρινίσει η ηγεσία του υπουργείου προκειµένου 
να κατευνάσει τις αντιδράσεις, υποστηρίζοντας ότι η «θέσπιση 
του διαγωνίσµατος 1ου τετραµήνου (Ιανουάριος) έχει ως βασικό 
στόχο να αποδραµατοποιήσει τις τελικές εξετάσεις του Ιουνίου 
και να µειώσει το άγχος που προκαλεί η ιδέα ότι τα πάντα κρίνο-
νται σε µια τρίωρη εξέταση. Η απόδοση του Ιανουαρίου θα συ-
νυπολογίζεται στον τελικό βαθµό µόνο αν βελτιώνει τον βαθµό 
του Ιουνίου, άρα είναι µια εξέταση που θα λειτουργεί ευνοϊκά για 
τους µαθητές». Μάλιστα, το υπουργείο, το οποίο επιµένει ότι δεν 
πρόκειται για εξετάσεις «εις διπλούν», θεωρεί ότι εκτός από το 
«πλεονέκτηµα της ελάφρυνσης της αγωνίας των υποψηφίων» οι 
εξετάσεις του Ιανουαρίου θα συµβάλουν «στο κύρος και στην α-
ξιοπιστία του απολυτηρίου, ενώ αυτό που πολλαπλασιάζεται δεν 
είναι οι εξετάσεις αλλά η προστασία των µαθητών και των γονιών 
από τα συστήµατα παραπαιδείας».

Εξεταζόµενα µαθήµατα
Ο βαθµός πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση θα προκύ-

πτει από τις κεντρικά οργανωµένες εξετάσεις και από τον βαθµό 
του απολυτηρίου. Την πρώτη χρονιά εφαρµογής του νέου συστή-
µατος (2020) η συµµετοχή του απολυτηρίου στον βαθµό πρό-
σβασης θα είναι περιορισµένη (µέγιστο 20%) και σταδιακά θα 
αυξάνεται «καθώς θα εµπεδώνεται η εµπιστοσύνη στην ενδοσχο-
λική αξιολόγηση». Οι εξετάσεις του Ιουνίου θα αφορούν τέσσερα 
µαθήµατα. Πλην της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, που είναι µάθηµα 
κοινό για όλους, τα υπόλοιπα τρία θα είναι µαθήµατα εµβάθυν-
σης που θα επιλέγει κάθε µαθητής. Εφόσον επιδιώκει την εισα-
γωγή του στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, θα επιλέγει ζεύγος µα-
θηµάτων που θα δίνει πρόσβαση σε συγκεκριµένο επιστηµονικό 
πεδίο, ενώ ένα επιπλέον µάθηµα επιλογής του (π.χ. Βιολογία) θα 
του επιτρέπει να διευρύνει το πεδίο των σχολών στις οποίες θα 
µπορεί να εισαχθεί.

Οι µαθητές που δεν επιθυµούν πρόσβαση στην ανώτατη εκ-
παίδευση θα εξετάζονται υποχρεωτικά στη Γλώσσα και τα υπό-
λοιπα τρία µαθήµατα θα επιλέγονται ελεύθερα ανάλογα µε τις 
κλίσεις ή τα επαγγελµατικά τους σχέδια.

Συνάντηση Γαβρόγλου-Κεραµέως
Για σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά µε το νοµοσχέδιο έκανε λόγο η 
τοµεάρχης Παιδείας της Ν∆ Νίκη Κεραµέως αµέσως µετά τη συ-
νάντηση που είχε µε τον υπουργό Παιδείας. Όπως είπε η κ. Κε-
ραµέως, «πάρα πολλά σηµεία είναι πολύ προβληµατικά, χρήζουν 
διευκρίνισης, χρήζουν προσεκτικότερης µελέτης, και σε κάθε πε-
ρίπτωση θα αναµένουµε το νοµοσχέδιο προκειµένου να τοποθε-
τηθούµε επ’ αυτού».

Με τη σειρά του, ο κ. Γαβρόγλου επανέλαβε ότι «στόχος είναι 
η αναβάθµιση του λυκείου και ο τρόπος µε τον οποίο τα παιδιά 
του λυκείου θα µπορούν να ξαναείναι στο σχολείο και το σχο-
λείο θα µπορεί να παίζει τον εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό του 
ρόλο». Πρόσθεσε δε ότι «είναι µια συζήτηση δύσκολη και περί-
πλοκη. Είναι µια αρχή και µε βάση αυτή την αρχή θα δούµε ενδε-
χόµενες βελτιώσεις και αντιπαραθέσεις».

Αντιδράσεις από την Ένωση Ελλήνων 
Φυσικών
Έντονες ήταν οι πρώτες αντιδράσεις από την Ένωση Ελλήνων 
Φυσικών, όπου σε σχετική ανακοίνωση τονίζεται ότι το «λύκειο 
µετατρέπεται και επισήµως πλέον σε ένα εξουθενωτικό για τους 
µαθητές εξεταστικό κέντρο διαρκείας». Όπως αναφέρεται, δεν 
έχει µελετηθεί επαρκώς «η αποδιοργάνωση του λυκείου, για µία 
ή δύο εβδοµάδες, αµέσως µετά τις διακοπές των Χριστουγέν-
νων», ενώ γίνεται λόγος «για πρωτοφανή πρωτοτυπία οι υποψή-

Οι µαθητές της Γ΄ Λυκείου θα 
συµµετέχουν σε εξετάσεις στο τέλος 
Ιανουαρίου και τον Ιούνιο. Τα 
διαγωνίσµατα του Ιανουαρίου, τα 
οποία θα είναι κοινά για όλους τους 
υποψηφίους, θα συµµετέχουν στον 
βαθµό πρόσβασης µε ένα ποσοστό µόνο 
αν βελτιώνουν τον βαθµό του Ιουνίου.

φιοι να εισάγονται σε απαιτητικές σχολές υψηλού κύρους και α-
ναγνώρισης χωρίς στοιχειώδεις γνώσεις».

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών κάνει λόγο για υποβάθµιση των 
φυσικών επιστηµών, καθώς η Φυσική µετατρέπεται σε µάθηµα ε-
πιλογής για την εισαγωγή στα πολυτεχνεία. «Ας µας γνωρίσει το 
υπουργείο µία πολυτεχνική σχολή όπου δεν υπάρχουν υψηλές 
απαιτήσεις στη Φυσική» επισηµαίνεται στην ανακοίνωση.

Από την πλευρά τους, εκπαιδευτικοί µε τους οποίους επικοι-
νώνησε η FS εκφράζουν επιφυλάξεις για την προσµέτρηση της 
σχολικής βαθµολογίας για την εισαγωγή στα ανώτατα ιδρύµατα. 
Όπως τονίζουν, δεν θα αποφευχθεί η «ψυχολογική πίεση» προς 
τους εκπαιδευτικούς για καλύτερες βαθµολογίες, ενώ εκτιµούν 
ότι θα αυξηθούν οι ώρες στα φροντιστήρια.

Τι αλλάζει στο λύκειο
Σύµφωνα µε την πρόταση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολι-
τικής (ΙΕΠ), επεκτείνεται η υποχρεωτική εκπαίδευση έως το 18ο 
έτος για τη γενιά που ξεκινάει το σχολικό έτος 2017-2018 την Α΄ 
Λυκείου. Καθιερώνεται η επικοινωνία του Γενικού (ΓΕΛ) και Ε-
παγγελµατικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) µε «αλληλοδανεισµό µαθηµά-
των» (διά ζώσης, εάν τα δύο σχολεία συστεγάζονται, ή εξ απο-
στάσεως, µέσω ειδικής πλατφόρµας). Επιπλέον, στην Α΄ Λυκείου 
σε Γενικά και Επαγγελµατικά Λύκεια σχεδόν όλα τα µαθήµατα 

ΝΕΟ ΤΟΠΙΟ 
ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ



www.freesunday.gr 1703.09.2017

ρεπορτάζ

Παρέμβαση στη συζήτηση περί αλλαγών στο σύστημα πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση έκανε 
ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία Αντώνης Λιάκος. Με ανάρτησή του 
στην προσωπική του σελίδα στο Facebook ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «οι προτάσεις του υπουρ-

γείου για το λύκειο και την εισαγωγή στα ΑΕΙ χρειάζονται εξειδίκευση, ώστε να συζητηθούν δημιουργικά 
και να κριθούν. Εκ πρώτης όψεως στέκονται σε έναν ενδιάμεσο χώρο: ανάμεσα στον άξονα της ριζικής με-
ταρρύθμισης του συστήματος, δηλαδή στη δημιουργία καινούργιου τύπου λυκείου, την οποία είχε προτεί-
νει το πόρισμα του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου, και στον άξονα της βελτίωσης του υπάρχοντος εξε-
ταστικού συστήματος».

Κατά τον κ. Λιάκο, «οι προτάσεις βρίσκονται πλησιέστερα στον δεύτερο άξονα, ώστε αφενός η τύχη των 
υποψήφιων φοιτητών να μην εξαρτάται από μία και μόνη στιγμή, αφετέρου να αποκτήσει αξία το ίδιο το σχο-
λείο και οι μαθησιακές διαδικασίες. Ως προς τη βελτίωση του εξεταστικού συστήματος, οι αλλαγές φαίνεται 
να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, υπό τον όρο βέβαια ότι θα αλλάξει ο χαρακτήρας και το περιεχόμενο 
των μαθημάτων και θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην αυτενέργεια των καθηγητών και των μαθητών».

Πάντως, ο κ. Λιάκος επισήμανε ότι οι προτάσεις αυτές «δεν αντιμετωπίζουν βέβαια τα περισσότερα από 
τα μεγάλα προβλήματα που είχε επισημάνει ο διάλογος. Ως προς την επέκταση των χρόνων της υποχρεωτι-
κής εκπαίδευσης, το πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας σήμερα είναι η ποιοτική εκπαίδευση, όχι η οριακή 
επέκταση της υποχρεωτικότητας. Ποιοτική αναβάθμιση και της γενικής/επιστημονικής, και της επαγγελμα-
τικής, και της τεχνικής εκπαίδευσης. Οι προτάσεις αυτές δεν πρέπει να αντιμετωπιστούν δημαγωγικά από 
την αντιπολίτευση, όπως δείχνουν οι πρώτες αντιδράσεις. Η δημαγωγία, η παραπλάνηση και η απαξίωση, 
το διχαστικό κλίμα που επικρατεί στον δημόσιο χώρο, η κουλτούρα της υπερβολής, δείχνουν ότι η εκπαί-
δευση εργαλειοποιείται και θυσιάζεται σε κομματικές επιδιώξεις. Μια εθνική συζήτηση για την εκπαίδευση 
χρειάζεται στοιχεία και επιχειρήματα. Θα επανέλθουμε όταν το ΥΠΕΠΘ προσκομίσει αναλυτικότερο σχέδιο».

ΑΝΤΏΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ: ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΏΣΤΗ  
ΚΑΤΕΎΘΎΝΣΗ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ

θα είναι υποχρεωτικά, ενώ για τη Β΄ τάξη, που 
θα θεωρείται μεταβατική, προβλέπονται πε-
ρισσότερα μαθήματα επιλογής, ώστε οι μαθη-
τές να δοκιμάσουν τις κλίσεις και τα ενδιαφέ-
ροντά τους (στο ΓΕΛ με τη μορφή επιλογών εμ-
βάθυνσης, στο ΕΠΑΛ με τη μορφή μαθημάτων 
τομέα).

Στη Γ΄ Λυκείου τα μαθήματα θα είναι εξά-
ωρα. Τα «ειδικά» μαθήματα (σχέδιο, μουσική, 
ξένες γλώσσες) θα διδάσκονται στο σχολείο, 
δεν θα επαφίενται σε εξωσχολική προετοιμα-
σία και όλα τα εξάωρα μαθήματα που θα παρα-
κολουθούν οι μαθητές θα είναι μαθήματα που 
θα μετράνε στον βαθμό πρόσβασης στα ΑΕΙ. Αν 
κάποιος μαθητής δεν προτίθεται να συνεχίσει 
σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση επιλέ-
γει μαθήματα που δίνουν εφόδια για την επαγ-
γελματική του ζωή (ξένες γλώσσες, πληροφο-
ρική, πρακτική λογιστική).

Σημειώνεται ότι οι αλλαγές στη δομή θα συ-
νοδευτούν με περαιτέρω αλλαγές στο περιεχό-
μενο των μαθημάτων (διεπιστημονική προσέγ-
γιση, συσχέτιση με την πραγματικότητα) και 
στις πρακτικές διδασκαλίας και αξιολόγησης. 
Παράλληλα, θα μεταβληθεί και ο τρόπος αξιο-
λόγησης, ώστε να μην αξιολογείται η ικανότητα 
απομνημόνευσης αλλά η ικανότητα αναπλαισί-
ωσης της γνώσης σε νέο, άγνωστο περιβάλλον. 
Σε αυτή την κατεύθυνση σχεδιάζεται συστημα-
τική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Βάσεις 2017: Κατρακύλησαν 
οι οικονομικές σχολές
Οι κακές επιδόσεις στα Μαθηματικά Θετικής 
Κατεύθυνσης είχαν ως αποτέλεσμα οι βάσεις 
εισαγωγής στις οικονομικές σχολές να κάνουν 
βουτιά 1.000 μορίων, ακόμα και στα περιζή-
τητα τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου  
Αθηνών.

Αντιθέτως, οι βάσεις των παιδαγωγικών 
σχολών εκτοξεύτηκαν, όχι τόσο λόγω των καλών 
επιδόσεων όσο λόγω της τεράστιας αύξησης της 
ζήτησης. Τα παραπάνω στοιχεία έδειξαν για 
φέτος βάσεις εισαγωγής δύο τάσεων, επιβεβαι-
ώνοντας και τις αρχικές προβλέψεις. 

Συνολικά στα πανεπιστήμια, στις ανώτατες 
εκκλησιαστικές ακαδημίες, στα ΤΕΙ, στις στρα-
τιωτικές και αστυνομικές σχολές και στις ακα-
δημίες της Πυροσβεστικής και του Εμπορικού 
Ναυτικού εισήχθησαν 74.511 υποψήφιοι, ενώ 
το 2016 είχαν εισαχθεί 72.973.

Πιο αναλυτικά, σχεδόν όλες οι σχολές 
του 1ου Επιστημονικού Πεδίου παρουσίασαν 
άνοδο εκτός από τη Νομική Αθήνας, που έπεσε 
κατά 30 μόρια σε σχέση με πέρυσι.

Στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο των θετικών 
και τεχνολογικών επιστημών σημειώθηκε ση-
μαντική πτώση βάσεων, της τάξης των 500 μο-
ρίων, ενώ στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο και στις ι-
ατρικές σχολές υπήρξε άνοδος των βάσεων.

Στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο με τα παιδα-
γωγικά τμήματα, το οποίο καταργείται την επό-
μενη χρονιά, οι βάσεις αυξήθηκαν από 500 έως 
1.300 μόρια, ενώ μεγάλη πτώση σημειώθηκε 
στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο με τις σχολές οικο-
νομίας και πληροφορικής.

Ούτε φέτος, ωστόσο, έλειψε το φαινόμενο 
εισαγωγής με βαθμούς κάτω από τη βάση. Χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα η Σχολή Διοίκησης 
Επιχειρήσεων στη Λευκάδα, όπου στο τμήμα 

Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επι-
χειρήσεων Φιλοξενίας η βάση πρόσβασης είναι 
2.956 μόρια.

Μητσοτάκης: Στόχος μας πτυχία 
με αντίκρισμα
Μήνυμα όχι μόνο στους επιτυχόντες των Πα-
νελλαδικών αλλά και σε όσους επέλεξαν έναν 
άλλο δρόμο έστειλε ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριά-
κος Μητσοτάκης με αφορμή την ανακοίνωση 
των βάσεων εισαγωγής.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη νέα πε-
ρίοδο που αρχίζει στη ζωή των φοιτητών, ενώ 
συνεχάρη τους ανθρώπους που στάθηκαν πλάι 
τους σε αυτή τους την προσπάθεια. 

«Δική μου έγνοια είναι να σπουδάσετε σε 
πανεπιστήμια και ΤΕΙ σύγχρονα, οργανωμένα, 
λειτουργικά, που θα δίνουν πτυχία με αξία και 
αντίκρισμα στην πραγματική ζωή» ανέφερε ο 
πρόεδρος της ΝΔ στο μήνυμά του, ενώ για τα 
παιδιά που δεν θα σπουδάσουν είπε ότι στόχος 
είναι «μια Ελλάδα που δίνει ευκαιρίες σε όλους. 
Που δίνει δουλειές. Που δίνει σε όλους τη δυ-
νατότητα να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, ό-
ποιες και αν είναι αυτές».

Δωρεάν internet σε πρωτοετείς 
φοιτητές
Τη μηνιαία επιδότηση για την παροχή πρόσβα-
σης στο internet σε 72.000 πρωτοετείς φοιτη-
τές, που θα εγγραφούν φέτος στα πανεπιστήμια 
και στα ΤΕΙ, ανακοίνωσαν από κοινού ο υπουρ-
γός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης Νίκος Παππάς και ο υπουργός 
Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου.

Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι φοιτητές θα 
έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ή να δι-
ατηρήσουν ταχεία πρόσβαση στο διαδίκτυο με 
την παροχή επιχορήγησης για σταθερή ή κι-
νητή (mobile) σύνδεση για 12 μήνες.

Σε όλους τους πρωτοετείς φοιτητές του α-
καδημαϊκού έτους 2017-2018 θα δοθεί κουπόνι 
(voucher) που θα αντιστοιχεί με επιχορήγηση 
του 80% του μηνιαίου παγίου της σταθερής ή 
κινητής (mobile) σύνδεσής τους. Το μέγιστο 
ποσό της επιχορήγησης για κάθε φοιτητή ανέρ-
χεται στα 5 ευρώ ανά μήνα.

Οι διαδικασίες απόκτησης του κουπονιού 
και σύναψης συμβολαίου θα είναι εξαιρετικά 
απλές (μέσω διαδικτυακής πύλης) και θα δί-

νουν σε κάθε δικαιούχο τη δυνατότητα ελεύθε-
ρης επιλογής παρόχου και συμβολαίου.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται 
στο ποσό των 3.062.000 ευρώ σε δημόσια δα-

πάνη και θα χρηματοδοτηθεί στο σύνολό της 
από πόρους προερχόμενους από το αποθεμα-
τικό ταμείο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοι-
νωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Έντονες ήταν οι πρώτες 
αντιδράσεις από την Ένωση 
Ελλήνων Φυσικών, όπου σε 
σχετική ανακοίνωση τονίζεται 
ότι το «λύκειο μετατρέπεται 
και επισήμως πλέον σε 
ένα εξουθενωτικό για τους 
μαθητές εξεταστικό κέντρο 
διαρκείας».
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ΠΕΣ ΤΟ Μ’ ΕΝΑ TWEET
…και βγάλε τον πραγματικό εαυτό σου.

Είναι πλέον ξεκάθαρο. Υπάρχει μια αρχέγονη 
κατάρα που αποτρέπει τους πρωθυπουργούς 
μας από το να έχουν ελεύθερο χρόνο, πρέπει 
να είναι αποκλειστικά αφοσιωμένοι στα 
καθήκοντά τους.
Όποιος την αγνόησε, την πάτησε. 

Ακόμη και ο Σαμαράς υπέστη τις συνέπειες της 
κατάρας, η οποία δυστυχώς δεν είχε ενημε-
ρωθεί ότι έχασε την πρωθυπουργία λόγω 
της μη εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας  
και έτσι τον Μάιο του 2015 υπέστη κάταγμα 
αγκώνα παίζοντας μπάσκετ με τον γιο του. 
Ο τραυματισμός του πρωθυπουργού σύμφω-
να με κάποιες πηγές έλαβε χώρα ενώ έκανε 
ψαροντούφεκο κοντά στη Μακρόνησο. Σύμ-
φωνα με άλλες πηγές εντός του ΣΥΡΙΖΑ, όμως, 
τα πράγματα δεν έγιναν ακριβώς έτσι. 

Το πιθανότερο είναι πως ισχύει το πρώτο 
ενδεχόμενο, καθώς ο πρωθυπουργός εθεάθη 
να φεύγει από το γραφείο του προκειμένου να 
πάει για ψαροντούφεκο. 

Συνεπώς ο τραυματισμός μπορεί να 
αποδειχτεί πολλαπλά χρήσιμος. 

Γιατί όχι, εδώ η ευρωβουλευτής 
Καϊλή κατήγγειλε, απευθυνόμενη 
προσωπικά στον υπουργό Δικαι-
οσύνης κ. Κοντονή, πως oι κομ-
μουνισταί σκότωσαν τον παππού 
της στην Κατοχή, για να αποδειχτεί 
τελικά ότι δεν ήταν παππούς της. 
Η πρώτη αντίδραση των μνημονι-
ακών απογόνων των κομμουνι-
στών, όπως ο σύντροφος Πολάκης, 
βγήκε αβίαστα. Θεώρησαν δεδομέ-
νο, κάτι που είναι ιστορικά ανα-
κριβές, πως για να τον σκότωσαν 
κομμουνιστές ήταν ή δωσίλογος ή 
μαυραγορίτης. 

Στην συνέχεια έγινε γνωστό ότι 
ο ένας παππούς της ζούσε του-
λάχιστον μέχρι το 1955, χρονο-
λογία που γεννήθηκε ο πατέρας 
της και ο άλλος ήταν παρών στα 
παιδικά της χρόνια. Σε αυτό το 
σημείο ήρθε η διευκρίνηση ότι 
δεν επρόκειτο για τον παππού 
της αλλά για τον πρώτο σύζυγο 
της γιαγιάς της.

Συνεπώς, η ιστορία είναι πραγματική αλλά ο 
πρώτος σύζυγος της γιαγιάς της έγινε παππούς 
της για λόγος εντυπωσιασμού και για να δοθεί 
πιο προσωπικός τόνος στην ιστορία. 

Το βασικό συμπέρασμα από όλη αυτή 
τη συζήτηση που έχει κυριαρχήσει τις 
δύο τελευταίες εβδομάδες είναι ένα. 

Μια κανονικότητα που διαμορφώνεται από 
νέα ήθη…

…και νέα έθιμα

Θέλουν, δεν θέλουν, όλοι προσαρμόζονται στα 
νέα δεδομένα.

Σε κάθε περίπτωση αυτά τελείωσαν 
τώρα μαζί με τις διακοπές, ο ΕΝΦΙΑ 
ήρθε, επιστρέφουμε στην περίεργη 
κανονικότητά μας.

Και μέσα σε όλα τα νέα, έχουμε και μια νέα 
γενιά. 

Τι να κάνουμε, ο κόσμος το ζήτησε, ο πρωθυ-
πουργός το υλοποίησε. 

Αξιοσημείωτο το γεγονός, καθώς πρό-
κειται για την εξαίρεση στον κανόνα των 
κυβερνητικών δεσμεύσεων και υποσχέ-
σεων που δεν υλοποιούνται. 
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πολιτική

Σε άλλα νέα, το brain drain συνεχίζεται.

Λίγη υποµονή και όλα θα φτιάξουν, όπως είπε 
ο πρωθυπουργός θα γίνουν προσλήψεις στο 
∆ηµόσιο µέσω ΑΣΕΠ, προβλέποντας κίνητρα 
για την επιστροφή νέων επιστηµόνων που 
εργάζονται στο εξωτερικό. 

Αν συνδυάσουµε τον διπλασιασµό αντί για 
κατάργηση των Πανελλαδικών και την πρω-
θυπουργική εξαγγελία για προσλήψεις στο 
∆ηµόσιο, το συµπέρασµα είναι σαφές. 

Πρόκειται για µια διαχρονική πρακτική των 
ελληνικών κυβερνήσεων.

Σε άλλα νέα, 

Εεεεε, µηδέν. Να και σε κάτι που συµφώνη-
σαν κυβέρνηση και αξιωµατική αντιπολίτευ-
ση, µε τη συναίνεση ∆Η.ΣΥ., ΚΚΕ και Ένωσης 
Κεντρώων που ψήφισαν «παρών», απαλ-
λάσσοντας τις µονές του Αγίου Όρους από την 
υποχρέωση να καταβάλουν ΕΝΦΙΑ, όχι µόνο 
για τα ακίνητα στο Άγιο Όρος αλλά για όλα τα 
ακίνητα που έχουν στην ιδιοκτησία τους στην 
Ελλάδα. Χαρίστηκαν επίσης παλαιές φορο-
λογικές εκκρεµότητες σε µονές.  Το µοναδικό 
κόµµα που καταψήφισε ήταν το Ποτάµι. 
Την ίδια ώρα

Τον ΕΝΦΙΑ για το Χαµόγελο του Παιδιού 
κατέβαλε τελικά ο επιχειρηµατίας από την 
Σαντορίνη ∆ηµήτρης Νικολούζος.
Κατά τα άλλα,

Και µέσα σε όλα µας αποκάλυψε και ο Γιάνης 
τι ακριβώς είναι το κίνηµά του. 

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν

Εντάξει, δεν τις διπλασίασαν ακριβώς, καθώς 
όπως «ξεκαθάρισε» στη συνέχεια ο υπουρ-
γός Παιδείας Γαβρόγλου οι Πανελλήνιες του 
Ιανουαρίου µπορεί και να είναι προαιρετικές. 
Μπορεί και να µην είναι, όµως: «Αν τώρα 
κάποιοι µαθητές πουν, “εγώ δεν το θέλω και 
θέλω να πάω κατευθείαν τον Ιούνιο”, θεωρώ 
ότι θα έχουν το δικαίωµα να το κάνουν», 
όπως τόνισε. 

∆εδοµένου ότι σε κάποιον βαθµό, αδιευ-
κρίνιστο µέχρι τώρα, θα προσµετράται και 
ο βαθµός του απολυτηρίου και πως βάσει 
του προτεινόµενου νέου συστήµατος µπορεί 
κάποιος να εισαχθεί σε σχολή φυσικής χωρίς 
να εξεταστεί στη φυσική, ένα είναι το σίγουρο:
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κόσµος

ΧΑΡΒΕΪ
ΤΑ ΝΕΡΑ ΦΕΥΓΟΥΝ, 
Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΕΝΕΙ

Ήδη, επισήµως, 44 
άτοµα έχουν χάσει 
τη ζωή τους από την 
τροπική καταιγίδα που 
τσάκισε το Τέξας και 
µέρος της Λουιζιάνας, 
ενώ οι τοπικές αρχές 
εκφράζουν ανησυχία 
ότι τα θύµατα του 
Χάρβεϊ θα είναι 
περισσότερα.

Στις πληγείσες από την τρο-
πική καταιγίδα Χάρβεϊ πε-
ριοχές έχει προγραµµατί-
σει να βρεθεί το Σάββατο 

ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, για δεύτερη 
φορά από την ώρα που η θεοµηνία 
«σάρωσε» το Τέξας και µέρος της Λου-
ιζιάνας. Την ίδια στιγµή τα νερά από 
τις πληµµύρες αποµακρύνονται σιγά-
σιγά, αποκαλύπτοντας το µέγεθος της 
καταστροφής που ο Χάρβεϊ αφήνει 
πίσω του.

Τεράστιο το κόστος
Καθώς τα σωστικά συνεργεία αρχί-
ζουν σταδιακά να έχουν ευκολότερο 
έργο, αφού τα ακραία καιρικά φαινό-
µενα βρίσκονται πλέον σε ύφεση, η 
καταστροφή από τον Χάρβεϊ αποκα-
λύπτεται και σοκάρει.

Ήδη, επισήµως, 44 άτοµα έχουν 
χάσει τη ζωή τους από την τροπική 
καταιγίδα που τσάκισε το Τέξας και 
µέρος της Λουιζιάνας, ενώ οι τοπικές 
αρχές εκφράζουν ανησυχία ότι τα θύ-
µατα του Χάρβεϊ θα είναι περισσό-
τερα, καθώς η πρόσβαση στις πληγεί-
σες περιοχές θα γίνεται πιο εύκολη. 
Για την ώρα, ο αριθµός των αγνοουµέ-
νων αγγίζει τους 20.

Όσον αφορά τις καταστροφές σε 
κτίρια και υποδοµές, ένας πρώτος υ-
πολογισµός αναφέρει ότι το κόστος 
των ζηµιών κυµαίνεται µεταξύ 30 
και 100 δισ. δολαρίων, ενώ ο Λευκός 
Οίκος ανακοίνωσε ότι περισσότερα 
100.000 νοικοκυριά έχουν πληγεί 
από τα ακραία καιρικά φαινόµενα. Ση-
µειώνεται ότι ο κυβερνήτης του Τέξας 
Γκρεγκ Άµποτ έχει δηλώσει ότι η Πο-
λιτεία του ίσως χρειαστεί περισσό-
τερα από 125 δισ. δολάρια από την ο-
µοσπονδιακή κυβέρνηση για τις κατα-
στροφές που προκάλεσε ο Χάρβεϊ.

Νέοι κίνδυνοι
Την ίδια στιγµή η Οµοσπονδιακή Υ-
πηρεσία Αντιµετώπισης Καταστρο-
φών (FEMA) επισηµαίνει ότι, ακόµα 
κι αν υποχωρήσουν τα νερά από τις 
πληµµύρες που προκάλεσε η καται-
γίδα, οι κίνδυνοι για τους κατοίκους 
του Τέξας κάθε άλλο παρά αποµακρύ-
νονται, τονίζοντας ότι υπάρχει ανησυ-
χία για µολύνσεις από παθογόνους µι-
κροοργανισµούς, ενώ οι διακοπές υ-
δροδότησης ακόµα και σε ολόκληρες 
κοµητείες του Τέξας πολλαπλασιά-
ζουν την ανησυχία για την υγεία των 
κατοίκων.

Και µέσα σε όλα αυτά παραµέ-
νει ο φόβος χηµικής µόλυνσης µετά 
την έκρηξη που σηµειώθηκε στο ερ-
γοστάσιο χηµικών της Arkema, από 
το οποίο εκλύθηκε «εξαιρετικά επι-
κίνδυνος καπνός», όπως προειδοποί-
ησε ο διευθυντής της FEMA Μπροκ 
Λονγκ. Οι αρχές γνώριζαν εδώ και 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ:
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΨΗΣ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Το Acidofikidz σε ζωάκια με θαυμάσια γεύση είναι μια επιλεγμένη συλλογή 
προβιοτικών, πολύ σημαντικών για 

την καλή πέψη, την αυξημένη 
απορρόφηση θρεπτικών 
συστατικών, και για την, εν 
γένει, εύρυθμη λειτουργία, 
τόσο του πεπτικού όσο 
και του ανοσοποιητικού 
συστήματος. Περιέχει 
προβιοτικά Διχοβακτήρια 
(Bifidobacterium infantis, B. 
adoloscentis, B. longum, B. 
bifidum), καλλιέργεια Kefir 
και φυτικές ίνες FOS που 
δημιουργούν περιβάλλον 
ευνοϊκό για τα προβιοτικά και 
δυσμενές για τα επιβλαβή 
βακτήρια. Επιπλέον, 
Ροδόδεντρο του Καυκάσου 
(Rhododendron caucasicum) 
που χρησιμοποιείται στη 
Ρωσία για την παρασκευή 
γιαουρτιού με εξαιρετικά 
ευεργετικές ιδιότητες.

Προϊόν Nature’s Plus, 
USA. Εισαγωγή  Apollonian 
Nutrition τηλ. 210 6134604, 
www.apolloniannutrition.gr

µέρες ότι υπήρχε κίνδυνος, γι’ αυτό 
είχαν αποκλείσει την περιοχή σε α-
κτίνα περίπου 3 χιλιοµέτρων.

Παράλληλα, «άλµα» καταγράφηκε 
στις τιµές των καυσίµων, καθώς τα δι-
υλιστήρια και οι πετρελαιοπηγές που 
βρίσκονται στο Τέξας έκλεισαν για 
λόγους ασφαλείας. Οι τιµές του πε-
τρελαίου αυξήθηκαν κατά περισσό-
τερο από 13%, αφού σχεδόν το 1/4 των 
πετρελαιοπηγών των ΗΠΑ βρίσκεται 
στο Τέξας και έχει τεθεί εκτός λει-
τουργίας, προκαλώντας ανησυχία για 
ελλείψεις.

Οι πρώτες κινήσεις ανακού-
φισης
Καθώς τα φαινόµενα εξασθενούν, ο 
Λευκός Οίκος ετοιµάζεται να αιτηθεί 
από το Κογκρέσο την αποδέσµευση 
5,9 δισ. δολαρίων για την ανακού-
φιση των πληγέντων, ενώ, όπως ανα-
κοίνωσε η εκπρόσωπός του Τραµπ, 
Σάντρα Σάντερς, ο ίδιος θα δωρίσει 
1 εκατ. δολάρια από την προσωπική 
του περιουσία. Παράλληλα, ο Αµερι-
κανός αντιπρόεδρος Μάικ Πενς, που 
επισκέφθηκε την Πέµπτη τους πλη-
γέντες στην πόλη Ρόκπορτ, επισή-
µανε ότι 311.000 άνθρωποι έχουν ήδη 
κάνει αίτηση για να λάβουν βοήθεια. 
«Ο αµερικανικός λαός είναι µαζί σας. 
Είµαστε εδώ σήµερα, θα είµαστε εδώ 
αύριο, και θα είµαστε εδώ κάθε µέρα, 
µέχρις ότου η πόλη αυτή, η Πολιτεία 
αυτή και η περιοχή ανοικοδοµηθούν» 
είπε χαρακτηριστικά ο Πενς µιλώντας 
έξω από µια κατεστραµµένη εκκλη-
σία. ∆.Χρ.
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Τέλος 0,03 ευρώ θα πληρώνουμε από την 1η Ια-
νουαρίου 2018 για κάθε πλαστική σακούλα, στο 
πλαίσιο εναρμόνισης της Ελλάδας με την κοι-
νοτική οδηγία 2015/720/ΕΕ. Από την 1η Ιανου-

αρίου 2019 η επιβάρυνση αυτή θα αυξηθεί στα 0,07 ευρώ. 
Βασικός στόχος είναι έως το 2020 να μειωθεί ο αριθμός της 
πλαστικής σακούλας σε 90 ανά κάτοικο τον χρόνο από 400 
που είναι σήμερα. Την ίδια ώρα ένας στους τρεις πολίτες δη-
λώνει ότι δεν γνωρίζει τι ακριβώς θα κάνει από τη στιγμή που 
θα αρχίσει να ισχύει η επιβάρυνση.

Αρνητική πρωτιά για την Ελλάδα
Κατά μέσο όρο 3,9 σακούλες παίρνει ο Έλληνας σε κάθε επί-
σκεψή του στο σούπερ μάρκετ, αριθμός που αντιστοιχεί σε 
περίπου 270 πλαστικές σακούλες κατά κεφαλήν μόνο από το 
σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευ-
νας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), το 21% 
του κοινού δηλώνει ότι παίρνει περισσότερες σακούλες απ’ 
όσες χρειάζεται για τις αγορές του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
οι πλαστικές σακούλες για το σύνολο του λιανεμπορίου (ορ-
γανωμένο λιανεμπόριο, μικρή λιανική και εστίαση) ανά έτος 
στη χώρα να ξεπερνούν τα 4,5 δισεκατομμύρια.

Σήμερα στην Ελλάδα αντιστοιχούν περίπου 400 σακού-
λες σε κάθε κάτοικο, αριθμός υπερδιπλάσιος από τον ευρω-
παϊκό μέσο όρο των 175 τεμαχίων, κατατάσσοντας τη χώρα 
μας στην πρώτη θέση.

Αντίθετα, οι επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες (π.χ. υ-
φασμάτινες) είναι ελάχιστες. Οι πωλήσεις, με βάση την έ-
ρευνα του ΙΕΛΚΑ, υπολογίζονται σε 400.000-500.000 ανά 
έτος, δηλαδή περίπου 0,05 σακούλες ανά κάτοικο. Χαρακτη-
ριστικό είναι το παράδειγμα της Δανίας με 75 επαναχρησι-
μοποιούμενες σακούλες ανά κάτοικο, ενώ ο μέσος της Ε.Ε. 
είναι 23.

  ΑΦΡΟΔΊΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΎ

ΤΈΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 2018 ΟΊ ΔΩΡΈΑΝ ΠΛΑΣΤΊΚΈΣ ΣΑΚΟΎΛΈΣ

«Ναι» στη μείωση της σακούλας
Σύμφωνα με την έρευνα του ΙΕΛΚΑ που πραγματοποιήθηκε 
σε δείγμα 530 ατόμων απ’ όλη τη χώρα, μόλις ένας στους δέκα 
καταναλωτές είναι διατεθειμένος να συνεχίσει να πληρώνει για 
τις πλαστικές σακούλες μίας χρήσης, ενώ δύο στους τρεις θεω-
ρούν ότι πρέπει να απαγορευτεί η πλαστική σακούλα. Ωστόσο, 
την ώρα που το 57% λέει «ναι» στις επαναχρησιμοποιούμενες 
τσάντες, το 33% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ακόμη τι θα κάνει.

Σχετικά με την επαναχρησιμοποιούμενη τσάντα, συμβαί-
νει το εξής παράδοξο: Ενώ δύο στους τρεις καταναλωτές δη-
λώνουν ότι κατέχουν τέτοιου είδους τσάντα, μόλις το 8% τη 
χρησιμοποιεί συστηματικά και το 23% επαρκώς (συχνά). Σύμ-
φωνα με το ΙΕΛΚΑ, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχουν 
ενεργοποιηθεί επαρκώς τα αντανακλαστικά των καταναλωτών, 
καθώς ένας στους δύο δηλώνει ότι δεν τις χρησιμοποιεί επειδή 
δεν το θυμάται.

Παράλληλα, όμως, και σε αντίθεση με την πολύ υψηλή 
χρήση της πλαστικής σακούλας, το 92% του κοινού συμφωνεί 
ότι οι σακούλες πρέπει να μειωθούν, ενώ το 64% θεωρεί ότι 
πρέπει να απαγορευτεί πλήρως η διάθεσή τους.

Οι βασικές ρυθμίσεις 
της υπουργικής απόφασης
Σύμφωνα με την κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομίας 
και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της υφυπουρ-
γού Οικονομικών και του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων, το τέλος, ύψους 3 λεπτών (για το 2018) και 7 
λεπτών από τη 1.1.2019, θα είναι απολύτως ανταποδοτικό και θα 
διατίθεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης σε συ-
νεργασία με τους δήμους για τη δωρεάν διάθεση στους πολίτες 
εναλλακτικών μέσων (επαναχρησιμοποιούμενη πλαστική πολ-
λών χρήσεων, πάνινη, διχτάκι, βιοαποδομήσιμη σακούλα) τα 
οποία θα μειώνουν την κατανάλωση και θα προάγουν την επα-

ναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση.
Από το τέλος εξαιρούνται οι σακούλες που διατίθενται από 

περίπτερα και υπαίθριο εμπόριο, ενώ καθιερώνεται υποχρεω-
τικά η «επώνυμη» σακούλα με αριθμό μητρώου παραγωγού, η-
μερομηνία και τόπο παραγωγής.

Παράλληλα, για να ενισχυθούν η επαναχρησιμοποίηση και 
η ανακύκλωση, τα σούπερ μάρκετ υποχρεούνται να ενθαρρύ-
νουν την επαναχρησιμοποίηση και να συνδράμουν στην ανα-
κύκλωση της πλαστικής σακούλας με διάφορα κίνητρα προς 
τους πελάτες τους.

Επιπλέον, ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης πρέπει 
να ενημερώνει τους πολίτες και να παρακολουθεί την παρα-
γωγή, εμπορία και πώληση σακούλας σε συνεργασία με την Α-
νεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Σ. Φάμελλος: Να βγάλουμε την πλαστική σα-
κούλα από τις καταναλωτικές μας συνήθειες
«Επιδιώκουμε την αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς, 
έχοντας –ως πολίτες– γνώση των επιπτώσεων στο περιβάλλον» 
δήλωσε με αφορμή τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της κοινής υπουρ-
γικής απόφασης (ΚΥΑ) ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας Σωκράτης Φάμελλος.

Όπως είπε, «το θέμα συνδέεται με την περιβαλλοντική 
προστασία αλλά και με τη νέα απασχόληση που θα δημιουργη-
θεί, τη στήριξη των Ελλήνων παραγωγών, την αποδοτικότητα 
των πόρων και την προώθηση πιο βιώσιμων καταναλωτικών 
προτύπων. Για την επιτυχία αυτών των μέτρων ένας σημαντικός 
άξονας δράσεων θα αφορά την πληροφόρηση, την ευαισθητο-
ποίηση και την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Θέτουμε το πλαί-
σιο συνεργασίας των πολιτών, της αυτοδιοίκησης, των παραγω-
γών και των εμπόρων ώστε να βγάλουμε την πλαστική σακούλα 
από τις καταναλωτικές μας συνήθειες και να προσεγγίσουμε 
μια κοινωνική και οικονομική λειτουργία χωρίς απορρίμματα».
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SUNDAY BUSINESS   ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ επικράτησε στη διεθνή διαιτη-
σία κατά της Σερβίας για το ζήτημα της RTB Bor, 
με το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο να επιδικά-
ζει στην ελληνική εταιρεία αποζημίωση ύψους 

40 εκατ. δολαρίων.
Η δικαστική απόφαση κλείνει ένα από τα τελευταία ση-

μαντικά «ανοιχτά μέτωπα» της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ με τον καλύ-
τερο τρόπο, ενισχύει ακόμα περισσότερο τη σημαντική ρευ-
στότητα που εξασφαλίζουν η επιτυχημένη έκδοση ομολόγου 
ύψους 300 εκατ. ευρώ τον περασμένο Ιούνιο καθώς και οι μη-
νιαίες θετικές ταμειακές ροές των δραστηριοτήτων της ενιαίας 
πλέον εταιρείας (μεταλλουργία, εξειδικευμένες ενεργειακές 
κατασκευές, ρεύμα και φυσικό αέριο) και δημιουργεί τις προ-
ϋποθέσεις για περαιτέρω σημαντική ανάπτυξη δραστηριοτή-
των και μεγεθών.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοί-
νωση, μεταξύ των πρωτοπόρων επιχειρηματικών κινήσεων 
της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στον τομέα της εμπορίας μετάλλων ήδη 
από το 1996 ήταν η συνεργασία της με τη σερβική εταιρεία 
RTB Bor, η οποία αποτελεί παγκοσμίως ένα από τα μεγαλύ-
τερα μεταλλουργικά και μεταλλευτικά συγκροτήματα εξόρυ-
ξης και παραγωγής χαλκού και ελέγχεται από το σερβικό Δη-
μόσιο.

Το 2004 η RTB Bor άρχισε να μην εκπληρώνει τις υπο-
χρεώσεις της προς τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ενώ «πάγωσε» τις α-
ποπληρωμές της σε χρήμα και μέταλλο, παρ’ ότι είχε εις χεί-
ρας τις σημαντικές προκαταβολές και προχρηματοδότηση για 
κεφάλαιο κίνησης από τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, όπως και μετάλ-
λευμα χαλκού ιδιοκτησίας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ προς επεξερ-
γασία, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Παράλληλα, η σερβική κυβέρνηση έλαβε μια σειρά νομο-
θετικών και διοικητικών μέτρων με τα οποία στην ουσία επι-
κύρωσε την αθέτηση των υποχρεώσεων της κρατικής επιχεί-
ρησης, απαγορεύοντας την πληρωμή παλαιών υποχρεώσεων 
χωρίς προηγούμενη άδεια της κυβέρνησης, καθώς και την α-
ναγκαστική εκτέλεση εκ μέρους των δανειστών για την ικανο-
ποίηση των απαιτήσεών τους.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ά-
σκησε αγωγή κατά του σερβικού κράτους με τη διαδικασία 
που προβλέπει η διακρατική αυτή συμφωνία ενώπιον διαιτη-
τικού δικαστηρίου. Το Διεθνές Δικαστήριο έκρινε ότι η Σερ-
βία με μια σειρά νομοθετικών μέτρων από το έτος 2004 μέχρι 
το 2012, θέτοντας υπό νομοθετική ασυλία την RΤΒ Bor, με 
το πρόσχημα της αναδιάρθρωσης/ιδιωτικοποίησης, που ποτέ 
δεν συνέβη, αφενός εμμέσως απαλλοτρίωσε την επένδυση 
της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ χωρίς αποζημίωση, αφετέρου διέψευσε 
τη νόμιμη και εύλογη προσδοκία της ως επενδυτή να τύχει δί-
καιης μεταχείρισης από το σερβικό κράτος.

Με τον τρόπο αυτόν το σερβικό κράτος παραβίασε τις δι-
εθνείς του υποχρεώσεις από τη διακρατική σύμβαση έναντι 
της Ελλάδας και της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. Η αποζημίωση που ε-
πιδικάστηκε ανέρχεται στο ύψος των περίπου 40 εκατ. δολα-
ρίων ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η απόφαση αποτελεί σημαντικό 
σταθμό στα διεθνή χρονικά της διαιτησίας λόγω της ιδιαιτε-
ρότητας και πολυπλοκότητας των πραγματικών περιστατικών, 
καθώς και της εξαιρετικής δυσκολίας που υπάρχει όταν ιδιω-
τική εταιρεία προσφεύγει στα διαιτητικά δικαστήρια εναντίον 
ανεξάρτητου –και μάλιστα ευρωπαϊκού– κράτους.

40 εκατ. δολάρια στα ταμεία της 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ από Σερβία

Intralot: Αίτηση της Gamenet για εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό 
Χρηματιστήριο της Ιταλίας

Αίτηση δικαιώματος εισαγωγής των μετοχών της στο Ηλεκτρονικό Χρηματιστήριο της Ιταλίας (Mercato Telematico 
Azionario) υπέβαλε στις 29/08/2017 στο Χρηματιστήριο της Ιταλίας (Borsa Italiana S.p.A.) η Gamenet Group 
S.p.A., όπως γνωστοποίησε η Intralot.

Σε συνεργασία με τους μετόχους της TCP LUX Eurinvest S.à r.l. και INTRALOT Italian Investments B.V., υπέ-
βαλε στην Εθνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την αίτηση για την έγκριση του εγγράφου καταχώρισης που συντάχθηκε σύμ-
φωνα με το άρθρο 113 του Ιταλικού Νομοθετικού Διατάγματος με αριθ. 58 της 24ης Φεβρουαρίου 1998 και του άρθρου 52 των 
κανόνων που υιοθετήθηκαν από την Consob με αριθ. απόφασης 11971 της 14ης Μαΐου 1999.

Η ενδεχόμενη εισαγωγή των μετοχών της στο ηλεκτρονικό χρηματιστήριο που διευθύνει και διαχειρίζεται το Χρηματι-
στήριο της Ιταλίας θα επιτρέψει στην Gamenet να έχει πρόσθετη πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές προκειμένου να εφαρμόσει 
τις αναπτυξιακές της στρατηγικές.

Αυτή η δυνητική πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές θα αποτελούσε μια ευκαιρία για την TCP LUX Eurinvest S.à r.l. και την 
INTRALOT Italian Investments Β.V. να κεφαλαιοποιήσουν την αξία της συμμετοχής τους στην Gamenet.

Η INTRALOT Italian Investments B.V. είναι θυγατρική της INTRALOT S.A. με ποσοστό συμμετοχής 20% στην 
Gamenet.

Ψήφος εμπιστοσύνης της Philip Morris στην ελληνική οικονομία

Την Ελλάδα και την ελληνική οικονομία στηρίζει έμπρακτα η καπνοβιομηχανία Philip Morris International, μη-
τρική εταιρεία της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, της μεγαλύτερης εταιρείας παραγωγής προϊόντων καπνού στην Ελλάδα.

Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ τον περασμένο Μάρτιο ανακοίνωσε την υλοποίηση μιας νέας επένδυσης ύψους 300 εκατ. 
ευρώ από τη Philip Morris International, για τη μετατροπή του εργοστασίου της στον Ασπρόπυργο σε μονάδα πα-

ραγωγής ράβδων καπνού για το IQOS, το καινοτόμο προϊόν της Philip Morris International.
Η επένδυση αυτή δημιουργεί 400 νέες θέσεις εργασίας και εντάσσεται στο πλαίσιο της δέσμευσης που έχουν αναλάβει η 

Philip Morris International και η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ για ένα μέλλον απαλλαγμένο από τον καπνό του τσιγάρου. Με την ολο-
κλήρωσή της, το εργοστάσιο του Ασπροπύργου θα είναι το τρίτο της Philip Morris International παγκοσμίως, μετά την Ελβε-
τία και την Ιταλία, που θα παράγει προϊόντα καπνού που δεν περιλαμβάνουν καύση.

Εξάλλου ο πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ στον Ασπρόπυργο χαρακτή-
ρισε τη συγκεκριμένη επένδυση «ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία» και εξέφρασε τη βεβαιότητά του για το εν-
διαφέρον που δείχνουν και θα δείξουν ξένοι και εγχώριοι επενδυτές για επενδύσεις στη χώρα μας. Και στις αρχές του 2016 
από τη διοίκηση του πολυεθνικού ομίλου η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ορίστηκε επικεφαλής για τις αγορές της Ρουμανίας, Βουλγα-
ρίας, Κύπρου και Μάλτας.

Σημειώνεται ότι η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία καπνικών προϊόντων στην Ελλάδα. Με έδρα τον Ασπρό-
πυργο, η εταιρεία προσφέρει περίπου 800 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας και το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της περιλαμ-
βάνει το κορυφαίο παγκοσμίως σήμα Marlboro, το Philip Morris, το L&M κ.ά., καθώς και δημοφιλή ελληνικά σήματα, όπως 
ο ιστορικός ΑΣΣΟΣ, αλλά και το πρώτο δυνητικά μειωμένου κινδύνου προϊόν IQOS.

Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ διαθέτει στην Ελλάδα περίπου 25.000 άμεσους και έμμεσους εμπορικούς συνεργάτες και 900 προ-
μηθευτές, ενώ η PMI είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής των ελληνικών καπνών, αγοράζοντας άνω του 50% της ελληνικής παρα-
γωγής ανατολικών καπνών με τριετείς δεσμεύσεις (2013-2015 και 2016-2018).
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1st  O I L  &  G A S  F O R U M  A G E N D A

OIL & GAS
FORUM

1st OIL & GAS FORUM | ALEXANDROUPOLI GREECE

Greece: A Prospective 
Key Energy Player  

in South East Europe 
September 7, 2017

Ramada Plaza Thraki Hotel

In cooperation withOrganized by

11:30-11:45 Registration

11:45-12:15  INTRODUCTION & WELCOME 
REMARKS

 ELIAS SPIRTOUNIAS. Executive Director,   
American-Hellenic Chamber of Commerce

 SIMOS ANASTASOPOULOS, President,   
American-Hellenic Chamber of Commerce

 KOSTAS ANDRIOSOPOULOS, President,  
Hellenic Association for Energy Economics

 CHRISTOS METIOS, Governor, Region  
of Eastern Macedonia & Thrace

 EVANGELOS LABAKIS, Mayor  
of Alexandroupoli

 CHRISTODOULOS TOPSIDIS, President,   
Chamber of Evros

12:15-12:30 Welcome Address
 GEOFFREY R. PYATT, US Ambassador to  

Greece

12:30-14:00 Keynote Addresses
 OIL & GAS POTENTIAL OF GREECE 

CHALLENGES & PERSPECTIVES
 GEORGE STATHAKIS, Minister  

of Environment & Energy, Greece
 TEMENUZHKA PETKOVA, Minister of 

Energy, Republic of Bulgaria
 ALEKSANDAR ANTIC, Minister of Mining 

and Energy, Republic of Serbia

14:00-15:00 Lunch

15:00-15:30 GLOBAL TRENDS IN THE ENERGY 
SECTOR AND GEOPOLITICS  |  
UNDERSTANDING RELATIONSHIPS 
BETWEEN ENERGY GEOPOLITICS 
AND ENERGY MARKETS | TRENDS IN 
LNG SHIPPING AND FSRUS

 PAUL WOGAN, CEO, GasLog Ltd
 RICHARD WESTERDALE, Director, Policy   

Analysis & Public Diplomacy, US State   
Department*

 NEKTARIA KARAKATSANI, Member of the 
Board, Regulatory Authority for Energy

15:30-16:30  NEW INTERCONNECTIONS & 
TERMINALS IN SE EUROPE | 
GAS & LNG TRADING  

PROSPECTS – THE ROLE  
OF GREECE

 THODORIS KITSAKOS, CEO, Public Gas 
Corporation, DEPA

 IOANNIS ARAPOGLOU, President, 
Gastrade

 AMOS HOCHSTEIN, VP & Senior 
Advisor, Tellurian Inc.; former US 
Special Envoy, International Energy

16:30-17:30  OIL & GAS RESERVES IN 
GREECE 
PROSPECTIVE OF NEW 
DRILLINGS, TENDERS AND 
BUSINESS ALLIANCES

 YANNIS BASSIAS, President, Hellenic 
Hydrocarbons Resources Management SA

 GRIGORIS STERGIOULIS, CEO, Hellenic 
Petroleum

 JAMES EFSTATHIOU, Exploration 
Director, Energean Oil & Gas

 NICK FRETWELL, General Manager, 
TOTAL Exploration & Production Greece*

 MILLY TORNAGHI, SVP Exploration and 
Service, Edison Spa*

 DIONISSIS CHRISTODOULOPOULOS, 
Managing Director, MAN Diesel & Turbo 
Hellas Ltd

17:30-18:30  GAS PIPELINES & REGIONAL  
CHALLENGES IN SE EUROPE

 DOMINIQUE RISTORI, Director-General, 
DG Energy, European Commission*

 ULRIKE ANDRES, Commercial & 
External Affairs Director, Trans Adriatic 
Pipeline (TAP)

 WIM GROENENDIJ, Vice President, Gas 
Infrastructure Europe*

 MARIA RITA GALLI, Senior Vice President 
of Business Development, Snam

18:30-19:00  INTERNATIONAL AND LOCAL 
FINANCING OF ENERGY 
PROJECTS

 NICHOLAS JENNETT, Deputy Director 
General & Head of Investment Team 
for Greece, EIB*

19:00-20:30  Networking reception

Στην υπογραφή των συµβάσεων σύνδεσης φυσικού αερίου για τα δηµοτικά κτίρια σε 
Φίλυρο και Χορτιάτη προχώρησε η δηµοτική αρχή του ∆ήµου Πυλαίας-Χορτιάτη 
σε συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε µε την Εταιρεία ∆ιανοµής Αερίου Θεσσαλο-
νίκης - Θεσσαλίας Α.Ε. (Ε∆Α ΘΕΣΣ). Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο δήµαρχος 

Πυλαίας-Χορτιάτη κ. Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ο γενικός διευθυντής της Ε∆Α ΘΕΣΣ κ. Λεωνίδας 
Μπακούρας και ο διευθυντής Ανάπτυξης και Νέων Συνδέσεων κ. Μιχάλης Στεργιόπουλος.

Ο γενικός διευθυντής της Ε∆Α ΘΕΣΣ κ. Λεωνίδας Μπακούρας επισήµανε ότι οι εργασίες 
επέκτασης του δικτύου φυσικού  αερίου στα δηµοτικά διαµερίσµατα Φιλύρου, Εξοχής και 
Χορτιάτη του ∆ήµου Πυλαίας-Χορτιάτη έχουν προχωρήσει σε σηµαντικό βαθµό και εξελίσ-
σονται σύµφωνα µε το καθορισµένο χρονοδιάγραµµα κατασκευής. Σηµείωσε επίσης ότι έως 
τις αρχές Νοεµβρίου και κατά την έναρξη της νέας περιόδου θέρµανσης αναµένεται η ολο-
κλήρωση των εργασιών και η αεριοδότηση του δικτύου σε αυτές τις περιοχές, ώστε να επω-
φεληθούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις µε τα πλεονεκτήµατα του φυσικού αερίου.

Οι αιτήσεις σύνδεσης µπορούν να υποβάλλονται στην ιστοσελίδα www.edathess.gr, ενώ 
για την εξυπηρέτηση πελατών λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο, όπου για οποιαδήποτε πληρο-
φορία σχετική µε ζητήµατα νέων συνδέσεων και κατασκευών οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν 
να καλούν στο τηλέφωνο 11 150.

Υπογράφηκαν οι 
συµβάσεις σύνδεσης 
φυσικού αερίου για 
τα δηµοτικά κτίρια σε 
Φίλυρο και Χορτιάτη

Η Ελλάδα κοµβικός 
παράγοντας για τις ενεργειακές 
εξελίξεις στη ΝΑ Ευρώπη. 
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γ. Σταθάκης 
και οι οµόλογοι υπουργοί Σερβίας και Βουλγαρίας βασικοί 
οµιλητές του συνεδρίου

Το Ελληνο-Αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο διοργανώνει το  1st Oil & Gas Forum την 
Πέµπτη 7 Σεπτεµβρίου 2017 στο ξενοδοχείο Ramada Plaza Thraki στην Αλεξανδρού-
πολη. Το συνέδριο διοργανώνεται σε συνεργασία µε την Ελληνική Ένωση για την Ενερ-
γειακή Οικονοµία (ΗΑΕΕ).

 Με την αυξανόµενη παγκόσµια ζήτηση ενέργειας, η βιοµηχανία πετρελαίου και φυσικού αε-
ρίου στην Ελλάδα έχει ένα ευρύ φάσµα προκλήσεων να αντιµετωπίσει και αντιστοίχως ευκαιρίες 
να εκµεταλλευτεί. Το 1ο συνέδριο Oil & Gas θα συγκεντρώσει σηµαντικούς φορείς χάραξης ενερ-
γειακής πολιτικής, ρυθµιστές, κορυφαίους παράγοντες της αγοράς, χρηµατοδότες, ακαδηµαϊκούς 
και εµπειρογνώµονες για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν µοναδικές ιδέες και λύσεις σχετικά 
µε τα σύγχρονα θέµατα που αφορούν στο δυναµικό ενεργειακό τοµέα στην Ελλάδα αλλά και την 
ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης.

 Βασικοί οµιλητές οι οποίοι έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη συµµετοχή τους στο συνέδριο είναι, 
ο Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, οι οµόλογοι Υπουργοί Σερβίας και 
Βουλγαρίας, Aleksandar Antic και Temenuzhka Petkova αντίστοιχα, καθώς και ο Πρεσβευτής των 
ΗΠΑ στην Ελλάδα, Geoffrey Pyatt.

 
Το συνέδριο θα καλύψει τους ακόλουθους τοµείς:
• Η παγκόσµια τάση στον ενεργειακό τοµέα και τη γεωπολιτική
• Κατανόηση των σχέσεων µεταξύ ενεργειακής γεωπολιτικής και ενεργειακών αγορών
• Η δυναµική της αγοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ελλάδας: Προκλήσεις & Προοπτικές

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, µεταξύ άλλων, θα παρουσιαστούν ποικίλες σκέψεις, ιδέες και 
βέλτιστες πρακτικές σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο η Ελλάδα µπορεί να αποτελέσει ένα σηµα-
ντικό «ενεργειακό σταυροδρόµι» για την Ευρώπη και πώς να αξιοποιήσει καλύτερα το γεωγραφικό 
της πλεονέκτηµα και τους ενεργειακούς πόρους που διαθέτει για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Το συνέδριο πραγµατοποιείται µε την ευγενική χορηγία των εταιριών GasTrade και Ελληνικά Πε-
τρέλαια
Χορηγοί Έντυπης Επικοινωνίας: ΝΕΑ ΣΕΛΙ∆Α και FreeSunday
Χορηγοί ∆ιαδικτυακής Επικοινωνίας: energypress.gr, euro2day.gr, freesunday.gr, neaselida.news
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Ο επικεφαλής της ∆ίωξης Ναρκωτικών 
της Εθνικής Υπηρεσίας Εγκλήµατος της 
Βρετανίας δεν µάσησε τα λόγια του: η εύπορη 
µεσαία τάξη της χώρας χρηµατοδοτεί, µέσω 
της χρήσης κοκαΐνης και άλλων ναρκωτικών 
«διασκέδασης», ένα τεράστιο κύκλωµα 
εγκλήµατος.

«ΒΟΜΒΑ» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΚΟΚΑΪΝΗΣ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

 ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Με µια «βόµβα» και ένα βαρύτατο «κατη-
γορώ» προς τα εύπορα στρώµατα της κοινω-
νίας αποχώρησε από τη θέση του ο επικεφα-
λής της ∆ίωξης Ναρκωτικών της Εθνικής Υ-

πηρεσίας Εγκλήµατος της Βρετανίας.
Μιλώντας στους «Times» του Λονδίνου, στην πρώτη του 

συνέντευξη µετά την αποχώρηση από τη θέση του, ο Τόνι 
Σάγκερς δεν µάσησε τα λόγια του: η εύπορη µεσαία τάξη 
της Βρετανίας χρηµατοδοτεί, µέσω της χρήσης κοκαΐνης 
και άλλων ναρκωτικών «διασκέδασης», ένα τεράστιο κύ-
κλωµα εγκλήµατος, το οποίο, εκτός από τη διακίνηση και 
πώληση ναρκωτικών, περιλαµβάνει την κακοποίηση γυναι-
κών στη βιοµηχανία του σεξ, σκλαβιά και ακραία βία που 
φτάνει µέχρι τον φόνο.

«Φρικτές συνέπειες»
«Μιλάµε για ανθρώπους µέσης ηλικίας, µεσαίας τάξης, που 
τους συναντάµε σε δείπνα» είπε ο Σάγκερς. «Είναι οι άν-
θρωποι που θεωρούν φρικτές τις συνθήκες εργασίας σε 
sweatshops, που θεωρούν τη σκλαβιά κτηνώδες, φρικια-
στικό πράγµα να συµβαίνει στη γειτονιά τους, που τους σο-
κάρει η είδηση ότι ένας 16χρονος πέθανε από µαχαίρωµα 
στο Λονδίνο». «Και όµως», συνέχισε, «οι συνέπειες της αγο-
ράς κοκαΐνης είναι πολύ πιο φρικτές απ’ οτιδήποτε µπορεί 
να θεωρούν φρικτό», προσθέτοντας ότι «η συνήθειά τους 
(σ.σ.: να χρησιµοποιούν κοκαΐνη) χρηµατοδοτεί εγκληµατι-
κές δραστηριότητες, όπως η εκµετάλλευση των γυναικών 
στη βιοµηχανία του σεξ, η εξαναγκαστική εργασία-σκλαβιά 
και η βία.

Μάλιστα ο Σάγκερς πήγε τα πράγµατα ένα βήµα παρα-
πέρα, κατηγορώντας τεράστιους τοµείς της αγοράς εργα-
σίας, όπως ο τραπεζικός στο Σίτι του Λονδίνου, ότι µε την 
αδιάφορη στάση τους απέναντι στο γεγονός ότι σηµαντι-
κός αριθµός εργαζοµένων τους κάνει χρήση κοκαΐνης ου-
σιαστικά ενισχύουν τον κύκλο του εγκλήµατος και τους 
κάλεσε να αναλάβουν δράση και να ενηµερώσουν τους ερ-
γαζόµενους σχετικά µε τις συνέπειες που η χρήση κοκα-
ΐνης έχει όχι µόνο στην υγεία τους αλλά συνολικά στην 
κοινωνία.

Πολλοί οι χρήστες
Σύµφωνα µε το δηµοσίευµα των «Times», η Βρετανία έχει 

από τα υψηλότερα ποσοστά χρηστών κοκαΐνης σε ολό-
κληρη την Ε.Ε. Στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
του ΟΟΣΑ δείχνουν ότι σε ποσοστό 4,2% οι νέοι ενήλικες 
στη χώρα είχαν κάνει χρήση του ναρκωτικού αυτού το 2015.

Παράλληλα, ενισχύοντας τη θέση του Σάγκερς ότι πίσω 
από το εµπόριο κοκαΐνης, αλλά και άλλων ναρκωτικών, βρί-
σκεται µια πολύ αγριότερη εικόνα, εκτιµάται ότι σήµερα 
στη Βρετανία υπάρχουν περίπου 13.000 θύµατα εξαναγκα-
στικής εργασίας, σεξουαλικής εκµετάλλευσης και σκλα-
βιάς, προερχόµενα από χώρες όπως η Αλβανία, η Νιγηρία, 
η Πολωνία και το Βιετνάµ. Μιλώντας στο Reuters, η επικε-
φαλής του Ιδρύµατος κατά του Trafficking, Ταµάρα Μπαρ-
νέτ, υπογράµµισε ότι «πρέπει να τονίσουµε την εκµετάλ-
λευση και κακοποίηση ανθρώπων που κρύβεται πίσω από 
την παραγωγή συγκεκριµένων ναρκωτικών. Έτσι, ίσως κά-
ποιοι χρήστες το ξανασκεφτούν πριν αγοράσουν ναρκωτικά 
ή, τουλάχιστον, το ξανασκεφτούν πριν κοκορευτούν ότι κά-
νουν κάτι που για περισσότερο χρόνο απ’ όσο πρέπει θεω-
ρείται απλώς µια µοντέρνα στάση ζωής». Μάλιστα, τα στοι-
χεία της αστυνοµίας δείχνουν ότι η εµπορική καλλιέργεια 
της κάνναβης χρησιµοποιούνταν το 2015 για τη χρηµατοδό-
τηση trafficking ανθρώπων στη Βρετανία.

Ιλιγγιώδη ποσά
Φυσικά το παράνοµο εµπόριο κοκαΐνης στην Ευρώπη δεν 

µπορεί να καταπολεµηθεί µε ευχολόγια, καθώς αποτελεί 
µια «µπίζνα» µε ποσά που προκαλούν ίλιγγο. Σύµφωνα µε 
στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Ναρκωτικών, 
το 2013 στην Ευρώπη διακινήθηκαν περίπου 90 τόνοι του 
ναρκωτικού, µε την αξία του να υπολογίζεται στα 5,7 δισ. 
ευρώ. Το Κέντρο εκτιµά ότι σηµαντικό κοµµάτι του πλη-
θυσµού της Ευρώπης… ξεδίνει µε τη χρήση του συγκεκρι-
µένου ναρκωτικού, ενώ από τα στοιχεία που υπήρχαν για 
το 2014 εκτιµάται ότι στη «λιανική» το 1 γραµµάριο κο-
καΐνης πωλείται σε τιµές που κυµαίνονται από 46 έως 91 
ευρώ και ότι η µέση καθαρότητα του ναρκωτικού κινεί-
ται από 26% έως 64% (είναι γνωστό ότι οι έµποροι νοθεύ-
ουν ή, κατά τη λαϊκή έκφραση, «κόβουν» τα ναρκωτικά µε 
άλλες –ενίοτε επικίνδυνες– ουσίες προκειµένου να αυ-
ξήσουν την ποσότητα και τα κέρδη τους). Συνολικά στον 
πλανήτη εκτιµάται από τον ΟΗΕ ότι περίπου 18,3 εκατοµ-
µύρια άτοµα είναι χρήστες κοκαΐνης, γεγονός που φέρνει 
το συγκεκριµένο ναρκωτικό στην πέµπτη θέση «δηµοτι-
κότητας», πίσω από την κάνναβη, τις αµφεταµίνες, τα οπι-
οειδή και το Ecstasy.

Οι χώρες που «σνιφάρουν» περισσότερο
Από τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Ναρ-
κωτικών, αλλά και του ΟΗΕ, σχετικά µε το ποσοστό του 
ενήλικου πληθυσµού ανά χώρα που χρησιµοποιεί κοκα-
ΐνη, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Βρετανία 
(Σκοτία 2,4%, Αγγλία και Ουαλία 2%), στην Ισπανία (2,4%), 
στην Ιρλανδία (1,5%) και στην Ολλανδία (1,2%), ενώ για την 
Ελλάδα τα στοιχεία δείχνουν ότι η χρήση κοκαΐνης αφορά 
ένα πολύ µικρό ποσοστό του πληθυσµού, κοντά στο 0,1%.

Επιβεβαιώνοντας τη διάδοση του ναρκωτικού στη Βρε-
τανία, µια έρευνα του Κέντρου το 2016 έδειξε ότι το Λον-
δίνο είναι η «πρωτεύουσα» της κοκαΐνης στην Ευρώπη, 
καθώς µελέτη των συγκεντρώσεων των υπολειµµάτων του 
ναρκωτικού στο νερό των υπονόµων της βρετανικής πρω-
τεύουσας έδειξε µέση συγκέντρωση 949,3 mg ανά 1.000 
κατοίκους, µε µία διαφορά όµως: η συγκέντρωση αυτή δεν 
αφορούσε τα Σαββατοκύριακα, οπότε έπεφτε στα 730,4 
mg ανά 1.000 κατοίκους. Ο λόγος; Όπως το έθεσε ωµά ο 
πρώην σύµβουλος της βρετανικής κυβέρνησης για θέµατα 
ναρκωτικών Ντέιβιντ Νατ, «οι πλούσιοι Λονδρέζοι φεύ-
γουν για τα εξοχικά τους τα Σαββατοκύριακα».
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Το Oncotype DX εξετάζει τη δράση 21 
γονιδίων στον καρκινικό ιστό του μαστού 
και δείχνει ότι οι γυναίκες με χαμηλή 
πιθανότητα υποτροπής έχουν λιγότερες 
πιθανότητες να επωφεληθούν από τη 
χημειοθεραπεία, οπότε ο γιατρός τούς 
προτείνει μόνο ορμονοθεραπεία.

 ΑΛΕΞΊΑ ΣΒΏΛΟΥ

ΚΙ ΆΛΛΟ ΠΛΉΓΜΆ ΓΙΆ 
ΤΟΥΣ ΚΆΡΚΙΝΟΠΆΘΕΙΣ 
ΕΠΙΦΥΛΆΣΣΕΙ 
Ή ΆΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Τελειωμό δεν έχει η καλοκαιρινή οδύσσεια 
των καρκινοπαθών, καθώς μετά το πρόβλη-
μα προσβασιμότητας στις νέες θεραπείες και 
την επίλυσή του, με έκτακτη εγκύκλιο του 
υπουργού Υγείας, προέκυψε νέο ζήτημα, με 

την ανάκληση της κάλυψης της εξέτασης Oncotype DX από 
τον ΕΟΠΥΥ. Η εξέταση αφορά κατ’ αρχάς τις ασθενείς με 
καρκίνο του μαστού και είναι πολύτιμη, καθώς φανερώνει 
ποιες καρκινοπαθείς ωφελούνται από τη χημειοθεραπεία 
και ποιες όχι. Έτσι, μακροπρόθεσμα απαλλάσσει το σύστη-

μα υγείας από τις περιττές χημειοθεραπείες, μειώνοντας το 
κόστος της αντιμετώπισης του καρκίνου και περιορίζοντας 
τις παρενέργειες της χημειοθεραπείας στις πάσχουσες. Η 
εξέταση κοστίζει 3.800 ευρώ, με τη συμμετοχή των ασθε-
νών να ανέρχεται στο 20%, δηλαδή στα 760 ευρώ, ποσό 
εξαιρετικά υψηλό για τις σημερινές συνθήκες ανεργίας 
και επιπέδου αμοιβών. Μέχρι τώρα κάλυπταν τη δαπάνη οι 
ασθενείς και στη συνέχεια είχαν επιστροφή 80% του ποσού 
από τον ΕΟΠΥΥ. Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου ζητά 
την επανέκδοση της υπουργικής απόφασης για την έγκριση 

της διενέργειας της δοκιμασίας Oncotype DX, την κάλυψη 
των ασθενών με καρκίνο μαστού χωρίς ηλικιακά κριτήρια 
για όλες τις ασθενείς (σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του 
ΚΕΣΥ), την πλήρη αποζημίωσή της από τον ΕΟΠΥΥ και 
την επέκταση της κάλυψης και σε άλλους τύπους καρκίνου 
(καρκίνος του παχέος εντέρου, καρκίνος του προστάτη), 
για τους οποίους υπάρχουν ήδη εγκεκριμένες δοκιμασίες 
Oncotype DX, από την κάλυψη των οποίων μπορεί να προ-
κύψει οικονομία πόρων, κατά το πρότυπο που ισχύει για 
τον καρκίνο του μαστού.

ΕΛΛΗΝΊΚΟ ΕΞΥΠΝΟ 
«e-ΕΡΓΑΛΕΊΟ» ΠΡΟΒΛΕΠΕΊ 
ΤΗ ΧΑΠ ΚΑΊ ΤΟ ΑΣΘΜΑ

Ελληνικής έμπνευσης και σχεδιασμού είναι το μοντέλο πρόβλεψης 
των καταλυτικών παθήσεων του αναπνευστικού συστήματος το οποίο 
ανέπτυξαν ερευνητές από το Εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώ-

πινης Ηλεκτροφυσιολογίας (BiHeLab) του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου 
Πανεπιστημίου. Πρόκειται για το προγνωστικό κλινικό εργαλείο με την ονομασία 
«Respre» από τον συνδυασμό των λέξεων «αναπνευστικό» (respiratory) και 
«πρόβλεψη» (prediction), το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ιατρούς 
και ασθενείς και δύναται να ενσωματωθεί σε μια mobile-web εφαρμογή. Το 
Respre στηρίζεται σε νέες μεθόδους από το ταχύτατα αναπτυσσόμενο πεδίο της 
μηχανικής μάθησης, της τεχνητής νοημοσύνης και της επιστήμης των δεδομέ-
νων, οι οποίες μπορούν να εντοπίσουν τους σημαντικότερους παράγοντες που 
συνεισφέρουν στη διάγνωση διαφόρων παθήσεων. «Η συγκεκριμένη μελέτη 
για το μοντέλο πρόβλεψης βασίστηκε σε δείγμα 132 ασθενών με παθήσεις του 
αναπνευστικού και διενεργήθηκε μέσα στο χρονικό διάστημα 2014-2015. Η 
κάθε εγγραφή ασθενή περιέγραψε 22 διαφορετικές τιμές που αφορούσαν το 
δημογραφικό του προφίλ, ιατρικές και ειδικές πνευμονολογικές μετρήσεις, 
συνήθειες και σχετικά συμπτώματα και, τέλος, τις εξαρτημένες μεταβλητές, 
δηλαδή αν υπέφερε από άσθμα ή χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ). 
Οι πνευμονολογικές μετρήσεις προήλθαν από σπιρομέτρηση, ενώ οι μετρήσεις 
γενικής ιατρικής (όπως η οξυμετρία και ο παλμός) από οξύμετρο. Τα υπόλοιπα 

συμπτώματα καταγράφηκαν από απαντήσεις του ασθενή σε ερωτήσεις του 
ιατρού. Διενεργηθήκαν δύο διαφορετικά πειράματα για την κάθε πάθηση 
(άσθμα, ΧΑΠ) και επιλέχθηκε ένας διαφορετικός αλγόριθμος αντίστοιχα για 
καθεμία. Με βάση τα παραπάνω μοντέλα μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια 
97% η ΧΑΠ και 80% το άσθμα» εξηγεί ο Δημήτρης Σπαθής που εκπόνησε τη 
μελέτη. Μετά την αλγοριθμική ανάλυση ξεκίνησε ο σχεδιασμός ενός απλού 
συστήματος υποστήριξης απόφασης για ΧΑΠ και άσθμα που προορίζεται 
μόνο για κινητές συσκευές με πρόσβαση στο διαδίκτυο. «Το εργαλείο που 
αναπτύχθηκε εκμεταλλεύεται τη γνώση που προκύπτει από συνδυασμό 
δέντρων απόφασης, δηλαδή δομές σε μορφή δέντρου που αντιπροσωπεύουν 
τα σύνολα αποφάσεων βάσει των οποίων παράγονται σύνθετοι κανόνες για 
την ταξινόμηση των δεδομένων. Με βάση την εφαρμογή ο ιατρός μπορεί να 
επιλέγει την πάθηση του αναπνευστικού για την οποία έχει ενδείξεις ότι πάσχει 
ένας ασθενής και να λάβει ακριβή διάγνωση αν τελικά ο ενδιαφερόμενος 
πάσχει από τη συγκεκριμένη νόσο» εξηγεί ο διευθυντής του Εργαστηρίου Βι-
οπληροφορικής & Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας, καθηγητής Παναγιώτης 
Βλάμος. Κάθε χρόνο 300 εκατομμύρια ασθενείς διαγιγνώσκονται με άσθμα, 
το οποίο προκαλεί 250.000 θανάτους, ενώ ακόμα πιο βαρύς είναι ο αντίκτυπος 
της ΧΑΠ, που πλήττει 330 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, προκαλώ-
ντας 3 εκατομμύρια θανάτους.

Απογοητευτικά είναι τα πρώτα αποτελέσματα παγκόσμιας μελέτης που διεξήχθη σε 3.733 ασθενείς με 
χρόνια κνίδωση (ΧΚ), τα οποία δείχνουν ότι σχεδόν οι μισοί από αυτούς (42%) δεν λαμβάνουν καμία 
απολύτως θεραπεία για την εξουθενωτική αυτή νόσο, παρά το γεγονός ότι ποσοστό 83% των πασχό-

ντων υφίσταται σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής του. Τα ευρήματα συμφωνούν με προηγούμενες 
έρευνες που διαπίστωναν ότι πολλοί ασθενείς με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση (ΧΑΚ) δεν λαμβάνουν θερα-
πεία σύμφωνα με τις συνιστώμενες κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες περιλαμβάνουν την ομαλιζουμάμπη 
της Novartis, τη μοναδική αδειοδοτημένη επιλογή για τη ΧΑΚ. Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο Ετήσιο 
Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας στο Ελσίνκι της Φινλανδίας. 
Η χρόνια κνίδωση προκαλεί κνησμώδεις, επίμονους πομφούς και/ή επώδυνο αγγειοοίδημα, που διαρκούν 
τουλάχιστον έξι εβδομάδες και σε έναν σημαντικό αριθμό περιστατικών ακόμη και δεκαετίες. Τα συμπτώ-
ματα ενδέχεται να εμφανιστούν σε ορατά και ιδιαιτέρως ευαίσθητα σημεία του σώματος, όπως γύρω από τα 
βλέφαρα, τα χείλη και το στόμα, ενώ βαρύς είναι ο ψυχολογικός και κοινωνικός αντίκτυπος της νόσου.

ΧΏΡΊΣ ΘΕΡΑΠΕΊΑ ΕΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ 
ΑΣΘΕΝΕΊΣ ΜΕ ΧΡΟΝΊΑ ΚΝΊΔΏΣΗ

Να… αποκεφαλίσει τους εναπομείναντες οργανισμούς που επιτελούν προνοιακό έργο υποκα-
θιστώντας την πολιτεία, και μάλιστα χωρίς να λαμβάνουν κρατικές επιχορηγήσεις, απειλεί ο 
πέλεκυς του ΕΝΦΙΑ, ο οποίος πέφτει βαρύς κι ασήκωτος πάνω στο Χαμόγελο του Παιδιού, στα 

Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδας και στο Άσυλο Ανιάτων. Το Χαμόγελο του Παιδιού, που στηρίζεται αποκλει-
στικά από τους Έλληνες πολίτες, καλείται να πληρώσει το παράλογο ποσό των 70.335,24 ευρώ, σύμφωνα 
με το ραβασάκι που του έστειλε η εφορία. Πρόκειται για έναν δυσβάσταχτο φόρο που αν δεν υπήρχε, 
το «Χαμόγελο» θα μπορούσε να στηρίξει ετησίως 30.000 περισσότερα παιδιά. Τα Παιδικά Χωριά SOS 
Ελλάδας καλούνται να καταβάλουν 95.000 ευρώ για τον ΕΝΦΙΑ, ποσό που θα μπορούσε να στηρίξει άλλα 
500 παιδιά. Τέλος, το Άσυλο Ανιάτων, που φιλοξενεί 180 ηλικιωμένους οι οποίοι πάσχουν από παρα-
πληγίες, τετραπληγίες, εγκεφαλοπάθειες, σκλήρυνση κατά πλάκας και παθήσεις του κεντρικού νευρικού 
συστήματος, πρέπει να καταβάλει το δυσθεώρητο ποσό των 973.682,25 ευρώ, με κίνδυνο να μην μπορεί 
να συνεχίσει τη λειτουργία του.

Ο ΠΕΛΕΚΥΣ ΤΟΥ ΕΝΦΊΑ ΑΠΕΊΛΕΊ 
ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΊΣΜΟΥΣ ΠΡΟΝΟΊΑΣ
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άρθρο

Ο 
θυμός είναι από τα συναισθήματα που τα 
περισσότερα παιδιά δυσκολεύονται να κα-
τανοήσουν και να διαχειριστούν. Μπορούν 
να περιγράψουν τι τους θυμώνει, αλλά δύ-
σκολα μπορούν να κατανοήσουν τον θυμό. 
Τον ταυτίζουν με την επιθετική συμπερι-

φορά που χρησιμοποιούν για να τον εκφράσουν.
Σκοπός μιας διδασκαλίας για τη διαχείριση του θυμού στα 

παιδιά είναι να μάθουν να ελέγχουν τον θυμό και τα αρνητικά 
τους συναισθήματα και μακροπρόθεσμος στόχος είναι η κατά-
κτηση της ανεξαρτησίας και αυτονομίας τους. Στόχος του εκ-
παιδευτικού προγράμματος δηλαδή είναι το παιδί να μάθει να 
ρυθμίζει τη συμπεριφορά του αλλά και το θυμικό του χωρίς τη 
βοήθεια κάποιου μεγάλου: εκπαιδευτικού ή γονέα.

Μια τεχνική που οπτικοποιεί τον θυμό και βοηθά τα παι-
διά να τον κατανοήσουν είναι τα «θυμωμένα μπαλόνια». Η συ-
γκεκριμένη τεχνική βοηθά τα παιδιά να διαχωρίσουν τον θυμό 
από την επιθετικότητα, να δουν τι συμβαίνει όταν δεν εξωτε-
ρικεύουμε ή δεν εκτονώνουμε ορθά τον θυμό μας και να κα-
ταλάβουν πως το να θυμώνει κάποιος είναι αποδεκτό και φυ-
σιολογικό.

Περιγραφή της τεχνικής
Δίνουμε στο παιδί να φουσκώσει ένα μπαλόνι ή του το φου-
σκώνουμε εμείς και το δένουμε. Εξηγούμε στο παιδί ότι το 
μπαλόνι είναι το σώμα μας και ο αέρας είναι ο θυμός.

Δίνουμε το μπαλόνι στο παιδί να το επεξεργαστεί και το 
ρωτάμε αν μπορεί ο αέρας να βγει από το μπαλόνι. Του περι-
γράφουμε πως έτσι ακριβώς είναι κι αυτό όταν είναι θυμωμένο. 
Ρωτάμε το παιδί αν θα μπορούσε να σκεφτεί καθαρά αν το μπα-
λόνι ήταν το μυαλό του και ο θυμός έπιανε όλο τον χώρο.

Μετά δίνουμε μια καρφίτσα στο παιδί και του ζητάμε να 
σκάσει το μπαλόνι. Το ρωτάμε αν ήταν αυτός ο πιο ασφαλής 
τρόπος για να βγάλει τον αέρα ή όχι και γιατί. Χρησιμοποιή-
στε τον στιγμιαίο φόβο του παιδιού την ώρα που σκάει το μπα-
λόνι για να του δείξετε πως έτσι αισθάνονται οι άλλοι γύρω του 
όταν γίνεται επιθετικό. Προσπαθήστε να εξηγήσετε στο παιδί 
πως αν το μπαλόνι ήταν άνθρωπος, το σκάσιμο του μπαλονιού 

θα ήταν μια επιθετική συμπεριφορά. Ζητήστε από το παιδί να 
σας πει αν είναι σωστό να εκφράζουμε τον θυμό μας με αυτόν 
τον τρόπο.

Στη συνέχεια φουσκώνουμε άλλο μπαλόνι, αλλά δεν το 
δένουμε. Το δίνουμε στο παιδί να το κρατήσει και του ζητάμε 
να αφήσει λίγο αέρα να βγει και να κρατήσει ξανά τις άκρες 
σφιχτά. Ρωτάμε το παιδί αν παρατηρεί την αλλαγή του μεγέ-
θους και αν για να γίνει αυτό χρειάστηκε να σκάσουμε το μπα-
λόνι. Τονίζουμε το γεγονός ότι το μπαλόνι δεν έσκασε, αλλά 
και το γεγονός ότι κανείς γύρω του δεν έπαθε κάτι. Μετά ζη-
τάμε από το παιδί να αφήσει σιγά σιγά όλο τον αέρα να βγει από 
το μπαλόνι.

Τέλος, συζητάμε με το παιδί και του θυμίζουμε πως αν α-
φήσουμε τον θυμό να μαζευτεί μέσα μας, κάποια στιγμή θα ε-
κραγούμε όπως το μπαλόνι και μπορεί να κάνουμε κακό στον 
εαυτό μας ή στους γύρω μας. Ως συνέχεια της τεχνικής μπο-
ρούμε να ζητήσουμε από το παιδί να γράψει πάνω σε μπαλόνια 
τι το θυμώνει και να του ζητήσουμε να τα φουσκώσει ανάλογα 
με το τι το θυμώνει περισσότερο και τι λιγότερο.

Μια άλλη αποτελεσματική τεχνική διαχείρισης του θυμού 
είναι αυτή της Εναλλακτικής Αντίδρασης ή αλλιώς Τεχνική 
της Μικρής Χελώνας. Η συγκεκριμένη τεχνική ανήκει στην 
ψυχολογική κατεύθυνση του γνωστικού συμπεριφορισμού 

και συμβάλλει σημαντικά και στη διαχείριση της επιθετικό-
τητας του παιδιού.

Αρχικά το παιδί διδάσκεται από τον ειδικό την εναλλα-
κτική αντίδραση της μικρής χελώνας όταν αυτή βρίσκεται σε 
κατάσταση που προκαλεί ένταση. Το παιδί ακούει από τον ε-
νήλικα την ιστορία της μικρής χελώνας: «Το μικρό χελωνάκι 
κάθε φορά που πήγαινε στο σχολείο έμπλεκε σε καβγάδες με 
τα άλλα μικρά χελωνάκια, που το πείραζαν και το χτυπούσαν. 
Ο δάσκαλος το τιμωρούσε. Μια μέρα συνάντησε τη μεγάλη 
χελώνα, η οποία του είπε πως η απάντηση στο πρόβλημά του 
ήταν το καβούκι του. Το συμβούλεψε να κρύβεται στο καβούκι 
του κάθε φορά που θυμώνει, μέχρι να αισθανθεί καλύτερα. Το 
χελωνάκι εφάρμοσε τη συμβουλή της χελώνας και όλα βελτι-
ώθηκαν: σταμάτησε τους καβγάδες, ο δάσκαλος δεν το μάλωνε 
πια και άρχισε να του αρέσει το σχολείο».

Αφού το παιδί διαβάσει ή ακούσει την ιστορία, ο ειδικός 
τού μαθαίνει εναλλακτικές αντιδράσεις που το ίδιο θα κληθεί 
να εφαρμόσει σε στρεσογόνες περιπτώσεις ή καταστάσεις συ-
γκρούσεων. Το παιδί εξασκείται στις παρακάτω ασκήσεις:
• Να μαζεύει κοντά στο σώμα του τα χέρια και τα πόδια.
• Να ακουμπά το κεφάλι του στο θρανίο.
• Να φαντάζεται πως είναι το χελωνάκι που κρύβεται μέσα στο 
καβούκι του και να σκεπάζει το κεφάλι με τους βραχίονες ή τις 
παλάμες του.
• Να χαλαρώνει τους μυς του σώματός του και να παραμένει 
στην ίδια θέση για λίγο.

Αφού το παιδί κατανοήσει και κατακτήσει τις συγκεκριμέ-
νες ασκήσεις, στη συνέχεια ο ειδικός τού μαθαίνει μυοχαλα-
ρωτικές ασκήσεις.

Έτσι, το παιδί σιγά σιγά κατακτά την ικανότητα να αντιμε-
τωπίζει στρεσογόνες καταστάσεις, καταστάσεις συγκρούσεων 
και έντασης, καθώς και να διαχειρίζεται τα αρνητικά του συναι-
σθήματα, τον φόβο, τον θυμό και την οργή του.

*Ο Φώτης Παπαναστασίου είναι ειδικός παιδαγωγός - συγ-
γραφέας / MSc Σχολική Ψυχολογία, επιστημονικός υπεύ-
θυνος Υγείας & Ανθρωπιστικών Επιστημών του Aegean 
College. www.eidikospaidagogos.gr

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΘΥΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

 ΤΟΥ ΦΏΤΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ*

Μια τεχνική που οπτικοποιεί τον θυμό και 
βοηθά τα παιδιά να τον κατανοήσουν είναι 
τα «θυμωμένα μπαλόνια». Η συγκεκριμένη 
τεχνική βοηθά τα παιδιά να διαχωρίσουν 
τον θυμό από την επιθετικότητα, να δουν τι 
συμβαίνει όταν δεν εξωτερικεύουμε ή δεν 
εκτονώνουμε ορθά τον θυμό μας.
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ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ 2017
Ένα κακό δεκάλεπτο, οδηγός για τη συνέχεια

H 
Εθνική Ελλάδος ξεκίνησε µε το δεξί της υ-
ποχρεώσεις της στο Ευρωµπάσκετ 2017, νι-
κώντας την Ισλανδία µε το ευρύ 90-61. Μια 
αναµενόµενη αρχή για την Εθνική, η οποία 
µπορεί να αποδειχτεί πολύ πιο χρήσιµη απ’ 
ό,τι συνήθως αποδεικνύονται οι «τριαντά-

ρες» απέναντι σε κατά πολύ υποδεέστερους αντιπάλους. Προκα-
λούν ευφορία, εφησυχασµό και πολύ συχνά οδηγούν σε ανώµαλη 
προσγείωση στα αµέσως επόµενα παιχνίδια. 

Για την Εθνική τα επόµενα παιχνίδια είναι µε την Γαλλία το 
Σάββατο, η οποία προέρχεται από απρόσµενη ήττα στην πρεµιέρα 
από την «οικοδέσποινα» του οµίλου Φινλανδία, και µε την Σλοβενία 
την Κυριακή. ∆ύο παιχνίδια που σε µεγάλο βαθµό θα κρίνουν την 
πορεία της Εθνικής στον πρώτο όµιλο του Ευρωµπάσκετ. 

Ο λόγος που η συγκεκριµένη «τριαντάρα» δεν έµοιαζε µε άλλες 
ήταν πως υπήρξε το απολύτως προβληµατικό δεύτερο δεκάλεπτο. 
Ένα διάστηµα στο οποίο η Εθνική µπήκε µε διαφορά 16 πόντων από 
το πρώτο δεκάλεπτο, έγινε άµεσα διαφορά 19 πόντων και ακολού-
θησε σερί 17-0 των ηµίψηλων Ισλανδών, µε την Εθνική να παρουσι-
άζει εικόνα διάλυσης. Απόρροια ως επί το πλείστον µιας χαλαρής, υ-
περοπτικής διάθεσης που έκανε τους Έλληνες διεθνείς να κάνουν 
τα πάντα λάθος. Ήταν ένα δεκάλεπτο που υπενθύµισε στην Εθνική 
πως στην κατάσταση που βρίσκεται σήµερα, αγωνιστικά και ψυχο-
λογικά, δεν µπορεί να κερδίσει κανέναν αν δεν είναι συγκεντρω-
µένη, προσηλωµένη στο πλάνο της και έτοιµη να σπαταλήσει ενέρ-
γεια. Όπως την ενέργεια, την θέληση και την αποφασιστικότητα που 
κατέθεσε στο παρκέ ο Θανάσης Αντετοκούνµπο, ο οποίος αποτέλε-
σµα το ιδανικό παράδειγµα της νοοτροπίας που πρέπει να διακατέ-

χει τους παίκτες της Εθνικής προκειµένου να έχουν µια επιτυχη-
µένη πορεία στο Ευρωµπάσκετ και να σπάσουν το σερί των γρήγο-
ρων αποκλεισµών µε το που η διοργάνωση µπει στη φάση των νοκ 
άουτ. Στον όµιλο άλλωστε δεν υπάρχουν άλλες «Ισλανδίες», οµάδες 
δηλαδή που έχουν θέληση αλλά υστερούν τροµερά έναντι της Εθνι-
κής µας σε προσωπικότητα, ποιότητα και εµπειρία. Ανάλογα νεκρά 
διαστήµατα κόντρα σε Γάλλους, Σλοβένους, Φινλανδούς και Πολω-
νούς θα αποδειχτούν καταδικαστικά, µε πιθανότερο αποτέλεσµα να 
καταλήξει η Εθνική να παίζει για την πρόκρισή της στα νοκ άουτ 
κόντρα στην Πολωνία, την τελευταία αγωνιστική. Αν τα πικ εν ρολ 
που έστηναν οι Ισλανδοί αποδείχτηκαν δύσκολα στην αντιµετώπισή 
τους για την Ελλάδα, η Γαλλία και, κυρίως, η Σλοβενία θα κάνουν 
πάρτι σε ανάλογες συνθήκες. Από την άλλη πλευρά, η αντίδραση 
της Εθνικής στο δεύτερο ηµίχρονο άφησε περιθώρια αισιοδοξίας. 
∆εν είναι και εύκολο να κερδίσεις τελικά µε 29 πόντους διαφορά ένα 
παιχνίδι που ξεκίνησε εξαιρετικά και µετά στράβωσε πολύ. Πάντα 
είναι δύσκολο να ξαναβρείς ρυθµό µέσα στο παιχνίδι όταν τον έχεις 
χάσει. 

Το σίγουρο είναι πως οι δύο εκπλήξεις της πρώτης ηµέρας, η 
ήττα της Γαλλίας από την  Φινλανδία και της Λιθουανίας από την Γε-
ωργία του Ζούρου, διαφοροποίησαν σε σηµαντικό βαθµό τα δεδο-
µένα των δύο οµίλων που διασταυρώνονται µεταξύ τους στα προη-
µιτελικά. Το θετικό ήταν πως φάνηκε πως δεν υπάρχουν άτρωτες 
οµάδες στους δύο οµίλους, καθώς τα δύο φαβορί έχασαν… µε το κα-
ληµέρα. Κάτι που σηµαίνει πως ανοίγει η όρεξη στις οµάδες που 
βρίσκονται ακριβώς από κάτω τους σε δυναµική, δηλαδή στην Ελ-
λάδα και την Σλοβενία, ίσως και την Φινλανδία, από τον πρώτο όµιλο 
και στις Ιταλία, Γερµανία από τον δεύτερο. Το αρνητικό πως οι δύο 
όµιλοι είναι ανοιχτοί πλέον σε όλα τα αποτελέσµατα, µια κατάσταση 
που συχνά πυκνά οδηγεί σε αποκλεισµούς-έκπληξη. ∆εν θέλει και 
πολύ, ένα καλό παιχνίδι του ενός, ένα κακό παιχνίδι του άλλου σε 
µια κρίσιµη στιγµή. Όπως συχνά πυκνά οδηγεί και σε διασταυρώ-
σεις έκπληξη στο πρώτο νοκ άουτ. Πριν τρία χρόνια η Ελλάδα είχε 
κάνει παρέλαση στην φάση των οµίλων του Ευρωµπάσκετ, τερµά-
τισε πρώτη και αήττητη. Έπεσε πάνω στη Σερβία, που είχε τερµατί-
σει 4η στον δικό της όµιλο, κερδίζοντας µόνο το Ιράν και την Αίγυ-
πτο. Η Σερβία νίκησε 90-72 και έφτασε µέχρι τον τελικό. 

SUPER LEAGUE
Καλές µεταγραφές, 
ανταγωνιστικό 
πρωτάθληµα

H µεταγραφική περίοδος που µόλις ολοκληρώ-
θηκε πρέπει να ήταν η πιο παραγωγική και 
ουσιαστική για τους τέσσερις «µεγάλους» του 
ελληνικού ποδοσφαίρου εδώ και πολλά χρό-
νια. Όλοι έχουν σχηµατίσει σαφώς καλύτερα 

ρόστερ σε σχέση µε εκείνα που ολοκλήρωσαν την προηγούµενη 
σεζόν, όλοι έχουν τη δυνατότητα να παίξουν πολύ καλύτερο πο-
δόσφαιρο και να προσφέρουν ένα ανταγωνιστικό πρωτάθληµα, το 
οποίο θα κριθεί αποκλειστικά στην τελική βαθµολογία µετά την 
κατάργηση των πλέι οφ.

Ανταγωνιστικό µεν το πρωτάθληµα αλλά µε ξεκάθαρο φαβορί 
τον Ολυµπιακό, ο οποίος σχηµάτισε ένα τροµερά ποιοτικό ρόστερ, 
πολύ ανώτερο των αντιπάλων του. Επιπλέον, ξεκινά σε εξαιρετικό 
κλίµα τη σεζόν, αφενός λόγω της πρόκρισης στους οµίλους του 
Champions League και αφετέρου λόγω των ηχηρών µεταγραφών 
που πραγµατοποίησε. Επιπλέον, ο Μπέσνικ Χάσι µπορεί να ήρθε 
στην Ελλάδα σε κλίµα γενικής δυσθυµίας των οπαδών του Ολυ-
µπιακού αλλά µε τη διαχείριση που έκανε στο ρόστερ και την ει-

κόνα της οµάδας στα προκριµατικά και τα πλέι οφ του Champions 
League κέρδισε την απαραίτητη πίστωση χρόνου. Ο Ολυµπιακός 
έχει σχηµατίσει ένα από τα πιο πλήρη ρόστερ της ιστορίας του, 
δεν χώρεσαν σε αυτό παίκτες που στις υπόλοιπες οµάδες θα ήταν 
βασικοί, όπως ο Σιώπης. Εισέπραξε πολλά λεφτά από τις µεταγρα-
φές -πήρε άλλωστε το ποσό ρεκόρ των 22 εκατ. ευρώ από την πώ-
ληση ενός πολύ ταλαντούχου 19χρονου αµυντικού, του Ρέτσου- 
αλλά έδωσε και υπερβολικά πολλά για τα ελληνικά δεδοµένα: πε-
ρίπου 23 εκατ. ευρώ πήγαν σε οµάδες. Με αυτά αποκτήθηκαν οι 
Ένγκελς (µε ποσό ρεκόρ για τα ελληνικά δεδοµένα για αµυντικό, 
7 εκατ. ευρώ), Τζούρτζεβιτς, Οφόε, Καρσελά, Εµενίκε, Βούκοβιτς, 
Μίλιτς, Ζιλέ, Ταχτσίδης, Κούτρης, Προτό.

Εντυπωσιακό ήταν το κλείσιµο των µεταγραφών και για την 
ΑΕΚ, που επανάφερε την κάψα των οπαδών της, τον Αραούχο, 
αλλά και τον Κονέ, ενισχύοντας ποιοτικά το ήδη καλό σύνολο 
που είχε, το οποίο είχε εµπλουτίσει µε γρήγορες και ουσιαστι-
κές κινήσεις στο ξεκίνηµα της µεταγραφικής περιόδου, αποκτώ-
ντας τους Τρίστανσον, Λιβάγια, Τσόσιτς, Λόπες, Κλωναρίδη, Για-
κουµάκη. Σε αυτή τη φάση η ΑΕΚ δείχνει να έχει καλύτερη προ-
οπτική τον ΠΑΟΚ, ο οποίος από την άλλη πλευρά ενισχύθηκε σε 
πολύ µεγάλο βαθµό την τελευταία µεταγραφική εβδοµάδα.

Τη διαφορά µεταξύ των δυο τους κάνει η… Έστερσουντ. Ο 
ΠΑΟΚ έχει θεωρητικά, εφόσον όλα τελικά κρίνονται στο γήπεδο, 
το δεύτερο καλύτερο ρόστερ του πρωταθλήµατος µετά τον Ολυ-
µπιακό. Από την άλλη πλευρά ο καλοκαιρινός σχεδιασµός του 
ήταν λάθος, όπως αποδεικνύεται και από την αλλαγή προπονητή 
µε τον Λουτσέσκου να αντικαθιστά τον Στανόγεβιτς. O ∆ικέφα-
λος του Βορρά έχει σηµαντικό βάθος πάγκου και πάρα πολύ ποι-
ότητα από τη µέση και µπροστά, για την οποία φρόντισαν καθο-
ριστικά και οι τρεις από τις τελευταίες τέσσερις µεταγραφές του, 
των Βιεϊρίνια, Μαουρίσιο κυρίως, αλλά και του Ελ Καντουρί. Βέ-

βαια η πιο απαραίτητη απ’ όλες ήταν η τέταρτη µεταγραφή του της 
τελευταίας εβδοµάδας, εκείνη του εξαιρετικού αµυντικού Κάρλος 
Σαµπράνο. 

Η επιστροφή του Βιεϊρίνια, µετά και από εκείνη του Μακ, 
µπόρεσε να αντιστρέψει το κλίµα µετά τον ευρωπαϊκό αποκλει-
σµό. Όµως η σεζόν µόλις ξεκίνησε και αυτός ο αποκλεισµός θα ε-
πιστρέφει σε όλες τις δύσκολες στιγµές της. Η σεζόν είναι πολύ 
µακριά και… περνάει δύσκολα χωρίς την ανάσα δροσιάς των ευ-
ρωπαϊκών αναµετρήσεων, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις τα τε-
λευταία χρόνια ήταν το αποκούµπι του ΠΑΟΚ. Αυτό που λέγεται 
σε ανάλογες περιπτώσεις είναι πως η οµάδα θα συγκεντρωθεί στο 
πρωτάθληµα. Μόνο που αυτό σπανίως επιβεβαιώνεται: µια οµάδα 
του επιπέδου του ΠΑΟΚ είναι πολύ δύσκολο να βρει ρυθµό στο 
ελληνικό πρωτάθληµα, που διεξάγεται… αραιά και που, χωρίς τα 
ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και ακόµα πιο δύσκολη είναι η διαχείριση 
τόσων καλών παικτών όταν τα παιχνίδια και δη τα σηµαντικά είναι 
σαφώς λιγότερα. 

Το ίδιο πρόβληµα θα αντιµετωπίσει και ο Ουζουνίδης στον 
Παναθηναϊκό, εξαιρώντας την τελευταία παράµετρο. Ο Παναθη-
ναϊκός δεν έχει το ίδιο βάθος στο ρόστερ και µε το µεταγραφικό 
του ντεµαράζ στο τέλος απλώς κάλυψε εµφανέστατα κενά που υ-
πήρχαν. Τα κάλυψε προσθέτοντας ποιότητα στην οµάδα του, ίσως 
και αναπάντεχα καλά δεδοµένου του τρόπου που είχε κινηθεί έως 
τότε και του ελάχιστου διαθέσιµου µπάτζετ. Ο Χίλιεµαρκ είναι µια 
εξαιρετική προσθήκη και πολύ καλές εκείνες των Σιλά και Μου-
νιέ, µε στοιχεία που έλειπαν. Ο Ουζουνίδης κάνει καλή δουλειά, 
ο Παναθηναϊκός θα παίξει καλό ποδόσφαιρο, ωστόσο θα χρεια-
στεί πολύ προσπάθεια για να εµπνεύσει εκ νέου τους οπαδούς 
του µετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισµό και το γεγονός πως βρίσκε-
ται ήδη έξι βαθµούς πίσω από τον πρωτοπόρο Ολυµπιακό, δύο α-
γωνιστικές µετά το ξεκίνηµα του πρωταθλήµατος.



Αν δεν είχε κληρωθεί µε Μπάρτσα και 
Γιούβε, θα πούλαγε Ρέτσο ο Ολυµπιακός;

Ή
ταν ένας εύλογος συ-
νειρµός από τη στιγµή 
που κυκλοφόρησαν 
τα πρώτα δηµοσιεύ-
µατα για πιθανή πώ-
ληση του Παναγιώτη 

Ρέτσου: «Αν ο Ολυµπιακός δεν είχε κληρωθεί 
µε Μπαρτσελόνα και Γιουβέντους (και Σπόρ-
τινγκ Λισαβόνας) αλλά π.χ. µε Λέστερ, Πόρτο, 
Κοπεγχάγη και Μπριζ, θα πούλαγε τον Πανα-
γιώτη Ρέτσο;». Σε έναν όµιλο όπου ελάχιστες 
ελπίδες πρόκρισης έχεις, γιατί να µην πουλή-
σεις ακριβά; Μπορεί να είναι έτσι, µπορεί και 
όχι. Με τα «αν», βέβαια, καµία συζήτηση δεν 
προχώρησε ποτέ και προ ηµερών επιβεβαιώ-
θηκε η παραχώρηση από τον Ολυµπιακό του 
κεντρικού αµυντικού στην Μπάγερ Λεβερ-
κούζεν.

Για το αν έκανε καλά ο Παναγιώτης Ρέ-
τσος που φεύγει φαντάζοµαι κανείς φίλαθλος 
δεν αναρωτιέται. Για το αν όµως έκανε καλά ο 
Ολυµπιακός που τον έδωσε υπάρχουν αντιρ-
ρήσεις, ειδικά από εκείνη τη µερίδα του κό-
σµου που συνηθίζει να γκρινιάζει πως η ΠΑΕ 
εισπράττει περισσότερα απ’ όσα ξοδεύει. 
Είναι ακριβώς οι ίδιοι άνθρωποι που επί χρό-
νια διαµαρτύρονταν πως η οµάδα του Πειραιά 
δεν είχε αξιόµαχη ακαδηµία, τη στιγµή που 
εκείνη του αιωνίου αντιπάλου τροφοδοτούσε 
τον Παναθηναϊκό και την εθνική οµάδα µε τα-
λέντα.

Προφανώς η διοίκηση του Ολυµπιακού 
σηµείωνε και τα τελευταία χρόνια έχει κάνει 
µια σοβαρή επένδυση στην ενίσχυση των α-
καδηµιών της οµάδας όχι µόνο µε ανθρώπους 
αλλά και µε υλικοτεχνική υποδοµή.

Λένε πως όλα άλλαξαν όταν ήρθε στο Λι-
µάνι ο Ερνέστο Βαλβέρδε και βρέθηκαν στην 
οµάδα –µε ή χωρίς την έγκρισή του– ένα 
σωρό πιτσιρικάδες (εισαγόµενοι ή αυτοφυ-
είς): ο 22χρονος Γκαλίτσιος από τη Λάρισα, ο 
17χρονος Σοϊλέδης, ο 20χρονος Μήτρογλου, ο 

23χρονος Τοροσίδης, ο 17χρονος Κυριάκος Πα-
παδόπουλος, ο 17χρονος Γιώργος Νικλιτσιώ-
της. Ωστόσο, ο Βαλβέρδε, πέρα από τον Τορο-
σίδη που ήταν έτοιµος παίκτης, δεν έδειξε υ-
ποµονή µε κανέναν. Κάπως έτσι, ο Μήτρογλου 
δόθηκε στον Ατρόµητο για να παίζουν ο Ντιόγο 
και ο Κοβάσεβιτς, ο Μενδρινός και ο Γιάννης 
Παπαδόπουλος δύσκολα έβλεπαν 18άδα, ενώ 
ο Νικλιτσιώτης διακοσµούσε τον πάγκο – πώς 
όχι, όταν στη θέση του υπήρχε ο Μπελούτσι. 
∆εν είχε άδικο ο Βαλβέρδε. Ο πρώτος έπρεπε 
να «στρώσει», αφού χρεώθηκε το 3-0 από την 
Ανόρθωση στην Κύπρο –που οδήγησε κατόπιν 
στον αποκλεισµό από το Champions League– 
µε την πρωτοβουλία του να εκτελέσει εκείνος 
πέναλτι και όχι ο Τζόρτζεβιτς, και οι υπόλοιποι 
µάλλον δεν άξιζαν θέση βασικού (ή αναπληρω-
µατικού), όπως φάνηκε και από την πορεία της 
καριέρας τους (στη Νέα Σαλαµίνα αγωνίζεται 
ο Παπαδόπουλος, στον Παναργειακό ο Νικλι-
τσιώτης).

Τα νιάτα και η ορµή δεν είναι διαβατή-
ριο 11άδας – το ταλέντο και η δουλειά ναι. Και 
αυτό είναι που φαίνεται να έχει αλλάξει από το 
2008 και µετά στον Ολυµπιακό, που δεν είναι 
πια διατεθειµένος να προσκυνάει θεία βρέφη 
(βλ. Νέρι Καστίγιο). Αποκτώντας κυριολεκτικά 
ευρωπαϊκή νοοτροπία, κινήθηκε σαν επιχει-
ρηµατική µονάδα, αποφεύγοντας φτηνούς συ-
ναισθηµατικούς λαρυγγισµούς, πουλώντας 
τον Φετφατζίδη, τον Μανωλά, τον Μήτρογλου, 
αλλά και τον Μιραλάς, τον Φέισα, τον Μιλιβό-
γεβιτς, τον Ιντέγιε, τον Σιόβα.

Ωστόσο, το ποσό των 22 εκατ. ευρώ του Ρέ-
τσου ζαλίζει. Είναι η ακριβότερη µεταγραφή 
Έλληνα παίκτη και ο Παναγιώτης Ρέτσος δεν 
έχει να ευχαριστεί γι’ αυτό µόνο τον Ολυµπι-
ακό αλλά όλους τους Έλληνες αµυντικούς που 
έχουν βρεθεί σε ξένα πρωταθλήµατα και έχουν 
σταθεί εκεί µε αξιώσεις, αναγκάζοντας καταξι-
ωµένα κλαµπ να κρατούν τα µάτια τους πάντα 
ανοιχτά και στην Ελλάδα.

28 sports

  ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ
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Κάθε εβδοµάδα η Free Sunday, σε συνεργασία µε το εξειδικευµένο πάνω στο Στοίχηµα 
site www.betarades.gr, σας ενηµερώνει διεξοδικά µε µοναδικό στόχο το… ταµείο.

Βρισκόµαστε πλέον στις αρχές του Σεπτέµβρη και 
το ποδοσφαιρικό κουπόνι του Πάµε Στοίχηµα έχει 
µπει σε κανονικούς ρυθµούς, µια κι έχουν ξεκινή-
σει όλα τα µεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήµατα. Αυτό 

το τριήµερο βέβαια υπάρχει διακοπή λόγω των εθνικών οµά-
δων, ωστόσο αυτό δεν µας πτοεί καθόλου, αφού υπάρχουν ε-
πιλογές και από τις µικρότερες κατηγορίες. Στη σηµερινή 
στοιχηµατική µας περιήγηση θα ασχοληθούµε µε σηµεία από 
τα πρωταθλήµατα της League One, της Β΄ Ολλανδίας, της Β΄ 
Νορβηγίας, της Β΄ Ιταλίας και της Β΄ Ισπανίας.

Ξεκινάµε από το δυνατό µας σηµείο, το οποίο προέρχεται 
από την αγγλική League One και την αναµέτρηση ανάµεσα 
σε Πόρτσµουθ και Ρόδεραµ. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ξε-
κινήσουν ιδανικά τη φετινή σεζόν επικρατώντας εντός έδρας 
µε 2-0 της Ροτσντέιλ, ωστόσο η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, 
καθώς ακολούθησε η ήττα από την Όξφορντ και δύο σερί ισο-
παλίες κόντρα σε Γουόλσολ και Γουίγκαν. Η Ρόδεραµ, από την 
άλλη, συνεχίζει µε ρεκόρ 1-0-3, παρουσιάζει πολλά αµυντικά 
κενά και µε βάση την έως τώρα εικόνα της θα παλέψει µέχρι 
τέλους για την παραµονή της. Η Πόρτσµουθ έχει «χρυσή» 
ευκαιρία να επιστρέψει στις επιτυχίες, εντός έδρας µετράει 
πέντε νίκες και δύο ισοπαλίες στα επτά τελευταία µατς και πι-
στεύουµε πως είναι σε θέση να προσθέσει τρεις βαθµούς στο 
ενεργητικό της. Επίσης, η Ρόδεραµ έχει ηττηθεί και στις δύο 
φετινές εξόδους της, πραγµατοποιώντας µάλιστα κακές εµφα-
νίσεις. Έτσι, θα κρατήσουµε τον άσο σε απόδοση 2.00.

∆εν χάνει η Καµπούρ
Συνεχίζουµε τις σηµερινές µας προτάσεις από το πρωτάθληµα 
της Β΄ Ολλανδίας και το παιχνίδι ανάµεσα σε Φόλενταµ και 
Καµπούρ. Οι γηπεδούχοι δεν έχουν ξεκινήσει «ζεστά» τις φε-
τινές τους υποχρεώσεις, καθώς µετά το πέρας των δύο πρώτων 
αγωνιστικών έχουν απολογισµό µία ισοπαλία και µία ήττα, 
παρουσιάζοντας µάλιστα σοβαρά κενά στα µετόπισθεν. Η Κα-
µπούρ, από την πλευρά της, έχει ξεκινήσει επίσης µε το αρι-
στερό τις φετινές της υποχρεώσεις, µετράει 2/2 ήττες, ωστόσο 
τα παιχνίδια που έδωσε ήταν ιδιαιτέρως δύσκολα και η πα-

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟ 

ΤΟ BETARADES.GR
Επιστρέφει 

στις νίκες η Πόρτσµουθ

ρουσία της δεν ήταν τόσο κακή όσο µπορεί να φαίνεται από 
τη µηδενική συγκοµιδή. Περιµένουµε από τους φιλοξενού-
µενους να βγάλουν αντίδραση στο σηµερινό µατς και πιστεύ-
ουµε πως τουλάχιστον θα αποφύγουν την ήττα. Επιλογή µας 
θα αποτελέσει το 2 DNB σε απόδοση 2.00.

Περνάµε στη Β΄ Νορβηγίας και στην έδρα της Φρέντρικ-
σταντ, η οποία υποδέχεται την Ασάνε, στο πλαίσιο της 22ης α-

γωνιστικής. Οι γηπεδούχοι πραγµατοποιούν τραγική χρο-
νιά µέχρι στιγµής, βρίσκονται στη 14η θέση που οδηγεί σε 
µπαράζ, όντας στο -7 από τη σωτηρία τους και στο +1 από τον 
απευθείας υποβιβασµό, και βάσει κάθε λογικής θα δώσουν 
µάχη µέχρι τέλους ώστε να µη βρεθούν στην τρίτη κατηγο-
ρία. Η Ασάνε, από την πλευρά της, είναι στη 13η θέση µε 23 
βαθµούς, όντας στο +7 από τη σηµερινή της αντίπαλο, και 
στη συγκεκριµένη κόντρα θα ψάξει αποκλειστικά και µόνο 
τη νίκη ώστε να εξασφαλίσει ουσιαστικά την παραµονή της. 
Και η ισοπαλία βέβαια δεν φαίνεται να «χαλάει» καθόλου 
τους φιλοξενούµενους. Έτσι, θα κρατήσουµε το Χ2 σε α-
πόδοση 1.82.

Οι τρεις παραπάνω είναι οι βασικές προτάσεις του 
Betarades.gr. Από κει και πέρα, θα ασχοληθούµε µε δύο 
ακόµη αγώνες, από το πρωτάθληµα της Β΄ Ιταλίας και της 
Β΄ Ισπανίας. Συγκεκριµένα, από τη Serie B θα κρατήσουµε 
το G/G στο παιχνίδι της Φροζινόνε µε την Τσιταντέλα σε α-
πόδοση 1.85, ενώ από τη Segunda Division θα πάµε µε τον 
άσο στο παιχνίδι Βαγιαδολίδ - Τενερίφη σε απόδοση 2.35.

Goal Tips
*Νίκοµπινγκ - Μπράµπραντ (03/09, 14:45): Η Νίκοµπινγκ προέρχεται από 
τέσσερα στα πέντε G/G & Over 2,5 ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. 
Αξίζει να σηµειωθεί πως στα δύο από αυτά σηµειώθηκε Over 3,5, ενώ στα 
άλλα δύο σηµειώθηκε Over 5,5 (!). Το συνδυαστικό G/G & Over 2,5 στο συ-
γκεκριµένο παιχνίδι προσφέρεται σε απόδοση 1.93 και θα το κρατήσουµε.

*Θίστεντ - Κόγκε (03/09, 14:45): Ένα πολύ ενδιαφέρον στατιστικό 
προκύπτει και από αυτό το παιχνίδι, καθώς σηµειώθηκε G/G & Over 2,5 
γκολ στα 9/9 τελευταία παιχνίδια των γηπεδούχων, ανεξαρτήτως έδρας 
και διοργάνωσης. Η συγκεκριµένη επιλογή στο σηµερινό µατς δίνεται σε 
απόδοση 2.20.

*Φρεντ Άµαγκερ - Έσµπιεργκ (03/09, 14:45): Ακόµη ένα ενδιαφέρον στα-
τιστικό προκύπτει από το πρωτάθληµα της Β΄ ∆ανίας και από το παιχνίδι 
Φρεντ Άµαγκερ - Έσµπιεργκ. Σηµειώθηκαν τρία ή περισσότερα τέρµατα 
και στα πέντε τελευταία παιχνίδια των φιλοξενούµενων, ανεξαρτήτως 
έδρας και διοργάνωσης. Το Over 2,5 στο σηµερινό µατς προσφέρεται σε 
απόδοση 1.80 και µοιάζει να έχει ιδιαίτερη αξία.

*Γιάρο - Γκριφκ (03/09, 17:00): Το επόµενο goal tip µας προέρχεται από 
τη Β΄ Φινλανδίας και το παιχνίδι ανάµεσα σε Γιάρο και Γκριφκ. Το No Goal 
έκανε την εµφάνισή του στα 5/6 τελευταία παιχνίδια των γηπεδούχων, 
ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Το σενάριο να µη σκοράρει καµία 
από τις δύο οµάδες στο σηµερινό παιχνίδι βρίσκεται σε απόδοση 1.85.

Seri Tips
*Χόνκα - ΚΠΒ-Ζ (03/09, 17:00): Η Χόνκα παραµένει αήττητη στα 
εννέα τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της, έχοντας απολογισµό έξι 
νίκες και τρεις ισοπαλίες. Στο σηµερινό παιχνίδι θα εµπιστευτούµε την 
εντός έδρας δυναµική της και θα επιλέξουµε τον άσο σε απόδοση 1.75, 
καθώς η ΚΠΒ-Ζ δεν αποτελεί φόβητρο σε καµία περίπτωση.

*ΟΠΣ - Γνινστάν (03/09, 17:00): Η ΟΠΣ βρίσκεται σε τραγική αγω-
νιστική κατάσταση, καθώς προέρχεται από έξι σερί ήττες σε επίπεδο 
πρωταθλήµατος. Το σενάριο να ηττηθεί και σήµερα φαντάζει αρκετά πι-
θανό, έτσι θα κρατήσουµε το διπλό σε απόδοση 2.90 (!), µε τη Γνινστάν 
να βρίσκεται σε ανοδική πορεία, καθώς µετράει τέσσερις νίκες και µία 
ήττα στα πέντε τελευταία µατς της.

*Φλόρο - Τροµσντάλεν (03/09, 16:00): Η Φλόρο παρουσιάζεται 
εξαιρετική στους εντός έδρας αγώνες της, καθώς µέσα στο «σπίτι» της 
προέρχεται από επτά σερί νίκες για πρωτάθληµα και Κύπελλο, παίζο-
ντας µάλιστα καλό και επιθετικό ποδόσφαιρο κατά διαστήµατα. Κόντρα 
στην Τροµσντάλεν µπορεί να επεκτείνει το εντυπωσιακό σερί της, µε τον 
άσο να δίνεται σε απόδοση 1.67.

Head 2 Head
*Ουλενσάκερ - Μιοντάλεν (03/09, 19:00): Πέντε φορές έχουν συνα-
ντηθεί οι δύο οµάδες στο συγκεκριµένο γήπεδο, µε την Ουλενσάκερ 
να έχει πάρει τον «αέρα» της Μιοντάλεν, καθώς έχει κερδίσει τέσσερις 
φορές, χάνοντας, αντιθέτως, µόλις µία. Εδώ θα εµπιστευτούµε την 
παράδοση και θα πάµε µε τον άσο σε απόδοση 2.65.

*Ολιβεϊρένσε - Σπόρτινγκ Κοβίλια (03/09, 18:00): Εννέα φορές έχουν 
συναντηθεί οι δυο οµάδες στο Estàdio Municipal de Aveiro, µε την 
Ολιβεϊρένσε να παίρνει τους τρεις βαθµούς της νίκης σε έξι περιπτώ-
σεις, δύο µατς να λήγουν ισόπαλα και τη Σπόρτινγκ Κοβίλια να πανη-
γυρίζει το διπλό µόλις µία φορά. Θα πάµε κι εδώ µε την παράδοση, 
επιλέγοντας τον άσο σε απόδοση 2.40.

*Σπέτσια - Κάρπι (03/09, 21:30): Η Σπέτσια υποδέχεται την Κάρπι για 
τη 2η αγωνιστικής της Serie B, βάσει προϊστορίας όµως φαίνεται να 
έχει πολύ δύσκολη αποστολή. Η Κάρπι πανηγύρισε το τρίποντο και τις 
τρεις φορές που αγωνίστηκε στο συγκεκριµένο γήπεδο (0-0-3) και 
το να κερδίσει και σήµερα προσφέρεται σε απόδοση 3.45. Αξίζει το 
ρίσκο.

03/09
15:30 Φόλενταµ - Καµπούρ  2 (DNB)  2.00
16:30 Πόρτσµουθ - Ρόδεραµ  1  2.00
19:00 Φρέντρικσταντ - Ασάνε  X2  1.82
21:30 Φροζινόνε - Τσιταντέλα Goal/Goal  1.85
21:30 Βαγιαδολίδ - Τενερίφη  1  2.35
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Η Volvo ανανέωσε τα V40 και 
V40 Cross Country, τόσο εντός 
όσο και εκτός, προκειμένου να 

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

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

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

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

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

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

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

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

POWEREDBY AUTO

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΕ ΠΡΏΤΟ ΠΛΆΝΟ ΤΟ ΝΈΟ SEAT IBIZA

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

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

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

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

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

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

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

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

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόμη.

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

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούμερο των 150.000 

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

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

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

Ford Mustang, το πιο δημοφιλές 
σπορ μοντέλο στον πλανήτη

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

Μπορεί μία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πιο αποδοτικοί κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και 

ένα καινούργιο κιβώτιο 8 σχέσεων, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των βελτιώσεων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το νέο Volvo XC60 
ξεκινά από 53.490 ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

Το πιο πρόσφατο µοντέλο της VW, το T-Roc, που µοιράζεται τα 
ίδια µηχανικά µέρη µε τα επερχόµενα Seat Arona και Skoda 
Karoq, έρχεται να τοποθετηθεί κάτω από το Tiguan ως µια πιο 
οικονοµική επιλογή που λογικά θα ξεκινά (αναµένεται µαζί µε 

το νέο Polo προς τα τέλη του χρόνου) από τα περίπου 20.000 ευρώ.
Σχεδιαστικά το νέο T-Roc έχει νεανικό στιλ, µε τη χαρακτηριστική 

µάσκα µπροστά και µια ελαφριά κλίση της οροφής προς τα πίσω. Το 
πίσω µέρος δένει αρµονικά, ενώ η προαιρετική διχρωµία δίνει µια ευ-
χάριστη νότα. Στο εσωτερικό η εικόνα παραπέµπει στο «νέο» Golf µε 
κυρίαρχο στοιχείο τη νέα οθόνη αφής και τον προαιρετικό ψηφιακό πί-
νακα οργάνων.

Η επίσηµη παρουσίαση του µοντέλου θα γίνει στη Φρανκφούρτη, ενώ η έναρξη 
των πωλήσεων στις αγορές της Ευρώπης αναµένεται πριν από το τέλος της χρονιάς.

Παράλληλα, διατίθενται όλα τα συστήµατα για την ασφάλεια και την 
υποβοήθηση του οδηγού, όπως τα Automatic Post-Collision Braking, 
City Emergency Braking, Lane Assist και Front Assist µε Pedestrian 
Monitoring. Στα εξτρά περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων συστήµατα 
όπως τα Adaptive Cruise Control, Rear Traffic Alert, Park Assist και 
Traffic Jam Assist.

Από πλευράς διαστάσεων το µήκος φτάνει τα 4,243 µέτρα, το 
πλάτος τα 1,819 και το ύψος τα 1,573, µε αποτέλεσµα το T-Roc να 
είναι 25,2 εκατοστά κοντύτερο από το Tiguan (κοινό είναι το µε-
ταξόνιο των 2,603 µέτρων). Ο χώρος αποσκευών είναι στα 445 
λίτρα, δηλαδή µικρότερος κατά 170 λίτρα από το Tiguan και µεγα-

λύτερος κατά 65 λίτρα από το Golf.
Η γκάµα των κινητήρων ξεκινά από την έκδοση 1.0 TSI µε τα 115 

άλογα και ψηλότερα υπάρχει ο 1.5 TSI µε τα 150 άλογα. Στην κορυφή 
βρίσκεται ο 2.0 TSI µε 190 ίππους, ενώ από πλευράς ντίζελ ο 1.6 TDI α-
ποδίδει 115 ίππους, µε τη σειρά να συµπληρώνουν οι δίλιτρες εκδόσεις 
από 160 ίππους. Ανάλογα µε την έκδοση υπάρχει αυτόµατο DSG κιβώ-
τιο ή τετρακίνηση 4Motion. Η ανάρτησή του αποτελείται από γόνατα Μακ-
Φέρσον εµπρός και πίσω η διάταξη διαµορφώνεται ανάλογα µε τη µετά-
δοση (ηµιάκαµπτος άξονας στα µπροστοκίνητα, πολλαπλών συνδέσµων 
στα τετρακίνητα).

Οι τετρακίνητες εκδόσεις θα εφοδιάζονται µε το Active Control 
Function το οποίο έχει τέσσερις επιλογές, δύο για άσφαλτο (στεγνή και 
χιόνι) και δύο για εκτός δρόµου (µία στάνταρ και µία κατ’ επιλογή του ο-
δηγού). Επίσης θα είναι διαθέσιµα ως εξτρά και τα γνωστά προγράµµατα 
ρύθµισης της ανάρτησης και άλλων παραµέτρων του αυτοκινήτου µε 
πέντε επιλογές (Comfort, Normal, Sport, Eco και Individual).

Ροκάρει το ολοκαίνουριο 
Volkswagen T-Roc

Ισχυρή ζήτηση 
για το νέο Opel Insignia
Οι τρέχουσες παραγγελίες ξεπερνούν 
κάθε προσδοκία της Opel, παρ’ ότι η 
παραγγελιοληψία για τα Insignia Grand Sport 
και Insignia Sports Tourer ξεκίνησε µόλις στα 
µέσα Φεβρουαρίου.

Ένα υψηλό ποσοστό πελατών παραγγέλνει το κορυφαίο µο-
ντέλο µε το ευφυές σύστηµα πλοήγησης Navi 900 IntelliLink, 
εργονοµικά καθίσµατα πιστοποιηµένα από το AGR ή τη νέα 
γενιά προβολέων IntelliLux LED matrix, αποδεικνύοντας ότι 

η τακτική της Opel να προσφέρει καινοτόµες τεχνολογίες σε προσιτές 
τιµές έχει απήχηση στους πελάτες – το µέλλον ανήκει σε όλους. Πρώτο 
στη λίστα επιθυµιών σχεδόν όλων των ιδιοκτητών Insignia είναι το Navi 
900 IntelliLink – σχεδόν 9 στα 10 Opel Insignia έχουν ήδη παραγγελθεί 
µε το κορυφαίο σύστηµα infotainment.

Έχοντας ενσωµατωµένο σύστηµα πλοήγησης, διατίθεται µε έγ-
χρωµη χωρητική (capacitive) οθόνη αφής 8 ιντσών. Τα δεδοµένα χαρ-
τών καλύπτουν όλη την Ευρώπη και µε το σύστηµα Opel OnStar προ-
ορισµοί προερχόµενοι από τον Σύµβουλο OnStar οι οποίοι αποστέλλο-
νται εκ των προτέρων µέσω της εφαρµογής myOpel για smartphone 

µπορούν να λαµβάνονται απευθείας στο σύστηµα πλοήγησης.
Το νέο Insignia θα είναι διαθέσιµο στην εγχώρια αγορά στην έκ-

δοση 1.5 Turbo (140 hp) από 21.950 ευρώ, ενώ η βασική έκδοση ντίζελ 
1.6 CDTI (110 hp) ξεκινά από 25.750 ευρώ.

Οι αναπαλαιώσεις δεν αφορούν µόνο 
επιβατικά αυτοκίνητα αλλά ακόµη και σπάνια 
φορτηγάκια ή τρακτέρ. Όπως αυτό του 1966.

Αν δεν το γνωρίζετε, η πρώτη εµπορική δραστηριότητα του 
Ferruccio Lamborghini ήταν η κατασκευή τρακτέρ, όπως το 1R. 
Το συγκεκριµένο «εργαλείο» κατασκευάστηκε πριν από 51 χρό-
νια και έχει µια σχετική συλλεκτική αξία. Κινείται από έναν δικύ-
λινδρο αερόψυκτο πετρελαιοκινητήρα που αποδίδει 32 άλογα στις 
1.500 σ.α.λ. και συνδυάζεται µε 4άρι σασµάν. Αρχές Σεπτεµβρίου 
αυτό το τρακτέρ θα πωληθεί από τη Silverstone Auctions για πε-
ρίπου 20.000-25.000 ευρώ και το σίγουρο είναι πως όποιος το α-
ποκτήσει δεν θα το βάλει στα χωράφια.

Ένα τρακτέρ Lamborghini 
σαν… καινούργιο!
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ΒΡΑ∆ΙΝΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ
Η Action Plus διοργανώνει έναν µοναδικό βρα-
δινό περίπατο. Με αφετηρία την Πύλη του Αδρι-
ανού, περπατάµε στη ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου, 
κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης, και φτά-
νουµε στους Αέρηδες, ανακαλύπτοντας υπέρο-
χες όψεις της αρχαίας Αθήνας και µυστικά περά-
σµατα. Το Σάββατο 2 Σεπτεµβρίου, 21:00-23:00. 
Το πρόγραµµα είναι κατάλληλο για ηλικίες άνω 
των 10 ετών. Κόστος ξενάγησης: €10/άτοµο. Συ-
νοδοί ΑµεΑ και παιδιά έως 12 ετών δωρεάν (µε τη 
συνοδεία ενηλίκου). Προσβασιµότητα: περιορι-
σµένη για άτοµα µε κινητικές δυσκολίες. Για κρα-
τήσεις επικοινωνήστε στα info@action-plus.gr 
και 210 3230102.

ΒΡΑ∆ΙΑ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ ΣΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ
Μια σπάνια συναυλία πραγµατοποιείται στις 6 Σεπτεµβρίου, 
βραδιά µε πανσέληνο, στη Ρωµαϊκή Αγορά µε τη διεθνή Ελλη-
νίδα µεσόφωνο Αλεξάνδρα Γκράβας. Είναι η πρώτη φορά που 
το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει συναυλία µε παν-
σέληνο στον, τόσο φορτισµένο από τις µνήµες και την Ιστορία, 
µοναδικό αυτό τόπο. Τη βραδιά διοργανώνει η Εφορεία Αρ-
χαιοτήτων Αθηνών. Το πρόγραµµα που θα παρουσιάσει η κο-
ρυφαία λυρική ερµηνεύτρια έχει τίτλο «Με του έρωτα τις ευ-
ωδιές…» και αποτελεί ένα ερωτικό, µελωδικό ταξίδι µε τρα-
γούδια από την Ελλάδα, το Μεξικό, την Κίνα, τον Λίβανο, τη 
Γαλλία, τη Γερµανία κ.α. Πρόκειται για τόπους στους οποίους 
έχει δώσει συναυλίες η Αλεξάνδρα Γκράβας και από τους ο-
ποίους συµπεριέλαβε στο ρεπερτόριό της τραγούδια-σήµα κα-
τατεθέν της µουσικής κουλτούρας τους, τα οποία παρουσιάζει 
στο κοινό µε τις δικές της µοναδικές ερµηνείες.

ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ, ΒΙΤΑΛΗ, ΓΛΥΚΕΡΙΑ
Η Μαρινέλλα, η Ελένη Βιτάλη και η Γλυκερία ξεκίνη-
σαν τις καλοκαιρινές τους συναυλίες στην Αθήνα σε ένα 
ασφυκτικά γεµάτο θέατρο µε περισσότερους από 7.000 
θεατές, στο Κατράκειο Θέατρο της Νίκαιας. Και αυτή 
ήταν µόνο η αρχή για τις συναυλίες που ακολούθησαν 
σε όλη την Ελλάδα, όπου ένωσαν τις φωνές τους µε το 
κοινό που τις καταχειροκρότησε στα κατάµεστα θέα-
τρα όπου εµφανίστηκαν και απέδειξαν πως η «Γυναι-
κεία Υπόθεση» είναι υπόθεση όλων. Ο κύκλος των τόσο 
πετυχηµένων καλοκαιρινών συναυλιών τους θα κλείσει 
στην Αθήνα µε µια µεγάλη συναυλία στην Πετρούπολη, 
στο Θέατρο Πέτρας, την Τρίτη 5 Σεπτεµβρίου.

H Νατάσσα Μποφίλιου στην Τεχνόπολη
Η «Βαβέλ 2», βασισµένη στην πέµπτη δισκογραφική συνάντηση της Νατάσσας Μποφίλιου µε τον Θέµη Καραµουρατίδη και τον Γεράσιµο 

Ευαγγελάτο, αφού ανανέωσε τον ήχο και το ύφος της, γοήτευσε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και ταξίδεψε σχεδόν παντού στην Ελλάδα και στην 
Κύπρο για έναν ολόκληρο χρόνο, κλείνει τον κύκλο της στην Τεχνόπολη του ∆ήµου Αθηναίων µε δύο εορταστικές βραδιές, στις 4 και 5 Σε-

πτεµβρίου. Η Τεχνόπολη του ∆ήµου Αθηναίων, άρρηκτα δεµένη µε τις καλοκαιρινές εµφανίσεις της Νατάσσας Μποφίλιου, δεν θα µπορούσε 
παρά να είναι η σκηνή που θα φιλοξενήσει το πανηγυρικό φινάλε του κύκλου της «Βαβέλ», της παράστασης που συζητήθηκε όσο λίγες τη 
χρονιά που πέρασε και µας προσκάλεσε να ενώσουµε τις φωνές µας κόντρα στους δύσκολους καιρούς. Μέρος των εσόδων από τα εισιτήρια 

της συναυλίας θα δοθεί στη Μονάδα Ανακουφιστικής Αγωγής «Τζένη Καρέζη» της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
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 ΜΑΡΊΑ ΠΡΟΚΟΠΊΟΥ

Ενισχυμένη η φετινή 
τηλεοπτική σεζόν
Μετά την περσινή επιτυχία 
του «Survivor» οι σταθμοί 
στρέφονται στα ριάλιτι.

Πιο πλούσια φαίνεται πως θα είναι η φετινή τηλεοπτική χρονιά, με τις 
ψυχαγωγικές εκπομπές να διπλασιάζονται σε σχέση με τις προηγού-
μενες σεζόν. Η περσινή επιτυχία του «Survivor» απέδειξε στους κανα-
λάρχες ότι η επένδυση στην τηλεοπτική ψυχαγωγία μπορεί να φέρει 
υψηλά νούμερα και κατά συνέπεια πολλά κέρδη, ως εκ τούτου είναι α-

ναμενόμενη η στροφή σε ριάλιτι εκπομπές. Φέτος, πάντως, η πίτα θα είναι μοιρασμένη 
κι αυτό γιατί πολλοί το έπιασαν το υπονοούμενο και προσθέτουν στο πρόγραμμά τους 
από σειρές θρίλερ και παιχνίδια επιβίωσης μέχρι χαλαρά απογευματινά μαγκαζίνο. Ο α-
νταγωνισμός θα είναι μεγάλος, ενώ η ποιότητα της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας αγ-
γίζει πλέον ένα αξιόλογο επίπεδο στους περισσότερους σταθμούς.

Εκρηκτικό μείγμα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας από τον ΣΚΑΪ
Στον ΣΚΑΪ από τις 4 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Οικονόμου και η Μαρία Αναστασοπού-
λου θα δίνουν καθημερινά το «παρών» με την εκπομπή «Σήμερα». Η Άννα Μπουσδού-
κου με το «Τώρα» θα συνεχίσει να παίρνει τη σκυτάλη στις 10:00, ενώ θα ακολουθούν 
οι «Αταίριαστοι» Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Ντσούνος. Η Ντορέττα Παπαδημη-
τρίου θα αναλάβει ένα νέο πρότζεκτ, μία ψυχαγωγική εκπομπή που θα προβάλλεται κα-
θημερινά 15:00-17:00, στο πάνελ της οποίας ενδέχεται να συμμετέχει μεταξύ άλλων και 
η Μαίρη Συνατσάκη.

Η δυναμική συνεργασία με τον Τούρκο παραγωγό Ατζούν Ιλιτζαλί συνεχίζεται, έτσι 
το φθινόπωρο θα παρακολουθήσουμε το «Ελλάδα έχεις ταλέντο», όπου τα ηνία της 
παρουσίασης θα αναλάβει η Ευαγγελία Αραβανή. Το «Voice of Greece» επίσης θα συ-
ντροφεύσει τους τηλεθεατές μέχρι τις γιορτές των Χριστουγέννων, πιθανότατα με τον 
ίδιο παρουσιαστή και την ίδια επιτροπή. Άλλωστε η χημεία των Καπουτζίδη, Μαραβέ-
για, Μουζουράκη, Παπαρίζου και Ρουβά ήταν εκρηκτική πέρυσι και απέδωσε τα μέγι-
στα. Ένα ακόμη ριάλιτι, με τίτλο «My man can», φέρνει η Acun Media για τους τηλεθε-
ατές του ΣΚΑΪ. Σε αυτό τέσσερις γυναίκες τζογάρουν πάνω στις ικανότητες των συζύγων 
τους, οι οποίοι αγωνίζονται μεταξύ τους για να δικαιώσουν τις συζύγους και να κερδί-
σουν χρήματα. Ένα ριάλιτι μόδας με τίτλο «My style rocks» θα μεταδίδεται σε καθημε-
ρινή βάση και θα είναι παρεμφερές με το «Shopping Star». Το βαρύ πυροβολικό που α-
κούει στο όνομα «Survivor» επιφυλάσσει εκπλήξεις μετά τις γιορτές.

Ανανέωση και σταθερές αξίες στον ΑΝΤ1
Στο κανάλι του Αμαρουσίου ο Γιώργος Παπαδάκης με το «Καλημέρα Ελλάδα» συνε-
χίζει δυναμικά, ενώ η Φαίη Σκορδά με το «Πρωινό» επανέρχεται δριμύτερη με ανανε-
ωμένο πάνελ. Στην απογευματινή ζώνη συνεχίζεται η προβολή του «Rouk Zouk» με τη 
Ζέτα Μακρυπούλια, ενώ ένα ακόμη τηλεπαιχνίδι, με τίτλο «Still Standing», το οποίο 
φημολογείται πως θα παρουσιάζει η Μαρία Μπεκατώρου, προστίθεται στο πρόγραμμα 
του σταθμού.

Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου μεταφέρεται στις 20:00. 
Εκτός από το ριάλιτι «Nomads» και τις σειρές που αναφέρονται παρακάτω, ο ΑΝΤ1 συ-
νεχίζει με τους «Ράδιο Αρβύλα», ενώ ταυτόχρονα θα προβάλλει ένα νέο talk show με 
τον Γιώργο Λιάγκα και τις Κυριακές το βράδυ θα μεταδίδεται το «Sunday live show», 
ένα πολυεπίπεδο ψυχαγωγικό πρόγραμμα για όλη την οικογένεια που σύμφωνα με πλη-
ροφορίες θα παρουσιάζουν η Ζέτα Μακρυπούλια και ο Νίκος Μουτσινάς. Το «ΟΛΑ» του 
Θέμου Αναστασιάδη και το «2night show» συνεχίζονται κανονικά.

Νέα πρότζεκτ και στον Alpha
Από τις 11 Σεπτεμβρίου σταδιακά επανέρχονται οι εκπομπές του καναλιού, με το 
«Happy Day» της Σταματίνας Τσιμτσιλή να κάνει ποδαρικό τα πρωινά. Την ίδια ημέρα, 
στις 11:00, κάνει πρεμιέρα και η ενημερωτική εκπομπή «Alpha Ρεπορτάζ» με τους 
Σπύρο Λάμπρου και Ράνια Τζίμα. Πιθανότατα προς τα τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Ο-
κτωβρίου θα κάνει πρεμιέρα η ανανεωμένη εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη. Φήμες θέ-
λουν η ανανέωση να ξεκινά από τους συνεργάτες και να αγγίζει και τη θεματολογία της 

εκπομπής με στόχο ένα πιο νεανικό κοινό. Η Ελένη Τσολάκη αποκτά τη δική της εκ-
πομπή, το τηλεπαιχνίδι «Slam», που θα προβάλλεται καθημερινά από τον σταθμό, ενώ 
το κανάλι της Κάντζας έχει ανακοινώσει ότι η Σμαράγδα Καρύδη εντάσσεται στο δυνα-
μικό του με ένα μουσικό παιχνίδι καθημερινής προβολής. O δημοσιογράφος Νίκος Μά-
νεσης, από την άλλη, αναλαμβάνει επίσημα την πρωινή ενημερωτική ζώνη του Σαββα-
τοκύριακου από τις 9 Σεπτεμβρίου. Δεν έχουν γνωστοποιηθεί ακόμη λεπτομέρειες για 
την prime time ζώνη του σταθμού, το βέβαιο ωστόσο είναι ότι ο Alpha επενδύει στη μυ-
θοπλασία και του λόγου το αληθές αποδεικνύουν οι νέες σειρές του, πληροφορίες για 
τις οποίες αναφέρονται παρακάτω.

Έμφαση σε καινούργια σίριαλ από το Star
Δύο νέα πρόσωπα έχουν ενταχθεί στο δυναμικό του Star και θα αναλάβουν τα ηνία της 
πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής. Ο λόγος για το ζεύγος Κατερίνας Καραβάτου - Κρα-
τερού Κατσούλη που σύντομα θα βρίσκεται στους δέκτες μας με εκπομπή που πιθανό-
τατα θα ξεκινά στις 10:00. Οι «Αλήθειας με τη Ζίνα», το «Shopping Star» και ο «Τροχός 
της Τύχης» συνεχίζονται κανονικά, όπως όλα δείχνουν. Το γνωστό «Master Chef» και 
το νέο τηλεπαιχνίδι «Money Drop» είναι δύο από τις εκπομπές που θα τοποθετηθούν 
στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης του σταθμού, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στις νέες 
ελληνικές σειρές που ετοιμάζονται και περιλαμβάνουν αξιόλογα ονόματα από τον καλ-
λιτεχνικό κόσμο. Να σημειωθεί ότι η Πόπη Τσαπανίδου συνεχίζει κανονικά την πορεία 
της στο Star, ωστόσο ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό αν θα αναλάβει πρωινή εκπομπή πριν 
από τις 10:00 ή θα αξιοποιηθεί σε κάποια άλλη ζώνη προβολής.

Αλλαγές στο Epsilon από το 2018
Με την ίδια ροή με πέρυσι ξεκινά το πρόγραμμα του Epsilon, το οποίο εξαγοράστηκε 
από τον Ιβάν Σαββίδη, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι από τον Ιανουάριο του 2018 
θα δούμε πολλές αλλαγές. Δημοσιεύματα θέλουν τον νέο ιδιοκτήτη να επενδύει πε-
ρισσότερο στον ειδησεογραφικό τομέα και δεν αποκλείεται να προσεγγίσει νέα ονό-
ματα με αξιόλογη πορεία στην ενημέρωση. Ως τότε, όμως, από τις 11 Σεπτεμβρίου Κατε-
ρίνα Καινούργιου, Χριστίνα Λαμπίρη και Τατιάνα Στεφανίδου θα βρίσκονται κανονικά 
στις θέσεις τους, ενώ στο πρόγραμμα του σταθμού προστίθεται το νέο ριάλιτι επιβίωσης 

Λίγο απ’ όλα θα 
περιλαμβάνει 
η φετινή 
τηλεοπτική σεζόν. 
Ενημερωτικές 
εκπομπές, 
νέες σειρές, 
τηλεπαιχνίδια, 
σόου και ριάλιτι.
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«Survival Secrets» (λεπτομέρειες παρακάτω). Από τις 9 Σεπτεμβρίου η Φαίη Μαυρα-
γάνη επανέρχεται δυναμικά το Σαββατοκύριακο με την ενημερωτική εκπομπή της και 
ακολουθείται από τους Ναταλία Γερμανού, Μένιο Φουρθιώτη και Αννίτα Πάνια. Ο Νίκος 
Ευαγγελάτος επιστρέφει δυναμικά στις 4 Σεπτεμβρίου με το «Live News».

Ελληνικές σειρές
Περισσότερες και πιο πλούσιες θα είναι φέτος οι εγχώριες παραγωγές, γεγονός που θα 
ενισχύσει τον τηλεοπτικό ανταγωνισμό τόσο στην απογευματινή ζώνη όσο και στη ζώνη 
υψηλής τηλεθέασης, από τις 9 το βράδυ και μετά δηλαδή. Απ’ όσα έχουν γίνει γνωστά ως 
τώρα, φαίνεται πως η κωμωδία και το είδος της κομεντί θα κυριαρχήσουν στον τομέα της 
μυθοπλασίας. Εν καιρώ και όσο προχωράμε προς τον Οκτώβριο θα ανακοινωθούν ενδε-
χομένως και νέα τηλεοπτικά πρότζεκτ στο κομμάτι των σίριαλ.

Το Star θα προβάλλει φέτος τη νέα καθημερινή κομεντί «Ο άντρας των ονείρων 
μου», το σενάριο της οποίας εστιάζει σε ένα νιόπαντρο ζευγάρι, τον Τζακ και την Αθηνά. 
Ο πρώτος είναι υιοθετημένος και οι γονείς του ζουν στη Μ. Βρετανία, η δεύτερη είναι 
Ελληνίδα και παίρνει τον Τζακ μαζί της στην Ελλάδα. Το ζευγάρι μετακομίζει στην πο-
λυκατοικία όπου ζει μια πολυπληθής τυπική ελληνική οικογένεια, η οποία αποδεικνύ-
εται ότι είναι η αληθινή οικογένεια του Τζακ. Κάπως έτσι ξετυλίγεται η υπόθεση. Η 
Ρέινα Εσκενάζι και ο Κώστας Κιμούλης είναι στο τιμόνι της σκηνοθεσίας, ενώ πρωταγω-
νιστούν μεταξύ άλλων η Ελένη Γερασιμίδου, ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, η Άννα Αδρι-
ανού και ο Ρένος Χαραλαμπίδης.

Τη σειρά «Η μαμά λείπει ταξίδι», σε σενάριο Άννας Χατζησοφιά, δεν αποκλείεται 
να παρακολουθήσουμε μέσα από τη συχνότητα του ίδιου σταθμού, ενώ δημοσιεύματα 
θέλουν τον Γιώργο Καπουτζίδη να διασκευάζει για λογαριασμό του Star τη σειρά ου-
κρανικής παραγωγής «Servant of the people» η οποία πιθανότατα θα προβληθεί μετά 
τις γιορτές.

Ο ΑΝΤ1 θα προβάλλει κάθε απόγευμα την κωμική σειρά «Παρθένα Ζωή», βασι-
σμένη στη γνωστή σαπουνόπερα από τη Λατινική Αμερική «Χουάνα η παρθένα». Ο Α-
ποστόλης Τότσικας είναι μεταξύ των συντελεστών, ενώ θα γνωρίσουμε και την κόρη της 
Μαίρης Μηλιαρέση, Σοφίνα Λαζαράκη, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες θα έχει τον 
πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ο ίδιος σταθμός έχει αναλάβει τη διασκευή της κωμικής σειράς «Separados» υπό 
τον τίτλο «Κάτι χωρισμένα παλικάρια». Η σειρά θα προβάλλεται δύο φορές την εβδο-
μάδα στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης και θα εστιάζει στη ζωή πέντε χωρισμένων αντρών 
γύρω στα 40 οι οποίοι αποφασίζουν να συγκατοικήσουν όταν χωρίζουν με τις γυναί-
κες τους. Μάριος Αθανασίου, Κώστας Κόκλας και Μαρία Σολωμού φημολογείται πως θα 
είναι μεταξύ των πρωταγωνιστών.

Μία ακόμη σειρά έχει στα σκαριά ο ΑΝΤ1 και πρόκειται για το «4x4» του Δημήτρη 
Αρβανίτη, όπου τέσσερις πρώην συμμαθήτριες λίγο πριν από τον γάμο της μιας αποφα-
σίζουν να συναντηθούν και να παίξουν ένα παιχνίδι στους συντρόφους τους: να προσεγ-
γίσει καθεμιά ερωτικά τον άντρα της άλλης για να δουν πόσο πιστοί τούς είναι. Μεταξύ 
των πρωταγωνιστών θα δούμε την Κατερίνα Μισιχρόνη, την Πηνελόπη Αναστασοπού-
λου κ.ά.

Στον Alpha επίσης επενδύουν στη μυθοπλασία και μάλιστα σε καθημερινή βάση. 
Το «Τατουάζ» είναι η νέα ερωτική-αστυνομική σειρά του σταθμού σε σενάριο Βάνας 
Δημητρίου και με πρωταγωνιστές μεταξύ άλλων τον Απόστολο Γκλέτσο, την Κοραλία 
Καράντη, τον Γιώργο Παρτσαλάκη, την Εβελίνα Παπούλια, τη Μυρτώ Αλικάκη και τον 
Στέφανο Μιχαήλ, η οποία θα κάνει πρεμιέρα στις 18 Σεπτεμβρίου. Με φόντο την Αίγινα 

και τα Μετέωρα, ανυποψίαστες γυναίκες μπαίνουν στο στόχαστρο ενός κατά συρροή δο-
λοφόνου, του οποίου την ταυτότητα όλοι αναζητούν.

Από τους ίδιους δημιουργούς έρχεται και μια κωμική σειρά στον Alpha, με τίτλο 
«Κόκκινο Νυφικό». Πρόκειται για μια μαύρη κωμωδία όπου τρεις υποψήφιοι γαμπροί 
λίγο πριν φτάσουν στο κατώφλι της εκκλησίας χάνουν τις νύφες τους. Τρία νυφικά βά-
φονται με αίμα και κάπου εκεί αρχίζει η «παράξενη» αυτή ιστορία με τους Θεοχάρη Ιω-
αννίδη, Ευδοκία Ρουμελιώτη, Γιούλικα Σκαφιδά κ.ά.

Τα παιχνίδια επιβίωσης σε πρώτο πλάνο
Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά τρία ριάλιτι επιβίωσης θα προβληθούν φέτος στη μικρή 
οθόνη. Τα δύο αναμένεται να κάνουν σύντομα πρεμιέρα, το τρίτο μετά τον Ιανουάριο. 
Θα βλέπουμε, λοιπόν, διάσημους και άσημους να επιβιώνουν όλο τον χρόνο. Μετά την 
τεράστια επιτυχία του «Survivor» στον ΣΚΑΪ, ο σταθμός επενδύει και φέτος στο δη-
μοφιλές παιχνίδι, το οποίο θα προβάλλει από τον Φεβρουάριο. Αν και φήμες ήθελαν 
το παιχνίδι να βγαίνει στον αέρα τον Οκτώβριο, ο Τούρκος παραγωγός και ο ΣΚΑΪ έ-
λαβαν την απόφαση να μη διαφοροποιήσουν τα σχέδιά τους και να πάνε στο δεύτερο 
μισό της σεζόν. Άπειρα ονόματα από την πλευρά των διασήμων έχουν ακουστεί ότι 
θα συμμετάσχουν στο παιχνίδι, ωστόσο είναι νωρίς ακόμη και το κάστινγκ δεν έχει 
κλείσει. Πληροφορίες θέλουν τον παραγωγό Ατζούν Ιλιτζαλί να εμπλέκεται προσω-
πικά στην επιλογή των παικτών, επιθυμώντας διακαώς διάσημα ονόματα-έκπληξη για 
το «Survivor 2». Ο μόνος σίγουρος πάντως είναι ο Σάκης Τανιμανίδης στον ρόλο του 
παρουσιαστή.

Με το ριάλιτι «Nomads» θα κάνει δυναμική είσοδο ο ΑΝΤ1 τον επόμενο μήνα και 
συγκεκριμένα στις 2 Οκτωβρίου. Δεκαοκτώ παίκτες χωρισμένοι σε τρεις ομάδες θα τα-
ξιδέψουν σε ένα απομακρυσμένο εξωτικό μέρος στις Φιλιππίνες, όπου θα δοκιμάζο-
νται σε αγωνίσματα προκειμένου να εξασφαλίζουν πρόσβαση σε διάφορα προνόμια και 
την παραμονή τους στο παιχνίδι. Το σενάριο του ριάλιτι θέλει τη μια ομάδα να ζει στην 
πολυτέλεια, την άλλη σε ένα χωριό όπου θα πρέπει να κερδίζει την τροφή της και την 
τρίτη ομάδα να μη διαθέτει καθόλου εφόδια και να πρέπει να προσπαθεί πολύ για να ε-
πιβιώσει. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θα είναι ο κεντρικός παρουσιαστής, ενώ πληρο-
φορίες θέλουν τον Μιχάλη Ζαμπίδη, τον Διονύση Αλερτά, ακόμα και τον Τρύφωνα Σα-
μαρά να έχουν υπογράψει ήδη συμβόλαιο συμμετοχής. Το γενικό concept, πάντως, του 
ξενόφερτου παιχνιδιού θέλει τη μία ομάδα να αποτελείται από διάσημους, τη δεύτερη 
από λιγότερο αναγνωρίσιμους ανθρώπους και την τρίτη από απλούς παίκτες.

Το «Survival Secrets», από την άλλη, θα είναι το παιχνίδι επιβίωσης του Epsilon. 
Με τον Κώστα Σόμμερ στο τιμόνι της παρουσίασης, το εν λόγω ριάλιτι θα γυριστεί 
στην Κουρούτα της Ηλείας, δεν θα διαφέρει πολύ από το «Survivor» και το έπαθλο 
του νικητή θα είναι 200.000 ευρώ. Πρόσφατα ο Γιώργος Αγγελόπουλος και ο Κώστας 
Αναγνωστόπουλος του «Survivor» βρέθηκαν στην παραλία της Κουρούτας και δοκίμα-
σαν τον στίβο μάχης, προφανώς στο πλαίσιο προώθησης του νέου ριάλιτι. Όσον αφορά 
τους διάσημους που θα λάβουν μέρος στο παιχνίδι, είναι η Όλγα Φαρμάκη, ο Τάσος 
Μπερδέσης, η Πηγή Δεβετζή, ο Ντανιέλ Μπατίστα, η Μαρία Ματσούκα, ο Γιάννης Αϊ-
βάζης, ο Γιώργος Μανίκας, η Ιρένε Τροστ, γνωστή από το «Your face sounds familiar», 
και οι Ntroulias Brothers (Κωνσταντίνος και Ηλίας Δρούλιας), που έχουν γίνει γνω-
στοί μέσω της μουσικής τους. Το «Survival Secrets» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα 
στις αρχές Σεπτεμβρίου, πρώτο απ’ όλα τα ριάλιτι επιβίωσης δηλαδή. Μένει να δούμε 
ποιος και πώς θα επιβιώσει τη φετινή σεζόν…

Τα ριάλιτι 
επιβίωσης 
βρίσκονται σε 
πρώτο πλάνο 
μετά την περσινή 
επιτυχία του 
«Survivor». Έτσι, 
ΑΝΤ1, ΣΚΑΪ 
και Epsilon 
στρατολογούν 
διάσημους και 
μη για παιχνίδια 
αντοχής.
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Το 1947 ο Σερέτσε Χάμα, βασιλιάς της Μποτσουάνας, συναντά 
την Αγγλίδα Ρουθ Ουίλιαμς και η έλξη μεταξύ τους είναι μοι-
ραία. Εκείνη μαγεύεται από το όραμά του για έναν καλύτερο 
κόσμο, εκείνος από τη θέλησή της να εμπλακεί σε αυτό. Είναι 

ιδανικοί ο ένας για τον άλλον, η σχέση τους όμως προκαλεί έντονες αντι-
δράσεις, οικογενειακές, αλλά και πολιτικές. Η κυβέρνηση της Νοτίου 
Αφρικής, που μόλις έχει εφαρμόσει την πολιτική του απαρτχάιντ, θεωρεί 
ανεπίτρεπτο η γειτονική χώρα να κυβερνάται από ένα ζεύγος εκπροσώ-
πων διαφορετικών φυλών. Απειλεί τους Βρετανούς ότι αν δεν εμποδί-
σουν τον γάμο θα τους απαγορευτεί η πρόσβαση στο ουράνιο και στον 
χρυσό της Νοτίου Αφρικής, ρισκάροντας μια εισβολή στην Μποτσουάνα. 
Παρά τις τεράστιες πιέσεις, ο Σερέτσε και η Ρουθ δεν αμφιταλαντεύ-
ονται αλλά αγωνίζονται για την αγάπη τους. Έτσι, αλλάζουν το έθνος 
τους και εμπνέουν ολόκληρο τον πλανήτη. H σκηνοθέτρια Άμα Ασάντε 
(«Belle») μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη τη συναρπαστική βιογραφική 
ιστορία και ο Ντέιβιντ Ογιελόβο, μετά το πορτρέτο του Μάρτιν Λούθερ 
Κινγκ στο «Selma», δίνει μια ακόμη καθηλωτική ερμηνεία για έναν αλη-
θινό ήρωα που δεν κατέφυγε στη βία για να αλλάξει τον κόσμο.

Ο ΒΑΛΈΡΙΑΝ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ ΜΈ 
ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΟΥΣ ΠΛΑΝΗΤΈΣ (& 3D)
VALERIAN AND THE CITY  
OF A THOUSAND PLANETS

Τον 28ο αιώνα ο Βαλέριαν (Ντέιν ντε Χάαν) και η Λόρελιν 
(Κάρα Ντελεβίν) είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση της 
τάξης στις περιοχές που κατοικούνται από ανθρώπινα όντα. 
Ακολουθώντας τις εντολές του Κυβερνήτη (Κλάιβ Όουεν), οι 

δυο νέοι ξεκινούν για μια αποστολή στην εκπληκτική πόλη Άλφα, μια 
αναπτυσσόμενη μητρόπολη όπου οι φυλές από ολόκληρο το σύμπαν 
μοιράζονται γνώσεις, ευφυΐα και πολιτισμούς. Υπάρχει ένα μυστήριο 
στο κέντρο της Άλφα, μια σκοτεινή δύναμη η οποία απειλεί την ειρη-
νική συμβίωση στην Πόλη των Χιλίων Πλανητών, και ο Βαλέριαν με τη 
Λόρελιν πρέπει να αγωνιστούν προκειμένου να εντοπίσουν την απειλή 
και να προστατέψουν έτσι όχι μόνο την Άλφα αλλά ολόκληρο τον κόσμο. 
Θα καταφέρουν, άραγε, να διατηρήσουν την ειρήνη στους πλανήτες και 
να διαχειριστούν τη μεταξύ τους σχέση; Η ταινία είναι βασισμένη στο 
πρωτοποριακό graphic novel των Πιερ Κριστέν και Ζαν-Κλοντ Μεζιέρ 
«Βαλέριαν και Λόρελιν». Χίλιοι πλανήτες, μία αποστολή: να τους σώσουν 
όλους. O «Βαλέριαν και η Πόλη με τους Χίλιους Πλανήτες» είναι η 
φουτουριστική μυθολογία που φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα νέο είδος 
από μόνη της. O θρυλικός σκηνοθέτης των «Leon», «Πέμπτο Στοιχείο» 
και «Lucy», Λικ Μπεσόν, σπάει τα μέχρι τώρα όρια των sci-fi φιλμ και 
απογειώνει τη νέα του ταινία σε άλλους γαλαξίες.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Λικ Μπεσόν ΠΑΙΖΟΥΝ: Ντέιν ντε Χάαν, Κάρα Ντελεβίν, Ίθαν 
Χοκ, Κλάιβ Όουεν, Τζον Γκούντμαν (φωνή), Κρις Γου, Ριάνα, Χέρμπι Χάνκοκ, Ράντγερ 
Χάουερ, Ματιέ Κασοβίτς ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 137΄ ΔΙΑΝΟΜΗ: Odeon

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Άμα Ασάντε ΣΕΝΑΡΙΟ: Γκάι Χίμπερτ (βασισμένο στο βιβλίο της Σούζαν 
Ουίλιαμς «Colour Bar») ΠΑΙΖΟΥΝ: Ντέιβιντ Ογιελόβο, Ρόζαμουντ Πάικ, Τζακ Ντάβεν-
πορτ, Τομ Φέλτον ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 105΄ ΔΙΑΝΟΜΗ: Feelgood

  ΒΑΣΊΛΗΣ ΣΚΑΡΜΟΎΤΣΟΣ

ΈΝΑ ΈΝΩΜΈΝΟ ΒΑΣΙΛΈΙΟ
A UNITED KINGDOM
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 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Το 74ο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Βενετίας, το μακροβιότερο της Ευρώπης (από το 
1932), από την Τετάρτη 30 Αυγούστου μέχρι και το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου θα κρα-
τήσει σε υψηλή ένταση το ενδιαφέρον μας. Λίγα χιλιόμετρα μακριά από τον περίφημο 
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μάρκου, στο μαγευτικό –στενόμακρο– νησάκι Λίντο, η 
Mostra έχει αποδείξει πως είναι προπομπός των Όσκαρ. Εκεί άνοιξε το «Gravity», το 

«Spotlight», το «Birdman», το «La La Land». Η Βενετία έχει πια εδραιώσει την ισχύ της στο ευρω-
παϊκό φεστιβαλικό κύκλωμα αλλά και τη θέση της στις στρατηγικές επιλογές των μεγάλων αμερικα-
νικών στούντιο. Ωστόσο, το ποιο θα είναι το επόμενο «Gravity» ή «La La Land»» δεν είναι ακόμη εμ-
φανές από τη λίστα των φετινών ταινιών.

Χρέη προέδρου στην κριτική επιτροπή της φετινής διοργάνωσής του αναλαμβάνει η ηθοποιός 
Ανέτ Μπένινγκ, μόλις η δεύτερη γυναίκα μετά την Κατρίν Ντενέβ το 2002. Τα υπόλοιπα μέλη της επι-
τροπής είναι: ο Βρετανός σκηνοθέτης Έντγκαρ Ράιτ («Shaun of the Dead», «The World’s End», «Baby 
Driver»), η Βρετανίδα ηθοποιός Ρεμπέκα Χολ («Vicky Cristina Barcelona», «Christine»), η Ουγγα-
ρέζα σκηνοθέτρια Ίλντικο Ενιέντι (η οποία απέσπασε φέτος τη Χρυσή Άρκτο στο Φεστιβάλ Βερολί-
νου με το «On Body and Soul»), η Γαλλίδα ηθοποιός Άνα Μουγκλαλίς («Coco Chanel»), η Ιταλίδα 
ηθοποιός Γιασμίν Τρίνκα, ο Μεξικανός σκηνοθέτης και παραγωγός Μισέλ Φράνκο («Μετά τη Λου-
τσία», «Chronic», «April’s Daughter»), ο Αυστραλός κριτικός Ντέιβιντ Στράτον και ο Γιονφάν, σκηνο-
θέτης σεξουαλικά προκλητικών ταινιών και φωτογράφος από την Ταϊβάν.

Στο διαγωνιστικό μέρος μεγάλα ονόματα της διεθνούς κινηματογραφίας, χολιγουντιανές παρα-
γωγές, πολυαναμενόμενες ταινίες γνωστών δημιουργών και τολμηρές ανεξάρτητες συμμετοχές περι-
λαμβάνει το επίσημο πρόγραμμα.

Το φεστιβάλ θα ανοίξει με το «Downsizing», το νέο φιλμ του Αλεξάντερ Πέιν, με πρωταγωνιστές 
τον Ματ Ντέιμον και την Κρίστεν Γουίγκ – μια κοινωνική σάτιρα σε ένα μακρινό μέλλον, όπου οι άν-
θρωποι έχουν τη δυνατότητα να συρρικνωθούν στο 1/8 του μεγέθους τους, ώστε να καταναλώνουν λι-
γότερο για να μπορούν να επιβιώσουν σε έναν κόσμο όπου τα αποθέματα εξαντλούνται.

Παγκόσμια πρεμιέρα θα πραγματοποιήσουν επίσης το «Mother!» του Ντάρεν Αρονόφσκι με 
τους Τζένιφερ Λόρενς, Χαβιέ Μπαρδέμ και Μισέλ Φάιφερ, η νέα ταινία του Τζορτζ Κλούνεϊ με τίτλο 
«Suburbicon» (σε σενάριο των αδελφών Κοέν), το «Shape of Water» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο (ένα 
ρομαντικό monster movie στη Νέα Υόρκη του Ψυχρού Πολέμου), αλλά και το «Three Billboards 
Outside Ebbing, Missouri» του Μάρτιν Μακ Ντόνα, με την ήδη φαβορί για βραβείο Ερμηνείας Φράν-
σις Μακ Ντόρμαντ.

Στο επίσημο πρόγραμμα του φεστιβάλ συναντάμε ακόμη το «Mektoub, My Love: Canto Uno», 
την πρώτη ταινία του Αμπντελατίφ Κεσίς μετά τη «Ζωή της Αντέλ», το αγγλόφωνο ντεμπούτο του 
Πάολο Βίρτζι με την Έλεν Μίρεν και τον Ντόναλντ Σάδερλαντ με τίτλο «The Leisure Seeker», το 
«Lean on Pete» του Άντριου Χέι και το «Ex Libris – The New York Public Library», το τρίωρο ντοκι-
μαντέρ του Φρέντερικ Γουάιζμαν για τη Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης.

Στη Βενετία θα κάνει την πρεμιέρα του και το «Human Flow», το νέο ντοκιμαντέρ του Κινέζου α-
κτιβιστή καλλιτέχνη Άι Γουέι Γουέι για την παγκόσμια προσφυγική κρίση, έτσι όπως την αποτύπωσε 
ο φακός του σε 23 χώρες κατά τη διάρκεια ενός έτους.

Στο εκτός συναγωνισμού τμήμα του φεστιβάλ συμμετέχουν με ταινίες τους οι Στίβεν Φρίαρς (με 
το «Victoria & Abdul», το οποίο τοποθετεί ξανά την Τζούντι Ντεντς στον ρόλο της βασίλισσας Βικτώ-
ριας της Αγγλίας είκοσι χρόνια μετά το «Mrs. Brown»), Τακέσι Κιτάνο («Outrage Coda»), Έιμπελ 
Φεράρα («Piazza Vittorio»), Τζέιμς Τόμπακ («Η ιδιωτική ζωή μιας διάσημης γυναίκας»), Γουίλιαμ 
Φρίντκιν («Ο διάβολος και ο πατήρ Αμόρθ»), καθώς και ο διάσημος ντοκιμαντερίστας Έρολ Μόρις 
(«Gates of Heaven», «The Thin Blue Line», «The Fog of War», «Fast, Cheap & Out of Control») με 
την 400 λεπτών τηλεοπτική σειρά «Wormwood».

Από ελληνικής πλευράς, παγκόσμια πρεμιέρα στην 74η Μόστρα θα κάνει η «8η Ήπειρος», η 
τρίτη μικρού μήκους ταινία του Γιώργου Ζώη που θα προβληθεί στις ειδικές προβολές του τμήμα-
τος των «Οριζόντων». Μάλιστα, ο Έλληνας σκηνοθέτης έχει διπλή παρουσία στη φετινή διοργάνωση, 
καθώς είναι και μέλος της κριτικής επιτροπής «Lion of the Future» που θα βραβεύσει την καλύ-
τερη ταινία πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη απ’ όλα τα διαγωνιστικά προγράμματα. Στο ίδιο τμήμα 
(«Orizzonti») το ελληνικό ενδιαφέρον έλκει μία ακόμη μικρού μήκους ταινία: το «Astrometal» του 
Ευθύμη Κόζεμουντ Σανίδη, με τους Μιχάλη Σαράντη, Θάλεια Παπακώστα και Γιάννη Νιάρρο.

Με τιμητικό Χρυσό Λέοντα για το σύνολο της καριέρας τους θα βραβεύσει το 74ο Φεστιβάλ Κινη-
ματογράφου της Βενετίας τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ και την Τζέιν Φόντα στην παγκόσμια πρεμιέρα της 
νέας τους ταινίας «Our Souls at Night».

Τα μέτρα ασφαλείας στο Λίντο, όπως καταλαβαίνετε, είναι δρακόντεια – άλλωστε γι’ αυτό μας έχει 
προϊδεάσει ο δήμαρχος της πόλης, με την ακραία δήλωση «όποιος φωνάζει “Αλλάχ Άκμπαρ” θα πυ-
ροβολείται».

ΒΕΝΕΤΊΑ 2017

Το λιοντάρι 
βρυχάται ακόμη
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Για µένα, δεν 
υπάρχει κανένα 
όριο ως προς το 
περιεχόµενο και 
τη θεµατολογία 
στο stand-up. 
Μόνο ως προς 
την πρόθεση και 
την προσέγγιση. 
Πρέπει να 
στοχεύεις στο 
αστείο και στην 
ουσία του όποιου 
νοήµατος, χωρίς να 
προσβάλλεις ή να 
γίνεσαι εµπαθής. 
Οξύς, εύστοχος, 
καυστικός, ναι. 
Όχι εµπαθής όµως. 
Εκεί είναι το όριο 
για µένα.

INFO

Παρασκευή 6 Οκτωβρίου: Βρυξέλλες, Clique Art 
Σάββατο 7 Οκτωβρίου: Βερολίνο, Du Beast 
Κυριακή 8 Οκτωβρίου: Μάντσεστερ, Gullivers 
∆ευτέρα 9 Οκτωβρίου: Βιέννη, Tunnel Live 
Τρίτη 10 Οκτωβρίου: Άµστερνταµ, Comedy Café 
Τετάρτη 11 Οκτωβρίου: Ζυρίχη, Comedy Haus 
Πέµπτη 12 Οκτωβρίου: Λονδίνο, 229 The Venue 

Παρασκευή 13 Οκτωβρίου: Εδιµβούργο, The Tron 
Σάββατο 14 Οκτωβρίου: Όσλο, Cosmopolite
Περισσότερες πληροφορίες και προπώληση 
εισιτηρίων µέσω του www.jasonkaldis.com και 
www.xatzi.gr.
https://www.youtube.com/
watch?v=78gYshLGDYs

Ο Γιώργος Χατζηπαύλου ξεκινά τη µεγαλύτερη ευρωπαϊκή περιοδεία που 
έγινε ποτέ από Έλληνα stand-up κωµικό: σε 7 χώρες και 9 πόλεις µε 10 πα-
ραστάσεις. Μετά τις sold-out εµφανίσεις του σε Ελλάδα και Κύπρο, τη συµ-
µετοχή στην Ταράτσα του Φοίβου ∆εληβοριά και τη δηµιουργία του πρώ-

του stand-up για παιδιά στην Ελλάδα, κάνει το επόµενο µεγάλο βήµα (για την ακρίβεια, 
τα επόµενα 11.612 χιλιόµετρα!), πραγµατοποιώντας την πρώτη του ευρωπαϊκή περιο-
δεία, βάζοντας στις αποσκευές του τα καλύτερα κείµενα από την τρέχουσα παράστασή 
του αλλά και κάποια από τα αγαπηµένα του των τελευταίων 15 χρόνων που ασχολείται 
µε το stand-up comedy.

Ετοιµάζεσαι για ευρωπαϊκή περιοδεία. Πες µας περισσότερα…
Είναι µια περιοδεία που οργανώνεται εδώ και έναν χρόνο από την ArgoNaut Comedy 
και τον Ιάσονα Καλδή. Θα είναι η πιο απαιτητική περιοδεία που έχω κάνει ποτέ, αλλά 
παράλληλα κάτι που περιµένω µε χαρά. Θα ταξιδέψουµε σε 7 χώρες, 9 πόλεις και θα 
κάνω 10 παραστάσεις.

Είναι το stand-up η απάντηση σε καθετί comme il faut;
Προσωπικά το θεωρώ ένα πολύ ειλικρινές θεατρικό είδος, καθώς όλα φιλτράρονται µέσα 
από την προσωπική σου µατιά. Και όσο σκληρό κι αν είναι το θέµα, εφόσον καταλήγει 
να είναι αστείο –που είναι και το ζητούµενο–, βασίζεται στην αλήθεια. ∆εν υπάρχει τυ-
χαία το ρητό «it’s funny ’cause it’s true».

Σ’ εσένα ποια ανάγκη ικανοποιεί;
∆εν ξέρω αν ικανοποιεί κάποια ανάγκη, ίσως της επικοινωνίας γενικά. Παρ’ όλα αυτά, 
αγαπάω κάθε κοµµάτι από το σύνολο της διαδικασίας δηµιουργίας µιας παράστασης 
stand-up.

Στην Ελλάδα άργησε να αγαπηθεί ως τέχνη, ενώ, κατά τη γνώµη µου, ταιριάζει από-
λυτα στην ιδιοσυγκρασία του Έλληνα. Γιατί, νοµίζεις, συνέβη;
∆εν το γνωρίζω. Το µόνο που µπορώ να υποθέσω είναι ότι απλώς χρειάστηκε τον ανά-
λογο χρόνο να έρθει από την Αγγλία και την Αµερική, όπως πολλά είδη τέχνης που ξε-
κίνησαν στο εξωτερικό και αργότερα αναπτύχθηκαν και στην Ελλάδα.

Από σκηνής έχεις τη δυνατότητα να σχολιάζεις άβολες αλήθειες µε όποιον τρόπο 
επιθυµείς, κάτι που σε παραδοσιακά µέσα (τηλεόραση, ραδιόφωνο) δεν είναι δυ-
νατό. Υπάρχει όριο σε αυτό το σχόλιο;
Για µένα, κανένα ως προς το περιεχόµενο και τη θεµατολογία. Μόνο ως προς την πρό-
θεση και την προσέγγιση. Πρέπει να στοχεύεις στο αστείο και στην ουσία του όποιου 
νοήµατος, χωρίς να προσβάλλεις ή να γίνεσαι εµπαθής. Οξύς, εύστοχος, καυστικός, 
ναι. Όχι εµπαθής όµως. Εκεί είναι το όριο για µένα.

Το κοινό διαµορφώνει την παράσταση;
Τη διαµορφώνει ηχητικά µόνο, καθώς συνεισφέρει το πιο σηµαντικό συστατικό της, 
που είναι ο δυνατός, γεµάτος ήχος του γέλιου προς κάθε κατεύθυνση µέσα στο θέατρο.

Αν το κοινό αποδειχθεί «δύσκολο», τι όπλα έχει ένας stand-up κωµικός;
∆εν υπάρχουν όπλα. Υπάρχει προετοιµασία, γράψιµο, δοκιµές, επιλογή κατάλλη-
λου χώρου ή διαµόρφωσή του ώστε να είναι κατάλληλος και απόδοση του κωµικού. 
Από κει και πέρα, το αποτέλεσµα δεν µπορεί παρά να είναι σταθερά καλό. Οι όποιες 
αυξοµειώσεις –το εξαιρετικό να γίνει καλό ή το πολύ καλό να γίνει τέλειο– εξαρτώ-
νται από τη σύνθεση του κοινού, καθώς κάθε φορά υπάρχουν διαφορετικοί άνθρω-
ποι στην αίθουσα.

Ποιοι είναι οι αγαπηµένοι σου «ήρωες» στις παραστάσεις σου;
Το πιο αγαπηµένο θέµα και ο «ήρωας» κάθε κωµικού είναι κυρίως ο εαυτός του. Όχι 
εγωιστικά, αλλά σαν αφετηρία και έµπνευση.

Έχει συµβεί κάποιος δικός σου άνθρωπος να ενοχληθεί από τα κείµενά σου;
Ποτέ.

Θα µπορούσες να ερµηνεύσεις κείµενα άλλων ή ο stand-up κωµικός πρέπει να 
είναι ο ίδιος πάντα ο συγγραφέας;
Όχι, γράφει τα δικά του ο καθένας. Και µάλιστα είναι εξαιρετικά σπάνιο να γράφει 
άλλος τα κείµενά σου, ακόµα και στην Αγγλία ή στην Αµερική. Είναι συναρπαστικό το 
κοµµάτι της αναζήτησης θεµάτων και το γράψιµο. Άλλωστε, ένα πολύ χαρακτηριστικό 
στοιχείο στο stand-up comedy, που είναι η µοναδικότητα στη «φωνή» του κωµικού, 
δηµιουργείται µέσα από την προσωπική εργασία πάνω σε αυτό το είδος.

Ποιος είναι ο αγαπηµένος σου stand-up κωµικός;
Είναι αρκετοί, δεν µπορώ να αποφασίσω για έναν, οπότε θα πω ότι ο αγαπηµένος µου 
δηµιουργός γενικά είναι ο Γούντι Άλεν, ο οποίος στην αρχή της καριέρας του ασχολή-
θηκε µε το stand-up comedy.

Ο Μποµπ Χόσκινς στην ταινία του Ρόµπερτ Ζεµέκις «Ποιος παγίδεψε τον Ρότζερ 
Ράµπιτ;» ρωτάει την Τζέσικα Ράµπιτ «µα τι βρίσκεις σε αυτόν τον λαγό;». «Με κάνει 
να γελάω» απαντά εκείνη. Μπορεί να µην είναι αληθινή γυναίκα, αλλά είναι η από-
λυτη γυναίκα και η απάντησή της είναι µια δηµοφιλής απάντηση των γυναικών στο 
τι βρίσκουν ελκυστικό σε έναν άντρα. Το χιούµορ είναι όπλο φλερτ;
Ναι, αλλά πρέπει να χρησιµοποιείται µε σύνεση! Ή τουλάχιστον να µπορείς να απο-
δείξεις ότι ήσουν σε άµυνα και αναγκαστικά το χρησιµοποίησες.

Τι είναι το stand-up για παιδιά στην Ελλάδα που δηµιούργησες;
Είναι µια κανονική παράσταση stand-up comedy, προσαρµοσµένη ως προς τη γλώσσα 
και τα θέµατα ώστε να είναι κατανοητή και εξίσου ενδιαφέρουσα για παιδιά 6-12 ετών 
και τους γονείς τους.

Γιώργος Χατζηπαύλου

«To stand-up comedy 
είναι πολύ ειλικρινές»

  ΣΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

PHOTO: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΚΗΣ
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Για δεκαετίες δεν ήταν τίποτα παραπάνω από µια ηµερήσια εκδροµή για τους επι-
σκέπτες της Πάρου. Κάτι σαν το Αγκίστρι απέναντι από την Αίγινα. Πλέον όµως η 
Αντίπαρος είναι ένας αυτόνοµος προορισµός που, αν και δεν έχει τις δαντελένιες 
παραλίες της γειτόνισσας Πάρου, διαθέτει χάρες και ατµόσφαιρα. Γι’ αυτό και τα 

τελευταία χρόνια Έλληνες και ξένοι (ανάµεσά τους ο Τοµ Χανκς) έχουν χτίσει εδώ τις 
βίλες τους ή τριγυρίζουν εδώ µε τα ιστιοπλοϊκά τους. Κοντά τους hipsters, άνθρωποι των 
media και του καλλιτεχνικού κόσµου. Καθώς η Αντίπαρος είναι µικρή, «επιτρέπει» στους 
επισκέπτες της να γίνουν όλοι µια παρέα. Και είναι αυτή η «οικογενειακή» ατµόσφαιρα 
που κάνει πολλούς να επιµένουν να έρχονται κάθε χρόνο στην Αντίπαρο. Ο συγγραφέας 
Γιώργος Κ. Ψάλτης είχε χωρίσει αυτή την ετερόκλητη παρέα στις τρεις «φυλές» της Αντι-
πάρου: τους φιλήσυχους, τους campers και τους «Αντιπαρουά» κοσµοπολίτες.

Το Σπήλαιο
Μαγευτικό και επιβλητικό, το Σπήλαιο της Αντιπάρου είναι γνωστό από την αρχαιότητα, 
όπως µαρτυρούν τα αρχαιολογικά ευρήµατα της λίθινης εποχής και οι επιγραφές στο ε-
σωτερικό του. Βρίσκεται στον λόφο του Αϊ-Γιάννη, σε ύψος 177 µ. από τη θάλασσα. Κατε-
βαίνοντας τα 411 σκαλιά του θα νιώσετε δέος αντικρίζοντας τα γλυπτά της φύσης: σταλα-
κτίτες που µοιάζουν µε καταρράκτες, σταλαγµίτες που θυµίζουν αγάλµατα και σταλαγµι-
τικά συµπλέγµατα που θυµίζουν µορφές.

Το ∆εσποτικό
Νοτιοδυτικά της Αντιπάρου βρίσκεται το µικρό ακατοίκητο νησάκι ∆εσποτικό. Βραχώ-
δες, µε παρθένες µικρές και µεγάλες παραλίες, στο επίκεντρό του έχει το αρχαϊκό ιερό 
του Απόλλωνα και της Άρτεµης.

Παραλίες
Μπορεί οι παραλίες να µην είναι το δυνατό σηµείο της Αντιπάρου, αλλά εξακολουθούµε 
να βρισκόµαστε στις Κυκλάδες. Οι πιο όµορφες και δηµοφιλείς παραλίες είναι οι Ψαρα-
λυκές, το Σιφνέικο, ο Άγιος Σπυρίδωνας, η παραλία της Καλαργυρούς, η παραλία του Κά-
µπινγκ, ο Θεολόγος, τα Γλυφά, το Απάντηµα, ο Σωρός, ο Σώστης, τα Μοναστήρια, ο Κά-
µπος, τα Λειβάδια. Εύκολη είναι η πρόσβαση στις παραλίες της Σίφνου, της Μήλου και 
της Κιµώλου. Οι πιο συχνοί προορισµοί για µπάνιο είναι τα Νησάκια και η Πολύαιγος, 
το µεγαλύτερο ακατοίκητο νησί του Αιγαίου, όπου, αν είσαι τυχερός, βλέπεις και φώκιες.

Το Κάστρο
Στην πραγµατικότητα κάστρο δεν υπάρχει παρά µόνο αποµεινάρια του πύργου που έ-
χτισε ο άρχοντας Λορεντάνο, του οποίου τα ενετικά οικόσηµα υπάρχουν ακόµη. Γύρω 
του, λοιπόν, βρίσκεται ο παραδοσιακός οικισµός που κλείνει στην αγκαλιά του µία από τις 
ωραιότερες γειτονιές και µερικές από τις ωραιότερες εκκλησίες, όπως η µητρόπολη του 
Αγίου Νικολάου (1783), ο Άγιος Ιωάννης, ο Άγιος Αντώνιος και ο Χριστός. Ο δυτικός δρό-
µος από την πλατεία οδηγεί στον όρµο του Σιφνέικου Γιαλού, όπου το βλέµµα φτάνει ως 
τη Σίφνο και το ηλιοβασίλεµα κοκκινίζει τον ορίζοντα.

Ο γύρος του νησιού
Με σκάφος, µε εκδροµικό καΐκι ή µε sea kayak, ο περίπλους του νησιού και των κοντι-

νών βραχονησίδων µε τη συνεχή εναλλαγή τοπίων θα αποτελέσει µια µοναδική εµπειρία 
γνωριµίας µε τη φύση. Η µατιά σας θα χαϊδέψει καθηλωτικά τοπία, βράχους που εναλ-
λάσσονται µε αµµουδιές, όρµους και κόλπους προσεγγίσιµους από τη θάλασσα και εξω-
τικές παραλίες, όπως είναι ο Επιτάφιος µε τα βράχια τα σµιλεµένα από τον αέρα και το 
Αιγαίο, τα τιρκουάζ νερά και τις θαλασσοσπηλιές.

Κάµπινγκ
To χίπικο βανάκι που γράφει «Κάµπινγκ Αντίπαρος» τριγυρνάει στο νησί µεταφέροντας 
κόσµο στο µοναδικό κάµπινγκ-θεσµό παγκοσµίως. Λειτουργεί από το 1978, απέχει 700 
µέτρα από το λιµάνι και µαζεύει ροκάδες, ρεϊβάδες, ρασταφάρι, οικογενειάρχες Κεντρο-
βορειοευρωπαίους και Έλληνες, εναλλακτικούς, µοναχικούς που τα επόµενα χρόνια θα 
έρθουν κι αυτοί µε τις οικογένειές τους.

Μαργαρίτα Café
Σήµα κατατεθέν του νησιού, είναι το πρώτο µέρος που µαθαίνει κανείς πατώντας το πόδι 
του στην Αντίπαρο. Ακολούθως αποδεικνύεται επίσης το µέρος όπου όλοι δίνουν ραντε-
βού, επειδή αφενός αποκλείεται να χαθείς –βρίσκεται περίπου στα µισά της διαδροµής 
του κεντρικού δρόµου του χωριού–, αφετέρου είναι ανοιχτά από το πρωί µέχρι το βράδυ.

Κτήµα Αγριλιά
Ένα κτήµα-πρότυπο που βρίσκεται στον Κάµπο και ανήκει στην οικογένεια Λαµπαδά-
ριου, η οποία επισκέφτηκε την Αντίπαρο πολλά χρόνια πριν, την αγάπησε και αποφάσισε 
να µεταµορφώσει το κτίσµα ενός τυροκοµείου και ενός περιστερώνα σε σπίτι. Το υπό-
λοιπο κτήµα καλύπτεται από 3.000 ελιές που βγάζουν δέκα τόνους από το οµώνυµο λάδι, 
το οποίο διοχετεύεται στην αγορά βιολογικών προϊόντων και στο εξωτερικό. Αναζητήστε 
την εξαιρετική ξινοµυζήθρα του.

Cine Oliaros
Σταθερά κάθε χρόνο επιµένει σε παλιές ταινίες και λιγότερο παλιές. Κάθε Ιούλιο φιλοξε-
νεί το φεστιβάλ Αntiparos Cinema Days.

Αίθουσα τέχνης «αντί»
Η αίθουσα τέχνης «αντί» βρίσκεται σε ένα παραδοσιακό κυκλαδίτικο κτίριο στο Κάστρο. 
Κάθε χρόνο από την άνοιξη έως το φθινόπωρο φιλοξενεί εκθέσεις ζωγραφικής, κεραµι-
κής, φωτογραφίας και γλυπτικής καταξιωµένων και νέων Ελλήνων και ξένων καλλιτε-
χνών. Κάθε Ιούλιο διοργανώνει το Φεστιβάλ Φωτογραφίας Αντιπάρου, ένα διεθνές φε-
στιβάλ κλασικής και σύγχρονης φωτογραφίας. www.antiartgallery.gr

Shopping
Από τα «µικρά» νησιά κανένα άλλο πέρα από την Αντίπαρο δεν συγκεντρώνει σε έναν 
µόνο δρόµο τόσο πολλά καλόγουστα καταστήµατα. Αγαπάµε τη Zali της Ελένης Παυ-
λάκη, µε κοµµάτια τόσο από Έλληνες σχεδιαστές όσο και από διεθνή brands. Από την 
άλλη, στο Odd Works της Ναυσικάς Βερούτη διάφορα κοµµάτια µπορούν να κάνουν 
κάθε γωνιά του σπιτιού σας πιο ευχάριστη.

  ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 
Η ατίθαση πριγκίπισσα
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ΤΙ, ΠΟΙΟΣ, ΠΟΥ, ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ...

Ήταν ομοφυλόφιλη η Γουίτνεϊ Χιούστον;
Η Γουίτνεϊ Χιούστον είχε ερωτική σχέση με τη βοηθό της, σύμ-
φωνα με ντοκιμαντέρ για τη ζωή της με τίτλο «Whitney: Can I Be 
Me». Στο ντοκιμαντέρ φίλοι και πρώην συνεργάτες της διάσημης 
τραγουδίστριας υποστηρίζουν ότι η Χιούστον είχε βρει τον έρωτα 
στο πρόσωπο της Ρόμπιν Κρόφορντ, 56 χρονών σήμερα, η οποία 
τη στήριξε για μια ολόκληρη 20ετία. Τόσο η Έλιν Λαβάρ, η ενδυ-
ματολόγος της τραγουδίστριας, όσο και ο σωματοφύλακάς της, 
Κέβιν Άμονς, αποκαλύπτουν ότι η Χιούστον ήταν αμφιφυλόφιλη 
και ερωτευμένη με τη βοηθό της. Ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ 
Νικ Μπρούμφιλντ θεωρεί ότι είναι πολύ περίεργο που οι φαν της 
Χιούστον ενδιαφέρονται τόσο πολύ για τη σεξουαλικότητά της. 
Όπως είπε στην «Daily Mail», «είναι σχεδόν σαν να θέλουν το 
προφυλακτικό ή το… λεκιασμένο σεντόνι. Δεν ξέρω τι αποδεί-
ξεις μπορεί να θέλει κάποιος εκτός από το ότι η Κρόφορντ ήταν η 
στενότερη σχέση που είχε για χρόνια. Μοιράζονταν το ίδιο σπίτι 
και συχνά το ίδιο κρεβάτι. Πιστεύω ότι το σημαντικότερο είναι ότι 
ήταν η πιο παραγωγική και δημιουργική σχέση που είχε για πε-
ρίπου 15 χρόνια».

Καντίνα με ελληνικό φαγητό 
από τη Μαρία Μενούνος
«Η Ελληνική Κουζίνα της Μαρίας» (Maria’s Greek Kitchen): Έτσι θα ονο-
μάζει η Μαρία Μενούνος την καντίνα της, που ανοίγει στις 4 Σεπτεμβρίου 
στη Βοστόνη. Μετά τα προβλήματα υγείας που παρουσίασε η μητέρα της, 
αλλά και η ίδια –έκαναν και οι δύο επέμβαση για καρκίνο στον εγκέφαλο–, 
η 39χρονη παρουσιάστρια αποφάσισε να τρέφεται πιο υγιεινά, με βάση την 
ελληνική διατροφή, κάτι που θέλησε να προτείνει και στους συμπολίτες της. 
Την ανακοίνωση έκανε μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, όπου 
ανέβασε μια φωτογραφία της μπροστά από το νέο της εγχείρημα. Εκτός 
όμως από την καντίνα με ελληνικά φαγητά η Μαρία Μενούνος θα είναι α-
νάμεσα στους κριτές για την ανάδειξη της Μις Αμερική.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αλλάζει πάνες
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ είναι νέος μπαμπάς. Τα δίδυμα παιδιά του με την Αμάλ Α-
λαμουντίν είναι μόλις 3 μηνών και ακόμα δεν έχει καταφέρει να προσαρμο-
στεί στη νέα πραγματικότητα, η οποία περιλαμβάνει πάνες, εμετό και πολλή 
κούραση. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός και σκηνοθέτης μίλησε στο 
Associated Press σχετικά με τον νέο του ρόλο, αυτόν του πατέρα. «Απλώς 
πρέπει να καθαρίσω τον εμετό από το κουστούμι μου» εξήγησε. «Παλιά ήταν 
ο δικός μου εμετός, τώρα είναι των διδύμων. Οπότε όλα λειτουργούν καλά». 
«Αυτή τη στιγμή η δουλειά μου είναι να τους αλλάζω πάνες και να τα πη-
γαίνω βόλτα. Πραγματικά δεν περίμενα ότι στα 56 μου θα ήμουν γονιός διδύ-
μων. Μην κάνετε σχέδια. Απλώς απολαύστε πάντοτε τη διαδρομή» συμπλή-
ρωσε. Αν και ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι το να μεγαλώνεις παιδιά δεν είναι 
καθόλου εύκολο, δήλωσε εντυπωσιασμένος από τις δεξιότητες της συζύγου 
του στον συγκεκριμένο τομέα. «Ξαφνικά, είσαι υπεύθυνος για άλλους αν-
θρώπους, που είναι τρομακτικό. Είναι σαν αθλήτρια Ολυμπιακών Αγώνων. 
Τα πηγαίνει υπέροχα» είπε.

Αλυσίδα αγάπης από τον οίκο Dior
«Εσύ, τι θα έκανες για την αγάπη;» Ποιος τολμάει να απαντήσει στο ερώ-
τημα αυτό; Ο οίκος Dior το θέτει στην πρώτη του φιλανθρωπική πρωτοβου-
λία, σχηματίζοντας μια «Love Chain» (αλυσίδα αγάπης). Η ιδέα είναι απλή: 
Δημοσίευσε ένα μικρό βίντεο ή φωτογραφία με την απάντησή σου στην ε-
ρώτηση «And you, what would you do for love?» χρησιμοποιώντας το 
hashtag #diorlovechain. Η απάντησή σου θα πρέπει να τελειώνει μ’ εσένα 
καλώντας τον επόμενο που θα ήθελες να συνεχίσει το «Dior Love Chain». 
Έτσι, κι αυτός με τη σειρά του θα δημοσιεύσει το δικό του βίντεο, συμμε-
τέχοντας στην αλυσίδα αγάπης. Δέσμευση της πρωτοβουλίας της Νάταλι 
Πόρτμαν, που είναι και το πρόσωπο του οίκου Dior, είναι για κάθε δημο-
σίευση με τη χρήση του hashtag #diorlovechain να προσφέρεται 1 δολά-
ριο στο WE Charity, το φιλανθρωπικό τμήμα της οργάνωσης We Movement 
(πρώην Free The Children).

  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ
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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

Fit στην εγκυµοσύνη!
Θες να είσαι σε φόρµα και γεµάτη ενέργεια σε όλη τη διάρκεια της εγκυµοσύνης; 
Η λύση είναι µία: Γυµνάσου!

  ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ

Εφόσον ο γιατρός δεν σου έχει συστήσει απόλυτη χαλάρωση ή 
δεν σου έχει απαγορέψει να γυµνάζεσαι, η ενασχόληση µε ένα 
ήπιο σπορ θα σου προσφέρει πολλά. Συγκεκριµένα, µε την ά-

σκηση:
• ∆ιατηρείται ο τόνος των παρασπονδύλιων µυών, οι οποίοι προσφέρουν 
στην κοιλιά που µεγαλώνει ένα µαλακό υποστήριγµα χωρίς να τη σφίγ-
γουν υπερβολικά. Αυτό το πλεονέκτηµα το προσφέρουν κυρίως τα σπορ 
που προκαλούν «επιµήκυνση» των µυών, όπως το κολύµπι (ιδίως το 
ύπτιο) ή το beach volley.
• ∆ιεγείρεται η κυκλοφορία του αίµατος και της λέµφου στα πόδια, η 
οποία στη διάρκεια της εγκυµοσύνης επιβραδύνεται. Για παράδειγµα, 
το περπάτηµα θέτει σε λειτουργία τη µυϊκή «αντλία» που κρύβεται κάτω 
από τα πέλµατα των ποδιών και τους µυς της κνήµης, οι οποίοι συστέλ-
λονται και ωθούν το αίµα των φλεβών προς την καρδιά. Έτσι, απορρο-
φώνται τα υγρά που µένουν στάσιµα στους ιστούς και µειώνεται το πρή-
ξιµο στα πόδια, που αυτή την περίοδο καταπονούνται και τα νιώθεις ιδι-
αίτερα «βαριά».
• Η σωµατική άσκηση στο ύπαιθρο βοηθά στην οξυγόνωση του αίµατος 
και στη ρύθµιση της αρτηριακής πίεσης, δηµιουργώντας µια υπέροχη αί-
σθηση ευεξίας χάρη στην έκλυση ενδορφινών και άλλων νευροδιαβιβα-
στών του εγκεφάλου που φέρνουν χαλάρωση. Έτσι, η άσκηση πολεµά το 
στρες, αποσπά την προσοχή από το άγχος του τοκετού και από τα διά-
φορα µικροπροβλήµατα της εγκυµοσύνης και σε βοηθά να φτάσεις στο 
τέλος της διαδροµής µε απόλυτη σωµατική και ψυχική υγεία.
Προσοχή όµως, µην το παρακάνεις!

Τα ιδανικά σπορ
Τα καλύτερα σπορ για τις µέλλουσες µαµάδες είναι εκείνα που µειώνουν 
τον κίνδυνο της τοξιναιµίας και του διαβήτη, τις διαταραχές του ύπνου, 
τη συχνότητα τραυµατισµών του περινέου και την πιθανότητα να χρεια-
στεί καισαρική τοµή και κάνουν τον τοκετό πιο σύντοµο και λιγότερο ε-
πώδυνο. Βέβαια όλα αυτά ισχύουν όταν δεν υπάρχει κάποια προδιάθεση 
να εµφανιστούν προβλήµατα στην πορεία της εγκυµοσύνης. Έτσι, είναι 
απαραίτητο να συµβουλεύεσαι πάντα τον γυναικολόγο σου πριν κατα-
πιαστείς µε οποιοδήποτε σπορ. Αυτά που συνήθως προτείνονται είναι:
• Το περπάτηµα. Το περπάτηµα 30-40 λεπτών (ακόµη καλύτερα στην α-
κροθαλασσιά µε το νερό µέχρι τις γάµπες) τονώνει τους µυς των ποδιών 
και κυρίως της γάµπας και καταπολεµά τη στασιµότητα του αίµατος και 
της λέµφου στις φλέβες. Προσοχή όµως στον ρυθµό σου! ∆εν πρέπει να 
λαχανιάζεις.
• Το κολύµπι. Είναι το σπορ που συνιστάται σε όλες τις µαµάδες, κυρίως 
σε όσες παραπονιούνται για πόνους στην πλάτη. Χάρη στην έλλειψη 
βαρύτητας οι αρθρώσεις και η σπονδυλική στήλη απαλλάσσονται από 
το βάρος του σώµατος, ενώ το µικροµασάζ που κάνει το νερό (όταν δεν 

είναι πολύ κρύο) έχει εξαιρετική χαλαρωτική δράση. Χαλαρώνει τους 
ραχιαίους µυς και τονώνει τους µυς των ποδιών, που κυρίως καταπονού-
νται, γιατί αυτοί στηρίζουν την κοιλιά. Το ιδανικό είναι να εναλλάσσεις 
το κολύµπι µε ασκήσεις στο νερό, κάνοντας ένα διάλειµµα ενδιάµεσα, 
εάν αρχίσεις να λαχανιάζεις. Γενικά η άσκηση στο νερό ρυθµίζει την 
πίεση και βελτιώνει τον µεταβολισµό. Γι’ αυτό οι ειδικοί το συνιστούν 
ακόµη και σε µητέρες που πάσχουν από υπέρταση ή διαβήτη της κύη-
σης. Επιπλέον, το νερό συγκρατεί το βάρος του σώµατος και σου επιτρέ-
πει να κινείσαι µε άνεση, ακόµη κι αν έχεις πάρει πολλά κιλά. Ιδιαίτερα 
σηµαντικό είναι το γεγονός ότι την ώρα της άσκησης βρίσκεσαι σε ένα 
υδάτινο περιβάλλον, παρόµοιο µε αυτό στο οποίο βρίσκεται το µωρό. Το 
ιδανικό είναι να κολυµπάς σε θερµοκρασία νερού περίπου 30 βαθµών.
• Το ποδήλατο. Είναι εξαιρετική αεροβική άσκηση, γιατί απαιτεί ελα-
φριά αλλά συνεχή προσπάθεια που επιτρέπει σταθερή κατανάλωση ο-
ξυγόνου. Μπορείς να κάνεις ποδήλατο όσο η κοιλιά δεν έχει µεγαλώ-
σει τόσο, ώστε να σε εµποδίζει στο πετάλι ή να αλλάζει την ισορροπία 
του σώµατος. Προτίµησε το στατικό, ώστε να αποφύγεις την πιθανότητα 
τραυµατισµού από πτώση.

Να πας στο γυµναστήριο;
Η απάντηση είναι «ναι», αλλά υπό όρους:
• Ναι στα ελαφριά προγράµµατα γυµναστικής που απαιτούν αργές και 
αρµονικές κινήσεις µε στόχο την επέκταση και την επιµήκυνση των µυ-
ϊκών αλυσίδων. Εάν είσαι στο τέλος του δεύτερου τριµήνου ή ήδη στο 
τρίτο, διάλεξε µια πολύ ήπια µορφή άσκησης, που θα σε βοηθήσει να α-
ποκτήσεις σωστή σχέση µε το σώµα σου. Καλύτερες λύσεις είναι η γιό-
γκα, το stretching, το tai-chi, το πιλάτες.
• Όχι στις εντατικές αθλητικές δραστηριότητες που απαιτούν µε-
γάλη κατανάλωση ενέργειας, όπως είναι η αεροβική, το kickboxing, το 
σκουός, το µηχάνηµα κωπηλατικής, το step, οι ασκήσεις µε βάρη πάνω 
από δύο κιλά.
• Ναι στο στατικό ποδήλατο, εφόσον είναι εφοδιασµένο µε µετρητή 
παλµών, ώστε να ελέγχεις τους παλµούς σου ανά λεπτό, και προγραµµα-
τισµένο στην ελάχιστη αντίσταση. Εκείνο που έχει σηµασία δεν είναι να 
κάνεις πολλά χιλιόµετρα αλλά να καταβάλλεις µια αργή, σταθερή και κα-
νονική προσπάθεια.
• Όχι στις ασκήσεις κοιλιακών. Πρώτον, γιατί όταν ξαπλώνουµε ανά-
σκελα επιβραδύνεται η ροή του αίµατος στον πλακούντα και, δεύτερον, 
γιατί υπάρχει κίνδυνος να εµποδίζεται η φυσική χαλάρωση των κοιλι-
ακών µυών, οι οποίοι στη διάρκεια της εγκυµοσύνης χάνουν τον τόνο 
τους, ώστε να αφήνουν χώρο στη µήτρα.
• Όχι µετά τον έκτο µήνα σε ασκήσεις µε πηδηµατάκια σε όρθια στάση. 
Προτίµησε ήπιες ασκήσεις στο πάτωµα µε τις γάµπες ανασηκωµένες, 
µια στάση που εµποδίζει τη στασιµότητα των υγρών.
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Τα πάντα για το σχολείο!
Επιστροφή στα θρανία με χιλιάδες επιλογές σε απίθανες τιμές! 
Μόνο στα Public θα βρείτε όλα όσα χρειάζονται οι μαθητές για 
ένα νέο, δυναμικό ξεκίνημα!


