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PORSCHE 

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 
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AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...
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AUTO
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ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

ΝΕΟ MITSUBISHI 
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• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

SUZUKI 
IGNIS
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La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

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

ΝΕΟ 
CITROEN C3

Χρόνιο βάσανο οι ρευµατοπάθειες 
και τα µυοσκελετικά προβλήµατα
σελ. 21-31

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΥΓΕΙΑ
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πολιτική

Την ευκαιρία να περάσει το μήνυμα της προεδρίας του 
σε όλο τον κόσμο πρόσφερε στον Πρόεδρο Τραμπ την 
προηγούμενη Τρίτη το βράδυ η επίσκεψη του Έλληνα 
πρωθυπουργού στον Λευκό Οίκο. «Ορισμένες χώρες 
ήταν ελαφρώς ανήσυχες στην αρχή. Ο λόγος που ήταν 

ανήσυχες ήταν επειδή δεν θα επιτρέψω η χώρα μας, οι Ηνωμένες Πο-
λιτείες, να χρησιμοποιούνται από τόσο πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. 
Μπορώ να καταλάβω πώς συγκεκριμένες χώρες και ηγέτες συγκεκρι-
μένων χωρών μπορεί να αισθάνονται» είπε ο Πρόεδρος Τραμπ δίπλα 
στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος λογικά θα πρέπει να αισθάνθηκε ότι α-
νάμεσα στις συγκεκριμένες χώρες ήταν και η Ελλάδα.

Η αναφορά στην εκμετάλλευση των ΗΠΑ από άλλες χώρες ήταν 
μία πολύ σαφής και συγκεκριμένη κριτική στους προκατόχους, με τους 
οποίους ο κ. Τραμπ δεν έχει και τις καλύτερες δυνατές σχέσεις. Και 
οι τέσσερις τελευταίοι Πρόεδροι των ΗΠΑ είναι πολιτικοί του αντί-
παλοι. Θεωρείται απολύτως βέβαιο ότι ο πατήρ Τζορτζ Μπους (1989-
1992) και ο υιός Τζορτζ Μπους (2001-2008) εκπροσωπούν τους πα-
ραδοσιακούς Ρεπουμπλικάνους, που δεν τον ψήφισαν στις εκλογές 
του 2016, ο Μπιλ Κλίντον (1993-2000) είναι σύζυγος της αντιπάλου, 
από την οποία έχασε στη λαϊκή ψήφο και η οποία είχε την απόλυτη 
στήριξη του άμεσου προκατόχου του Μπαράκ Ομπάμα (2009-2016).

Από τον Κλίντον, στον Ομπάμα και στον Τραμπ
Με δύο από αυτούς τους πολιτικούς αντιπάλους του κ. Τραμπ ο κ. 
Τσίπρας είχε στενές προσωπικές σχέσεις και επένδυσε στην πολι-
τική τους στήριξη.

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2015 είχε ξεκινήσει τη δεύτερη κυβερνητική 
του θητεία με μια παρουσία στο Ίδρυμα Κλίντον, με μοχλό το οποίο 
προσπάθησε να απευθύνει πρόσκληση για επενδύσεις στην Ελλάδα. 
«Το μήνυμα προς τους επενδυτές είναι πως είναι ευπρόσδεκτοι στην 
Ελλάδα, πως τώρα υπάρχει σταθερότητα και μια κυβέρνηση με σαφή 
εντολή να προχωρήσει σε αυτές τις απαραίτητες αλλαγές, επομένως 
δεν έχουν τίποτα να χάσουν» είχε πει ανάμεσα σε άλλα, σε μια συ-
ζήτηση η οποία δεν έμεινε στην ιστορία για τις βαθιές γνώσεις του κ. 
Τσίπρα στα αγγλικά.

Δύο χρόνια και κάτι αργότερα η Αθήνα άνοιξε τις πόρτες της για 
να υποδεχτεί πανηγυρικά τον Μπαράκ Ομπάμα, σε μια επίσκεψη 
χωρίς ιδιαίτερο πολιτικό βάρος, καθώς ζούσε τις τελευταίες 70 μέρες 
του στην προεδρία, στην οποία ο κ. Τραμπ είχε ήδη εκλεγεί. Όμως 
τότε ο κ. Τσίπρας δεν δίστασε να πλέξει το εγκώμιο του Αμερικανού 
Προέδρου λέγοντας ότι «ο Μπαράκ Ομπάμα υπερασπίστηκε όλους 
τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από χρώμα και θρησκεία, αλλά και την 
προσπάθεια για την κλιματική αλλαγή. Με την πολιτική που ασκή-
θηκε από τον Ομπάμα αναπτύχθηκε η οικονομία, ενώ στην Ευρώπη 
με την εμμονή στη λιτότητα έχουν προκληθεί πολλά οικονομικά και 
κοινωνικά προβλήματα».

Έντεκα μήνες αργότερα ο Τραμπ άλλαξε την πολιτική του προκα-
τόχου του ακριβώς σε αυτά τα ζητήματα για τα οποία τον είχε εγκωμι-
άσει τότε ο Έλληνας πρωθυπουργός. Στο περιβάλλον, έχοντας αποχω-
ρήσει από τη Συνθήκη για την Κλιματική Αλλαγή, και στην κοινωνική 
πολιτική, την καταγγελία της οποίας έκανε μπροστά στον κ. Τσίπρα 
κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου, στην πρώτη ερώτηση που δέχτηκε. 
«Αν δεις τις ασφαλιστικές εταιρείες και ρίξεις μια καλή, ισχυρή ματιά 
στους αριθμούς, θα δεις ότι από τον σχηματισμό του Obamacare πήγαν 
επάνω 400%, 450%, 250%, 300%, έκαναν μια περιουσία οι ασφαλι-
στικές εταιρείες» είπε, κατηγορώντας ουσιαστικά τον προκάτοχό του 
ότι εξυπηρέτησε τις ασφαλιστικές εταιρείες.

H ερώτηση στην οποία απαντούσε ο κ. Τραμπ είχε γίνει από τον 
δημοσιογράφο του Fox News, το οποίο είχε ασχοληθεί τελευταία φορά 
με την Ελλάδα πριν από δύο χρόνια και δύο μήνες ακριβώς, όταν είχε 
μεταδώσει την παραίτηση Τσίπρα από την πρωθυπουργία και την προ-
κήρυξη πρόωρων εκλογών.

«Κύριε Πρόεδρε, με όλο τον σεβασμό στον Πρόεδρο, τον Μάρ-
τιο του 2016 είπατε για το ενδεχόμενο μιας προεδρίας του Ντόναλντ 
Τραμπ “ελπίζω να μην αντιμετωπίσουμε αυτόν τον δαίμονα”. Αναρω-
τιέμαι αν, έχοντας περάσει λίγη ώρα με τον Πρόεδρο, έχετε αλλάξει 
γνώμη ή διατηρείτε την ίδια…»

«Μακάρι να το ήξερα αυτό πριν από την ομιλία μου» είπε ο κ. 
Τραμπ, πριν προλάβει να απαντήσει ο πρωθυπουργός ότι δεν αισθάν-
θηκε να απειλήθηκε κατά τη συνάντηση.

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ

Η ΕΛΛΑΔΑ 
ΠΛΗΡΏΝΕΙ ΑΚΡΙΒΑ 
ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 

ΑΝΤΙΑΜΕΡΙΚΑΝΙΣΜΟΥ 
ΤΟΥ ΤΣΙΠΡΑ

«Η Ελλάδα δημιουργεί δουλειές στην Αμερική»
Όμως η συμφωνία στην οποία κατέληξαν η Ελλάδα και οι ΗΠΑ απο-
δεικνύει ότι ο κ. Τραμπ όχι μόνο ήξερε τις παλαιότερες θέσεις του κ. 
Τσίπρα αλλά η Ελλάδα πλήρωσε γι’ αυτές. «Τους βοηθάμε, όπως ξέ-
ρετε, με μια μαζική ανανέωση της Πολεμικής τους Αεροπορίας και των 
αεροσκαφών που πηγαίνουν στην Ελλάδα. Ψάχνουν να αγοράσουν και 
επιπλέον αεροπλάνα από την Boeing» είπε ο Πρόεδρος Τραμπ, από 
τον οποίο η ελληνική κοινή γνώμη πληροφορήθηκε ότι η κυβέρνηση 
είχε υποβάλει σχετικό αίτημα.

«H κυβέρνησή μου ενημέρωσε το Κογκρέσο για την πιθανή πώ-
ληση στην Ελλάδα, για να αναβαθμίσει τα αεροπλάνα της F-16. Η συμ-
φωνία για να ενδυναμωθεί η Ελληνική Αεροπορία είναι αξίας 2,4 δισ. 
δολαρίων και θα δημιουργήσει χιλιάδες δουλειές στην Αμερική» είπε 
ο Πρόεδρος. Τη στιγμή, δηλαδή, που στην Ελλάδα δεν υπάρχει καμία 
θεσμική διαδικασία-προϋπόθεση για μια τέτοια αγορά, στις ΗΠΑ της 
θετικής ανταπόκρισης του Προέδρου είχε προηγηθεί η έγκριση του 
αιτήματος από το υπουργείο Εξωτερικών και η διαβίβασή του στην 
Υπηρεσία Συνεργασίας σε θέματα Άμυνας και Ασφάλειας (DSCA), η 
οποία και το απέστειλε στο Κογκρέσο, παρά το γεγονός, όπως επισή-
μανε ο κ. Τραμπ, ότι η συμφωνία δημιουργεί θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ.

Με τη συγκεκριμένη παραγγελία, ύψους 2,4 δισ. δολαρίων (2 δισ. 
ευρώ), χάθηκε το 50% της μείωσης του χρέους που πέτυχε η Ελλάδα 
το πρώτο τρίμηνο του 2017, όταν το χρέος έφτασε στα 310,6 δισ. από 
τα 314,8 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2016. Ουσιαστικά, δηλαδή, 
από τα 4,2 δισ. της μείωσης, τα 2 δισ. χρεώθηκαν εκ νέου σε έξι μήνες.

Ο Γ. Κύρτσος ζητά απαντήσεις 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Το θέμα έθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής της 
ΝΔ Γιώργος Κύρτσος, ο οποίος ζήτησε απαντήσεις από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή σε τρία βασικά ερωτήματα:
• Πώς είναι δυνατόν να αναλαμβάνει πρόσθετες δανειακές υπο-
χρεώσεις η ελληνική κυβέρνηση σε μια περίοδο κατά την οποία 
το ελληνικό δημόσιο χρέος θεωρείται υπέρογκο και συνεχίζεται 
στην Ε.Ε. η συζήτηση για τη μελλοντική αναδιάρθρωσή του και 
τον τρόπο επίτευξης της βιωσιμότητάς του;
• Πώς είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι άλλοι θεσμοί 
που εμπλέκονται στη διαχείριση του ελληνικού προγράμματος να 
παρεμβαίνουν για την επιβολή δημοσιονομικής πειθαρχίας μόλις 
εμφανιστεί κάποια πρόταση μείωσης κάποιου φόρου ή αύξησης 
κάποιας κοινωνικής παροχής με κόστος μερικές δεκάδες εκατομ-
μύρια ευρώ και να παρακολουθούν σιωπηλοί την κλιμάκωση της 
υπερχρέωσης του ελληνικού Δημοσίου, σε επίπεδο δισεκατομμυ-
ρίων, μέσω εξοπλιστικών προγραμμάτων σε όφελος της αμερικα-
νικής βιομηχανίας και σε βάρος των Ελλήνων και Ευρωπαίων φο-
ρολογουμένων;
• Τέλος, ποιο τμήμα του χρέους θα εξυπηρετηθεί κατά προτεραι-
ότητα, αυτό που αφορά ευρωπαϊκούς θεσμούς και κυβερνήσεις ή 
αυτό που αφορά τις ΗΠΑ;

Μια πρώτη απάντηση εμπεριέχεται στην εισήγηση της DSCA 
στο Κογκρέσο: «Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν γνωστά αντισταθμι-
στικά. Η Ελλάδα συνήθως ζητά αντισταθμιστικά. Κάθε συμφωνία 
για αντισταθμιστικά θα καθοριστεί σε διαπραγματεύσεις μεταξύ 
της Ελλάδος και του εργολάβου».

Ο εργολάβος είναι η Lockheed Martin, η οποία κατά σύμπτωση 
είχε πάρει με απευθείας ανάθεση τον εκσυγχρονισμό και την ανα-
βάθμιση πέντε αεροσκαφών P-3B του Πολεμικού Ναυτικού ένα-
ντι 500 εκατ. δολαρίων από την κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου τον 
Μάρτιο του 2015. Με την τελευταία εντολή, και συνολικά από το 
2000, η συγκεκριμένη εταιρεία έχει πάρει δουλειές από την Ελ-
λάδα ύψους 6,4 δισ. δολαρίων, δηλαδή 375 εκατ. τον χρόνο, περί-
που 1 εκατ. δολάρια την ημέρα.

Ίσως αυτό είχε υπόψη του ο Πρόεδρος Μακρόν, ο οποίος στη 
συνέντευξή του στην «Καθημερινή» στις 7 Σεπτεμβρίου, την ημέρα 
που έφτανε στην Αθήνα, είχε καλέσει την ελληνική κυβέρνηση «να 
επιδείξει τη βούλησή της να ενταχθεί πλήρως στην Ευρώπη της ά-
μυνας, μέσα από την επιλογή εξοπλισμών που θα στηρίζουν την 
ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία».

Μάλλον ο Τραμπ είχε καλύτερα επιχειρήματα για τους ηγέτες 
που κάποτε ανησυχούσαν για την εκλογή του.
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ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Τ
ην έκπληξη στην επίσημη επίσκεψη του 
πρωθυπουργού κ. Τσίπρα στην Ουάσιν-
γκτον έκανε ο Πρόεδρος Τραμπ, ο ο-
ποίος καλωσορίζοντας τον Έλληνα πρω-
θυπουργό δήλωσε, με μεγάλη του χαρά, 
ότι η Ελλάδα θα δαπανήσει 2,4 δισ. δο-

λάρια στην αμερικανική πολεμική βιομηχανία, δημιουργώ-
ντας έτσι «αμερικανικές θέσεις εργασίας».

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έχει ένα εντυπωσιακό επιχειρη-
ματικό παρελθόν και γι’ αυτό θεωρεί αναγκαίο να προβάλ-
λει τις διαπραγματευτικές του επιτυχίες. Τις θεωρεί προ-
σωπική καταξίωση και επιτυχημένη συνέχεια των επιχει-
ρηματικών deals του παρελθόντος.

Αποκάλυψη στις ΗΠΑ
Όπως ήταν φυσικό, ο κ. Τσίπρας βρέθηκε σε εξαιρετικά δύ-
σκολη θέση.

Δεν είχε ενημερώσει την ελληνική κοινή γνώμη και τη 
Βουλή για την επικείμενη δέσμευση δισεκατομμυρίων δο-
λαρίων με νέα δανεικά, εφόσον το ελληνικό Δημόσιο αδυ-
νατεί να χρηματοδοτήσει τέτοιου είδους αγορές.

Η έλλειψη διαφάνειας σε αυτά τα ζητήματα δημιουργεί 
ηθικό και πολιτικό ζήτημα, γιατί ένας από τους λόγους 
που οδηγηθήκαμε στη χρεοκοπία ήταν τα δεκάδες δισ. 
ευρώ που δαπανήθηκαν σε εξοπλιστικά προγράμματα, 
με υπογραφή Τσοχατζόπουλου, μετά την κρίση στα 
Ίμια. Ο Άκης Τσοχατζόπουλος, ο οποίος υποστηρίζει 
πλέον δημόσια την κυβέρνηση Τσίπρα, ανέπτυξε μια 
επιχειρηματολογία υπέρ των εξοπλισμών χωρίς σο-
βαρό οικονομικό έλεγχο, ανάλογη με εκείνη που δι-
ατυπώνουν σήμερα ο υπουργός Άμυνας κ. Καμμένος 
και το ελεγχόμενο από αυτόν κύκλωμα.

Μόνο τα 3 δισ. ευρώ να είχαμε που έδωσε σαν 
προμήθεια η κυβέρνηση Σημίτη-Τσοχατζόπουλου 
για την «κατεπείγουσα» αγορά τεσσάρων γερμανι-
κών υποβρυχίων νέου τύπου, θα μπορούσαμε να ορ-
γανώσουμε σήμερα την επανεκκίνηση της ελληνικής οι-
κονομίας χωρίς σκληρά μέτρα, όπως είναι ο ισοπεδωτικός 
ΕΝΦΙΑ, η μείωση των παλαιών κύριων συντάξεων που έχει 
προγραμματιστεί για το 2019 και η μείωση του αφορολόγη-
του ορίου στο ετήσιο εισόδημα που έχει προγραμματιστεί 
για το 2020. Περιττό να πούμε ότι τα υποβρύχια που πλη-
ρώσαμε προκαταβολικά πριν από 16 χρόνια είναι σήμερα 
ακόμη στη φάση των δοκιμών και της αντιμετώπισης συ-
γκεκριμένων προβλημάτων. Άλλωστε και η αναβάθμιση των 
F-16, για την οποία δηλώνουν ότι βιάζονται ο κ. Τσίπρας και 
ο κ. Καμμένος, είναι σε βάθος δεκαετίας…

Ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας εκτέθηκε και γιατί είχε 
δημιουργήσει την εντύπωση ότι η επίσημη επίσκεψη στις 
ΗΠΑ θα οδηγούσε στην υπογραφή μεγάλων επιχειρημα-
τικών συμφωνιών και στη δημιουργία πολλών θέσεων ερ-
γασίας στην Ελλάδα. Τελικά ακούστηκαν μόνο καλά λόγια 
από αυτούς που εξασφάλισαν μέσω του φορολογούμενου 
λαού θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ!

Θα πρέπει να αντιληφθούν στο Μαξίμου ότι η οικονομική 
διπλωματία έχει πολύ συγκεκριμένα κριτήρια και να μην την 
μπερδεύουν σκόπιμα με την επικοινωνία. Είναι τέτοια η «ε-
πιτυχία» της αναπτυξιακής πολιτικής της κυβέρνησης ώστε, 
ώσπου να πάει στην Ουάσινγκτον και να γυρίσει ο πρωθυ-
πουργός, πληροφορηθήκαμε το κλείσιμο της ιστορικής βιομη-
χανίας Pitsos, η οποία ελέγχεται εδώ και καιρό από ξένα κεφά-
λαια, με απώλεια 250 θέσεων εργασίας. Όλοι οι κυβερνητικοί 
παράγοντες έχουν μάθει να φλυαρούν υπέρ της βιομηχανικής 
ανάπτυξης και υπέρ μιας επενδυτικής πολιτικής η οποία θα ε-
ξασφαλίζει καλά αμειβόμενες θέσεις πλήρους απασχόλησης, 
αλλά κινούνται πάντα προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Σε δύσκολη θέση
Η σπουδή με την οποία προωθούν ο κ. Τσίπρας και ο κ. Καμ-

F-16, ΜΙΑ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ 
ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Αντιφατικός, 
όπως πάντα, 
ο κυβερνητικός 
σχεδιασμός.

μένος το συμβόλαιο ύψους 2,4 δισ. δολαρίων για την αναβάθ-
μιση των F-16 υπονομεύει την ίδια την οικονομική στρατηγική 
της κυβέρνησης.

Υποτίθεται ότι άμεσος στόχος της κυβέρνησης Τσίπρα 
είναι η έξοδος από το μνημόνιο –όχι βέβαια από τα μνημονι-
ακά μέτρα, που συνεχίζονται το 2019 και το 2020– τον Αύγου-
στο του 2018 και η συμφωνία για την αναδιάρθρωση του χρέ-
ους του ελληνικού Δημοσίου.

Μετά την επίσκεψη Τσίπρα-Καμμένου στην Ουάσιν-

γκτον δημιουργείται η εντύπωση σε πολλούς Ευρωπαί-
ους ότι η κυβέρνηση «έχει τα λεφτά» και πως οι Ευρω-
παίοι φορολογούμενοι δεν χρειάζεται να επιδοτήσουν 
την αναδιάρθρωση του χρέους του ελληνικού Δημο-
σίου, εφόσον η ελληνική κυβέρνηση δημιουργεί νέες 
οφειλές, αυτή τη φορά προς τις ΗΠΑ.

Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, κινδυνεύουμε 
να πληρώσουμε με πολλά επιπλέον δισ. ευρώ τη συμ-
φωνία για τα F-16. Μετά την απομάκρυνση του κ. Σό-
ιμπλε από το υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας 
τα κριτήρια αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας δεν 
θα είναι πιο ελαστικά, όπως ίσως νομίζουν όσοι συνή-
θιζαν να τον καταγγέλλουν στην Ελλάδα, αλλά πιθανό-
τατα πιο αυστηρά.

Οι Φιλελεύθεροι, οι οποίοι πιστεύουν ότι η Ελλάδα 
δεν έχει θέση στην Ευρωζώνη, διεκδικούν με αξιώσεις 
το υπουργείο Οικονομικών στη Γερμανία και θα μας χρε-
ώσουν, εάν επιτύχουν τον στόχο τους, τον πρόσθετο δα-
νεισμό για τα F-16. Πιο σκληρές θέσεις για το ελληνικό 
πρόγραμμα αναμένεται να έχει η νέα κυβέρνηση συνα-
σπισμού που σχηματίστηκε στην Ολλανδία από τέσσερα 
κεντροδεξιά κόμματα, όπως και η κυβέρνηση συνασπι-

σμού που πιθανότατα θα σχηματιστεί στην Αυστρία 
με συμμετοχή της κεντροδεξιάς και της άκρας δε-

ξιάς. Επομένως οι ελιγμοί του κ. Τσίπρα με τα F-16 
μας εκθέτουν σε τεράστιους οικονομικούς κινδύ-
νους σε μια περίοδο κατά την οποία το ευρωπα-
ϊκό περιβάλλον γίνεται, για μία ακόμη φορά, πιο 
δύσκολο για την Ελλάδα.

Κατά την άποψή μου, οι εξελίξεις πρέπει να α-
κολουθήσουν μια σειρά. Πρώτα η μετατροπή της 
εύθραυστης ανάκαμψης της οικονομίας σε στα-
θερή ανάπτυξη και η έξοδος από το μνημόνιο και 

κυρίως τα μνημονιακά μέτρα. Παράλληλα, η προ-
ώθηση μιας όσο το δυνατόν πιο τολμηρής αναδιάρ-

θρωσης του χρέους του ελληνικού Δημοσίου. Στη 
συνέχεια η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, γιατί 

δεν μπορεί να συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση, με 
ένα δυναμικό τμήμα της νεολαίας να φεύγει στο εξωτε-
ρικό και πάρα πολλούς 45άρηδες και 55άρηδες να είναι 
καταδικασμένοι στο επαγγελματικό και κοινωνικό πε-
ριθώριο.

Στον βαθμό που θα απαντάμε σε αυτές τις προκλή-
σεις θα αποκτούμε και τη δυνατότητα για τον προγραμ-
ματισμό των αναγκαίων εξοπλιστικών προγραμμάτων. 
Η υπεροχή που κατοχύρωσε η Τουρκία έναντι της Ελ-
λάδας την τελευταία εικοσαετία είναι πρώτα απ’ όλα οι-
κονομική, εφόσον το τουρκικό ΑΕΠ είναι τέσσερις έως 
πέντε φορές το ελληνικό, και μετά κοινωνική-δημογρα-
φική, εφόσον η Τουρκία έχει έναν κατά κανόνα νεανικό 
πληθυσμό που πλησιάζει τα 80 εκατομμύρια κι εμείς εί-
μαστε έτοιμοι να πέσουμε από το όριο των 10 εκατομμύ-
ριων με ολοένα αυξανόμενη μέση ηλικία.

Άλλωστε όλα τα εξοπλιστικά προγράμματα εκτυ-
λίσσονται σε βάθος χρόνου – ακόμη και αυτό το οποίο 
προώθησαν ο κ. Τσίπρας και ο κ. Καμμένος στις ΗΠΑ 
θα πάρει μία δεκαετία. Επομένως δεν υπάρχει κανένας 
λόγος να προχωρήσουμε σε μια ανατροπή προτεραιοτή-
των η οποία μπορεί να μας εκθέσει σε τεράστιους οικο-
νομικούς κινδύνους χωρίς να μας λύσει οποιοδήποτε α-
μυντικό πρόβλημα στο άμεσο μέλλον.

Θεωρώ ότι η κυβέρνηση Τσίπρα λειτουργεί με α-
ποσπασματικό και αντιφατικό τρόπο και παίρνει συχνά 
πρωτοβουλίες οι οποίες υπονομεύουν τη διακηρυγμένη 
στρατηγική της. Πρώτα η οικονομία, μετά η κοινωνία 
και στη συνέχεια οι εξοπλισμοί και όλα τα άλλα. Αυτή 
είναι η σωστή ιεράρχηση, η οποία ανατράπηκε χωρίς 
προειδοποίηση και χωρίς σοβαρή επιχειρηματολογία 
από την επίσκεψη Τσίπρα-Καμμένου στις ΗΠΑ.

Η πρωτοβουλία Τσίπρα-Καμμένου 
περιορίζει τις δυνατότητες για γενναία 
αναδιάρθρωση του χρέους του ελληνικού 
Δημοσίου.

Μετά την περιπέτεια με τον 
Τσοχατζόπουλο, όσοι επιδίδονται 
σε πατριδοκαπηλία με στόχο τους 
εξοπλισμούς κινδυνεύουν να βρεθούν 
εκτεθειμένοι.
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Όλοι πλέον έχουν εστιάσει 
στις πραγματικές δυνατότητες 
για επενδύσεις στη χώρα μας.

Επενδύσεις, οικονομία, χρέος, ενέργεια, Σούδα, αλλά 
και F-16. Η συνάντηση Τραμπ-Τσίπρα τα είχε όλα, 
με τις δύο πλευρές να δηλώνουν αμφότερες ικανο-
ποιημένες από την πορεία της. Ωστόσο, επειδή τα 
όμορφα λόγια μένει να γίνουν πράξεις, όλοι πλέον 

έχουν εστιάσει στις πραγματικές δυνατότητες για επενδύσεις στη 
χώρα μας, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέπεμψε το μήνυμα για 
τις μεγάλες ευκαιρίες για επενδύσεις, αλλά και την επαναβεβαί-
ωση της στήριξης της Ουάσινγκτον στην ελάφρυνση του ελληνι-
κού χρέους.

Επί της ουσίας, όμως, στις απτές συμφωνίες που γνωστοποιή-
θηκαν περιλαμβάνεται το πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16, κό-
στους 2,4 δισ. δολαρίων, αλλά και η αναβάθμιση της βάσης της 
Σούδας.

Η ελληνική πλευρά αποτιμά θετικά τις συναντήσεις με την 
αμερικανική ηγεσία και τους Αμερικανούς αξιωματούχους και, 
όπως τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε δήλωσή του στους Έλληνες δη-
μοσιογράφους στο Blair House για τα συμπεράσματα που μεταφέ-
ρει στις αποσκευές του αναχωρώντας από την Ουάσινγκτον, «το τα-
ξίδι πήγε εξαιρετικά καλά, οι βασικοί στόχοι επιτεύχθηκαν».

Οι βασικοί στόχοι επιτεύχθηκαν, σύμφωνα με τον Έλληνα 
πρωθυπουργό, τόσο κατά τις επαφές σε θεσμικό πλαίσιο, δηλαδή 
με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς, 
όσο και στις επαφές που είχε πέρα από το θεσμικό πλαίσιο, με επι-
χειρηματίες, επενδυτές και οργανώσεις της ομογένειας. Υπογράμ-
μισε, δε, ότι σε όλες τις συναντήσεις υπήρξε μια κοινή παραδοχή: 
«Η Ελλάδα επιστρέφει», βρισκόμαστε σε σημείο καμπής και στρο-
φής, που αποδεικνύεται όχι μόνο από τις επιδόσεις της οικονομίας 
αλλά και από τις διαθέσεις που κατέγραψε μεταξύ των επενδυτών 
απέναντι στη χώρα.

«Στις θεσμικές συναντήσεις», είπε ο Αλέξης Τσίπρας, «υπήρξε 
η ευρύτατη δυνατή στήριξη και υποστήριξη της Ελλάδας, τόσο στις 
δημόσιες δηλώσεις όσο και στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις». «Ήταν ε-
ξαιρετικά υποστηρικτικές οι δηλώσεις του Προέδρου (Τραμπ) για 
την ανάγκη στήριξης, για την έξοδο από την κρίση, για την επι-
στροφή της Ελλάδας και για τις πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις 
που έχει κάνει, όπως και η προτροπή του προς τους επενδυτές να 
εμπιστευτούν την ελληνική οικονομία» υπογράμμισε.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ, για τις κατ’ ιδίαν συνομιλίες στο πλαίσιο 

των θεσμικών επαφών που είχε σημείωσε ότι «οι στόχοι μας ε-
πιτεύχθηκαν, όχι μόνο να δώσουμε την εικόνα αλλά να πάρουμε 
και μια ανταπόκριση σε ό,τι αφορά το αίτημά μας για στήριξη των 
επενδύσεων στην Ελλάδα, αλλά και σε ό,τι αφορά το αίτημά μας 
για τη διατήρηση των ισορροπιών στην ευαίσθητη περιοχή, σε 
σχέση με την Τουρκία, και την αναβάθμιση της γεωπολιτικής 
αξίας και σημασίας της χώρας».

«Σημαντικός σταθμός, που επιβεβαιώνει αυτή την εμβά-
θυνση της συνεργασίας των δύο πλευρών, είναι η επόμενη ΔΕΘ, 
όπου οι ΗΠΑ είναι η τιμώμενη χώρα – μια έκθεση με διεθνή α-
κτινοβολία που έχει αναβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια. Η επό-
μενη έκθεση θα επικεντρωθεί στα θέματα νέων τεχνολογιών και 
καινοτομίας» σημείωσε ο κ. Τσίπρας.

Κάνοντας ένα πρώτο ταμείο, στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι 
επιβεβαίωσαν την πάγια αμερικανική υποστήριξη για την ελά-
φρυνση του χρέους και κέρδισαν μια σαφή δήλωση προθέσεων 
της κυβέρνησης Τραμπ για την πραγματοποίηση επενδύσεων και 
για την αύξηση του τουριστικού ρεύματος από την Αμερική.

Οι επενδυτές από την Αμερική έχουν ήδη εντοπί-
σει ευκαιρίες
Είναι δεδομένο, τουλάχιστον την τελευταία τριετία, ότι η Ελλάδα 
έχει αναδειχθεί σε ένα επενδυτικό Ελντοράντο για αμερικανικά 
επενδυτικά funds, θεσμικούς επενδυτές, private equities, ακόμα 
και ιδιώτες, οι οποίοι εμφανίζονται αποφασισμένοι να επενδύ-
σουν στη χώρα μας και έχουν προχωρήσει σε μεγάλα deals σε το-
μείς όπως η ενέργεια, οι τράπεζες, ο τουρισμός (ποντάροντας στις 
προβλέψεις για την έλευση 20 εκατομμυρίων τουριστών), η ναυ-
τιλία, το real estate, τα logistics, οι κατασκευές, καθώς και σε ε-
ξωστρεφείς ομίλους.

Οι Αμερικανοί επενδυτές ποντάρουν σε μεγάλο οικονομικό 
και γεωπολιτικό comeback της Ελλάδας, θεωρώντας ότι η γεω-
πολιτική θέση της χώρας αναβαθμίζεται ταχύτατα εξαιτίας της ευ-
ρύτερης και βαθιάς πολιτικής αναταραχής στη ΝΑ Μεσόγειο. Σε 
αυτό το πλαίσιο, διακρίνουν τις σημαντικότατες ευκαιρίες στην α-
νάδειξη των υποθαλάσσιων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, ενώ 
διατηρούν προσδοκίες ανάκαμψης της πραγματικής οικονομίας 
και αναμένουν την αναβάθμιση της χώρας ως πύλης της Ευρώπης.

Η πρώτη επιβεβαίωση αμέσως μετά το ταξίδι του πρωθυ-

πουργού στις ΗΠΑ ήρθε από την ανάδειξη της αμερικανικής Onex 
ως προτιμητέου επενδυτή για το Νεώριο, υπόθεση που είχε δρο-
μολογηθεί πρωθύστερα.

Αν προσπαθήσουμε να θυμηθούμε άλλες μεγάλες αμερικανι-
κές επενδύσεις, πρέπει να σταθούμε στο fund Third Point, που 
διαχειρίζεται κεφάλαια 13 δισ. ευρώ και επένδυσε περισσότερα 
από 200 εκατ. ευρώ, ξεκινώντας από την Dolphin Capital, στην 
Energean Oil & Gas για την ανάπτυξη της παραγωγής στα κοιτά-
σματα Πρίνος, Βόρειος Πρίνος, «Ε» και στις έρευνες στα νέα κοι-
τάσματα. Επίσης, το hedge fund ΤPG - Axon Capital και την αμε-
ρικανική Hines, που δηλώνει έτοιμη να ρίξει 500 εκατ. ευρώ στην 
ελληνική αγορά, εξαγόρασε το πακέτο της Μαΐλλης, που είχαν στα 
χέρια τους οι πιστώτριες τράπεζες, ενώ απέκτησε και το ATHENS 
Ledra Marriott, έναντι 33,5 εκατ. ευρώ.

Ο τουρισμός και η ναυτιλία είναι οι τομείς που ενδιαφέρουν 
το fund Oaktree, το deal του οποίου με τον όμιλο ΣΑΝΗ του Αν-
δρέα Ανδρεάδη άνοιξε τον δρόμο για την αγορά του ξενοδοχείου 
Gerakina Beach της Χαλκιδικής, με 15 εκατ. ευρώ περίπου. Το δί-
δυμο Oaktree-ΣΑΝΗ έχει αποκτήσει και το ξενοδοχειακό συ-
γκρότημα Oceania Club στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής.

Το fund Oaktree έχει επίσης προχωρήσει σε συνεργασία με 
τις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες Ocean Bulk και Star Bulk του 
Πέτρου Παππά. Στην ελληνική ναυτιλία επένδυσε και το fund 
Blackstone. Επενδύσεις στον χώρο της πληροφορικής πραγματο-
ποίησε το fund Black Summit μέσω των Ευρωσυμβούλων και της 
Q&R.

  ΑΝΤΙΌΠΗ ΣΧΌΙΝΑ

ΓΕΜΑΤΌ ΥΠΌΣΧΕΤΙΚΕΣ ΤΌ ΤΑΞΙΔΙ ΤΌΥ ΠΡΩΘΥΠΌΥΡΓΌΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ, 
ΑΝΑΜΕΝΌΝΤΑΙ ΌΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
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κόσµος

Αργά αλλά σταθερά, ως µείζον διακύβευµα 
για την επόµενη µέρα της ήττας των 
τζιχαντιστών αναδεικνύεται η προοπτική 
χειραφέτησης των Κούρδων στο Βόρειο 
Ιράκ και στη ΒΑ Συρία, δύο ντε φάκτο 
ανεξάρτητες περιοχές.

Είναι προφανές ότι η ηγεσία του PKK, 
και µε παραίνεση του αµερικανικού 
παράγοντα, δίνει προτεραιότητα στην 
κατοχύρωση των κεκτηµένων των 
Κούρδων ανταρτών στη ΒΑ Συρία και 
αποφεύγει να προκαλέσει γενικευµένη 
σύγκρουση µε την Τουρκία του Ερντογά ν.

Το ερώτηµα που κυριαρχούσε µετά το δηµοψήφι-
σµα της 25ης Σεπτεµβρίου στην αυτόνοµη κουρ-
δική περιοχή του Βορείου Ιράκ ήταν πώς θα απα-
ντήσει η Βαγδάτη στη συντριπτική υπέρ της ανε-
ξαρτησίας του ιρακινού Κουρδιστάν πλειοψηφία 

που κατεγράφη στις κάλπες. Η απάντηση δόθηκε την εβδοµάδα 
που πέρασε: οι δυνάµεις της ιρακινής κυβέρνησης προωθήθη-
καν ξανά στην περιοχή του Κιρκούκ, απ’ όπου είχαν αποχωρήσει 
στα µέσα του 2014, µετά την προέλαση των τζιχαντιστών.

Η αλλαγή φρουράς στο Κιρκούκ και στην πλούσια σε πε-
τρέλαια γειτονική περιοχή έγινε υπό αδιευκρίνιστες σε µεγάλο 
βαθµό συνθήκες, καθώς κάποιες πηγές µιλούν για ειρηνική α-
ποχώρηση των κουρδικών δυνάµεων, ενώ άλλες αναφέρονται 
σε ένοπλες συγκρούσεις.

Ποιος θα καλύψει το κενό
Τα γεγονότα στο Κιρκούκ και στη γειτονική περιοχή θα πρέπει 
να συνδυαστούν µε την είσοδο τουρκικών στρατιωτικών δυνά-
µενων στην περιοχή του Ιντλίµπ, στη Β∆ Συρία. Ο κοινός πα-
ρονοµαστής των εξελίξεων σε αυτά τα δύο µέτωπα είναι ότι αν 
σταθεροποιηθεί η παρουσία των κυβερνητικών δυνάµενων του 
Ιράκ αλλά και η παρουσία των τουρκικών δυνάµεων, τότε βρα-
χυκυκλώνεται, αν δεν ακυρώνεται οριστικά, η δυναµική συ-
γκρότησης µιας ενιαίας κουρδικής περιοχής. Από το Βόρειο 
Ιράκ και τη ΒΑ Συρία µε πρόσβαση στη Μεσόγειο, µέσω ενός 
κουρδικού διαδρόµου νοτίως των συνόρων Τουρκίας-Συρίας.

Η πτώση της Ράκα µετά την πολιορκία της, κατά κύριο λόγο 
από Κούρδους αντάρτες της Συρίας, καταγράφεται λίγους µήνες 
µετά την πτώση της Μοσούλης και σφραγίζει τη διάλυση του 
ισλαµικού κράτους των τζιχαντιστών ως γεωγραφικά συµπα-
γούς περιοχής. Έτσι, ενεργοποιούνται οι ανταγωνισµοί ανά-
µεσα στους πρωταγωνιστές της σύγκρουσης για το ποιος θα κα-
λύψει το κενό που αφήνει η συντριβή του χαλιφάτου των τζι-
χαντιστών.

Η απόφαση της υπό τον Μπαρζανί κουρδικής κυβέρνησης 
του Βορείου Ιράκ να διεξαγάγει δηµοψήφισµα για ανεξαρτησία 
έφερε στο προσκήνιο της επικαιρότητας διεργασίες και συγκλί-
σεις που τον τελευταίο καιρό έχουν οδηγήσει σε προσέγγιση 
της Άγκυρας µε την Τεχεράνη, µια εξέλιξη που επηρεάζει τους 
συσχετισµούς συνολικά στο εσωτερικό της Συρίας και του Ιράκ.

Αργά αλλά σταθερά, ως µείζον διακύβευµα για την επόµενη 
µέρα της ήττας των τζιχαντιστών αναδεικνύεται η προοπτική 
χειραφέτησης των Κούρδων στο Βόρειο Ιράκ και στη ΒΑ Συρία, 
δύο ντε φάκτο ανεξάρτητες περιοχές. Το µεν Βόρειο Ιράκ είναι 
στην ουσία ανεξάρτητο από την άνοιξη του 1991, την επόµενη 
µέρα δηλαδή της ήττας του Σαντάµ στην Καταιγίδα της Ερήµου, 
η δε ΒΑ Συρία διοικείται από συροκουρδική οργάνωση, αδελφή 
του PKK, από τα τέλη του 2011, όταν ο Άσαντ, µε µια ευφυή τα-
κτική κίνηση, απέσυρε από εκεί τις κυβερνητικές δυνάµεις, µε 
τη βεβαιότητα ότι οι Κούρδοι αντάρτες θα αντισταθούν σκληρά 
όχι µόνο στους τζιχαντιστές αλλά και σε κάθε προσπάθεια ένο-
πλης εµπλοκής της Τουρκίας στην περιοχή.

Ανήσυχη ηρεµία
Το Βόρειο Ιράκ και η ΒΑ Συρία είναι σήµερα τα δύο ενεργά µέ-
τωπα του Κουρδικού, ενώ στο άλλο µέτωπό του, τη ΝΑ Τουρ-
κία, όπου στα τέλη του 2015 - αρχές του 2016 υπήρξε ανάφλεξη 
της σύγκρουσης όχι µόνο στις ορεινές δύσβατες περιοχές αλλά 
και σε µεγάλες πόλεις, όπως το Ντιαρµπακίρ, επικρατεί µια α-
νήσυχη ηρεµία. Είναι προφανές ότι η ηγεσία του PKK, και µε 
παραίνεση του αµερικανικού παράγοντα, δίνει προτεραιότητα 
στην κατοχύρωση των κεκτηµένων των Κούρδων ανταρτών 
στη ΒΑ Συρία και αποφεύγει να προκαλέσει γενικευµένη σύ-
γκρουση µε την Τουρκία του Ερντογάν.

Το τέταρτο µέτωπο του Κουρδικού, εντός του Ιράν, είναι µε 
τα σηµερινά δεδοµένα µια λογική συνεπαγωγή και µια υπόθεση 
εργασίας, παρά ένα υπαρκτό µέτωπο. Το ιρανικό Κουρδιστάν, 
που ήταν η πρώτη αυτόνοµη κουρδική περιοχή την περίοδο της 
σοβιετικής κατοχής από το 1943 µέχρι το 1946, παρουσίασε α-
νάφλεξη µετά την ανατροπή του σάχη το 1979, ακολούθησε 
σκληρή καταστολή των δυνάµεων της Τεχεράνης και από τότε 
δεν έχουν αναφερθεί γεγονότα που να δείχνουν προοπτική α-
νάφλεξης. Εξυπακούεται όµως ότι η χειραφέτηση των Κούρδων 
στο Ιράκ και στη Συρία, µαζί µε µια πολύ πιθανή γενικευµένη 
κουρδική εξέγερση στη ΝΑ Τουρκία, θα πυροδοτούσαν εκ των 
πραγµάτων ένταση και αποσταθεροποίηση στις κουρδικές πε-
ριοχές του Ιράν.

Στρατηγική σηµασία
Σε κάθε περίπτωση, η επένδυση στη χειραφέτηση των Κούρ-
δων είναι µακροπρόθεσµης στρατηγικής επένδυση τόσο των 
ΗΠΑ όσο και του Ισραήλ. Ένα ανεξάρτητο κουρδικό κράτος στο 
Βόρειο Ιράκ και ένα ντε φάκτο ανεξάρτητο κρατικό µόρφωµα 
στη ΒΑ Συρία βραχυκυκλώνουν τις περιφερειακές φιλοδοξίες 
τόσο του Ιράν όσο και της Τουρκίας και επιτρέπουν στην Ουά-
σινγκτον να έχει υπολογίσιµο λόγο για τις κυβερνητικές ισορ-
ροπίες τόσο στη Βαγδάτη όσο και στη ∆αµασκό.

Χαρακτηριστικά της στρατηγικής σηµασίας που έχει για τις 
µεγάλες δυνάµεις ο κουρδικός παράγοντας είναι οι λεπτές ισορ-
ροπίες και τα προσεκτικά βήµατα της Μόσχας, που κρατά α-
νοιχτούς διαύλους επικοινωνίας µε τους Κούρδους της Συρίας, 
αλλά ταυτόχρονα αξιοποιεί και την οργή του Ερντογάν για τα 
παιχνίδια της Ουάσινγκτον στο Κουρδικό.

  ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΥΡ∆ΙΚΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ
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ρεπορτάζ

Αναστάτωση προκάλεσαν στο υπουργείο Μεταναστευ-
τικής Πολιτικής τα δύο γερµανικά δηµοσιεύµατα της 
τελευταίας εβδοµάδας, τα οποία αναφέρονταν στους 
πρόσφυγες που φιλοξενούνται στην Ελλάδα και στον 

βαλκανικό διάδροµο, δηλαδή στη διαδροµή από τα νησιά του 
Αιγαίου στη Βόρεια Ευρώπη.

Tο πρώτο ήταν στην εφηµερίδα «Die Welt», η οποία επικα-
λούνταν τις γερµανικές υπηρεσίες ασφαλείας: «Εσωτερικά έγ-
γραφα των γερµανικών υπηρεσιών ασφαλείας αναφέρουν ξεκά-
θαρα: “Η πίεση των µεταναστευτικών ροών από την Ελλάδα στη 
Γερµανία παραµένει αµείωτη”, ενώ σηµειώνεται ότι έχουν δηµι-
ουργηθεί εναλλακτικές διαδροµές».

Το δεύτερο ήταν της «Frankfurter Allgemeine Zeitung», το 
οποίο σχολιάζοντας τις επιπτώσεις από τη νίκη στα Σκόπια της 
Σοσιαλδηµοκρατικής Ένωσης του πρωθυπουργού Ζόραν Ζάεφ 
δεν απέκλειε το ενδεχόµενο να επιτρέψει την επαναλειτουργία 
του βαλκανικού διαδρόµου ως κίνηση καλής θέλησης απέναντι 
στην Ελλάδα.

«Η Αθήνα κάνει λόγο για περίπου 62.000 πρόσφυγες στην 
ενδοχώρα και στα νησιά. Στην πραγµατικότητα, µόνο περίπου 
40.000 άνθρωποι ζουν στη χώρα, παρ’ ότι µόνο φέτος 20.000 
νέοι αιτούντες άσυλο έφτασαν στα νησιά του Αιγαίου» είχε γρά-
ψει η «Die Welt», η οποία ζήτησε και σχόλιο από την Ύπατη Αρ-
µοστεία του ΟΗΕ. Ο Οργανισµός περίπου επιβεβαίωσε την πα-
ραπάνω εκτίµηση, κάνοντας λόγο για 44.000 πρόσφυγες, ενώ υ-
πολόγισε σε 15.000 τις νέες αιτήσεις για άσυλο που κατατίθενται 
κάθε µήνα στη Γερµανία από ανθρώπους οι οποίοι φτάνουν στη 
Γερµανία µέσω του βαλκανικού διαδρόµου. Αν αυτός ο αριθµός 
είναι ακριβής, στο δωδεκάµηνο οι νέες αιτήσεις για άσυλο φτά-
νουν περίπου τις 200.000, όσος δηλαδή ο ετήσιος στόχος για τα 
αιτήµατα ασύλου που έθεσαν οι Χριστιανοδηµοκράτες της κα-
γκελαρίου Μέρκελ και οι Χριστιανοσοσιαλιστές Βαυαροί σύµ-
µαχοί της.

Μπαλάφας και Μουζάλας επιβεβαιώνουν 
την «Die Welt»
Απέναντι στο δηµοσίευµα της γερµανικής εφηµερίδας η Αθήνα 
είχε δύο προσεγγίσεις. Μία ήπια, του υπουργείου Μετανα-
στευτικής Πολιτικής, και µία αυστηρή, του υφυπουργού Γιάννη 
Μπαλάφα, ο οποίος έκανε λόγο για fake news. Το ζήτηµα όµως 
ήταν ότι και οι δύο επιβεβαίωναν το δηµοσίευµα διαψεύδοντάς 
το.

Σύµφωνα µε το υπουργείο, το ρεπορτάζ «δεν υποστηρίζεται 
από κανένα τεκµηριωµένο στοιχείο, είναι ατυχές και έρχεται σε 

Το υπουργείο παραδέχεται ότι δεν 
γνωρίζει πόσοι πρόσφυγες φιλοξενούνται 
στην Ελλάδα.

Μουζάλας και Μπαλάφας καταγγέλλουν 
τα δηµοσιεύµατα ότι η Ελλάδα δεν 
φυλάει τα εξωτερικά της σύνορα και 
φεύγουν πρόσφυγες προς Γερµανία, αλλά 
τα επιβεβαιώνουν.

µια περίοδο που η Ελλάδα αντιµετωπίζει αυξηµένο αριθµό εισ-
ροών προσφύγων-µεταναστών και η Γερµανία βρίσκεται σε σύν-
θετη µετεκλογική περίοδο».

Όµως στην ίδια ανακοίνωση το υπουργείο δήλωσε ότι δεν δι-
αθέτει ούτε το ίδιο στοιχεία, καθώς, όπως ανέφερε: «Υπάρχουν 
δυσκολίες στην καταγραφή του προσφυγικού-µεταναστευτικού 
πληθυσµού λόγω της ρευστότητάς του».

Το ερώτηµα το οποίο πρέπει να απαντήσει το υπουργείο µε 
βάση αυτή την απάντηση είναι τι προκαλεί τη ρευστότητα, όταν 
το ίδιο στην ίδια ανακοίνωση διαβεβαιώνει ότι «εντείνεται ο έ-
λεγχος στα αεροδρόµια της χώρας, ώστε άτοµα χωρίς τα απαραί-
τητα και νόµιµα ταξιδιωτικά έγγραφα να εντοπίζονται και να α-
ποτρέπεται η έξοδός τους από τη χώρα».

Ο δρόµος της εξόδου από την Ελλάδα υποτίθεται ότι είναι 
κλειστός ακόµη και για τις επανενώσεις οικογενειών, οι διαµέ-
νοντες στα νησιά χαρακτηρίζονται «εγκλωβισµένοι» (όσο κι αν 
ο όρος έχει τεθεί σε αµφισβήτηση από το καλοκαίρι του 2016, 
όταν πρόσφυγας από τη Χίο συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για 
βιασµό, χωρίς ποτέ να απαντηθεί πώς έφυγε από τη Χίο), ενώ 
οι οµαδικές µετεγκαταστάσεις, όπως η προχθεσινή 234 προσφύ-
γων στη Γαλλία, είναι σπάνιες.

Ο κ. Μπαλάφας, από την πλευρά του, δεν είχε δυσκολίες 
να επικαλεστεί αριθµούς, επιβεβαιώνοντας ότι ο αριθµός των 

62.000 (62.206 στο επίσηµο έγγραφο της 1ης Αυγούστου) α-
πέχει από την πραγµατικότητα, καθώς έκανε λόγο για 55.000-
60.000, δηλαδή άφησε ανοιχτό το ενδεχόµενο για απόκλιση έως 
και 15%, ενώ ειδικά στα νησιά, όπως είπε, βρίσκονται περίπου 
12.000-14.000 µετανάστες και πρόσφυγες. Αν είχε πάρει το ηµε-
ρήσιο δελτίο του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Συ-
νόρων στις 16 Οκτωβρίου, ηµέρα που έκανε τις δηλώσεις, θα έ-
βλεπε ότι στα νησιά βρίσκονταν 14.539 άτοµα, δηλαδή ο αριθµός 
που έδωσε είχε µια απόκλιση περίπου 20%.

Κάποιοι λένε ότι θα είχε περισσότερο ενδιαφέρον να αναζη-
τηθεί και ο αριθµός των ατόµων που έχουν σήµερα δουλειά εξαι-
τίας της προσφυγικής κρίσης…

Η κινδυνολογία του βαλκανικού διαδρόµου
Σε ό,τι αφορά τον βαλκανικό διάδροµο, η «Die Welt» έγραφε 
ότι «η βαλκανική διαδροµή είναι κλειστή, όπως λένε οι πολιτι-
κοί. Κάθε µήνα, όµως, 15.000 αιτούντες άσυλο εξακολουθούν να 
φτάνουν στη Γερµανία, ακολουθώντας τη βαλκανική οδό. Ένας 
από τους σηµαντικότερους λόγους που συµβαίνει αυτό είναι ότι 
χώρες όπως η Ελλάδα και η Βουλγαρία –εσκεµµένα– δεν φυλάσ-
σουν τα εξωτερικά σύνορά τους και συνεχίζουν να στέλνουν κύ-
µατα προσφύγων στην Κεντρική Ευρώπη, κόντρα στους κανό-
νες της Ε.Ε.».

Ο κ. Μπαλάφας απέφυγε να σχολιάσει, όµως στην ανακοί-
νωση του υπουργείου αναφερόταν ότι µόνο κατά τους τρεις 
µήνες του καλοκαιριού από την ΠΓ∆Μ επανεισήχθησαν περί τα 
600 άτοµα στην Ελλάδα. Κοινώς, δηλαδή, ο διάδροµος υπάρχει, 
απλώς είναι δύσκολος και επικίνδυνος. Αν δηλαδή επαναπροω-
θήθηκαν 600 στην Ελλάδα, πόσοι κατάφεραν να συνεχίσουν;

Ενδεικτικό, πάντως, της «αποτελεσµατικότητας» στη φύλαξη 
των συνόρων είναι το γεγονός ότι στις 18 Οκτωβρίου συνελήφθη, 
λίγο πριν πετάξει από το αεροδρόµιο της Θεσσαλονίκης, ένα 
πρώην στέλεχος των µυστικών υπηρεσιών της ΠΓ∆Μ, το οποίο 
είχε µπει στην Ελλάδα µε ψεύτικο βουλγάρικο διαβατήριο.

Στα Σκόπια, πολιτικοί από το αντιπολιτευόµενο VMRO του 
πρώην πρωθυπουργού Νίκολα Γκρούεφσκι υποστήριζαν µε δη-
λώσεις τους στην εφηµερίδα «Frankfurter Allgemeine Zeitung» 
ότι µετά τη νίκη του στις δηµοτικές εκλογές ο κ. Ζάεφ θα προ-
σφέρει την επαναλειτουργία του βαλκανικού διαδρόµου για να 
εξευµενίσει την Αθήνα.

Το πρακτικό ζήτηµα όµως είναι, εάν και εφόσον υπάρξει 
προσφυγική ροή από την Ελλάδα προς τα βόρεια και ανοίξει ο 
βαλκανικός διάδροµος στην ΠΓ∆Μ, τι θα γίνει στη συνέχεια; 
Ακόµη κι αν η Σερβία ακολουθούσε, η ροή θα σταµατούσε είτε 
στην Ουγγαρία είτε στην Αυστρία, που µετά την εκλογή του Σε-
µπάστιαν Κουρτς στην πρωθυπουργία αναµένεται να έχει και ε-
πισήµως µια πιο συγκεκριµένη αντιµεταναστευτική προσέγγιση 
στα ευρωπαϊκά πράγµατα.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρµπαν υπήρξε 
ένας από τους πιο θερµούς υποστηρικτές του Νίκολα Γκρού-
εφσκι, επειδή, όπως είπε, έχτισε «τοίχο µε την Ελλάδα κι 
έτσι έκλεισε τον βαλκανικό δρόµο». «Ο Γκρούεφσκι είναι η 
µόνη ελπίδα για να γίνει η Μακεδονία µέλος της Ε.Ε.» είχε 
πει ο Όρµπαν.

Σύµφωνα µε τους υποστηρικτές του κ. Γκρούεφσκι, η διά-
νοιξη του βαλκανικού διαδρόµου θα εξευµενίσει την Ελλάδα 
που είχε καταγγείλει την κατασκευή του και θα βοηθήσει στην 
άρση των ελληνικών ενστάσεων για ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ 
και στην Ε.Ε. Προφανώς, στην προσπάθεια να ανακτήσουν το ε-
σωτερικό ακροατήριο, το οποίο το κόµµα τους έχασε, παραβλέ-
πουν ότι και η Ελλάδα δύσκολα µπορεί να µιλά για τους τοίχους 
των άλλων όταν έχει χτίσει τοίχο στα σύνορα µε την Τουρκία 
στη Θράκη.

Η κινδυνολογία ότι θα ανοίξει εκ νέου ο βαλκανικός διά-
δροµος δεν επηρεάζει την ΠΓ∆Μ, όπου άλλωστε φιλοξενούνται 
µόλις 200 πρόσφυγες σε δύο στρατόπεδα, µπορεί όµως να έχει 
απρόσµενες επιπτώσεις τόσο στους 7.600 πρόσφυγες που όταν έ-
κλεισε ο διάδροµος εγκλωβίστηκαν στη Σερβία όσο και στους ε-
κατοντάδες χιλιάδες που περιµένουν στα τουρκικά παράλια απέ-
ναντι από τα ελληνικά νησιά.

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

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

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

www.gethealthier.gr

Τα αυθαίρετα, ανεξάρτητα από την 
περίοδο κατασκευής τους, είναι 
το αποτέλεσµα ενός φαύλου κύ-
κλου κακών επιλογών και άστο-

χης παρεµβατικότητας. Ο λαϊκισµός, οι πο-
λιτικές µηχανορραφίες και η ώσµωση των 
υπηρεσιών µε πάσης φύσεως µικροσυµφέ-
ροντα και «συλλογικότητες» δηµιούργησαν 
ένα κλίµα αποδοχής του «λαϊκού» αυθαιρέ-
του και εξοβελισµού των «καπιταλιστικών» 
επενδύσεων.

Η αυθαίρετη κατάτµησης γης, η κατα-
στροφή του περιαστικού τοπίου, η εξόντωση 
του φυσικού περιβάλλοντος, τα µπαζώµατα 
των ρεµάτων και οι πολεοδοµικές δυσµορ-
φίες είναι στρεβλώσεις που συνέβησαν σε 
γνώση όλων ανεξαιρέτως. Πολλές φορές µά-
λιστα και µε την ευλογία του Προέδρου της 
∆ηµοκρατίας! Το προεδρικό διάταγµα του 
1926 έγραφε επί λέξει: «Τα χαρακτηριζό-
µενα ως αυθαίρετα κατεδαφίζονται υπό της 
αστυνοµικής αρχής άνευ οιασδήποτε διατυ-
πώσεως εφ’ όσον δεν εγένετο εν αυτοίς µόνι-
µος εγκατάστασις ανθρώπων προς κατοικίαν 
ηµέρας και νυκτός».

Με λίγα λόγια, αν ο οικοπεδούχος προ-
λάβει να χτίσει και να µπει µέσα, το κτί-
σµα δεν κατεδαφίζεται. Η διάταξη αυτή, 
όπως ήταν φυσικό, εξώθησε τους οικιστές 
να χτίζουν µικρά και φτηνά αυθαίρετα, για 
να προλάβουν να τα κατοικήσουν µέσα σε 
ένα Σαββατοκύριακο – όπως στην Τουρκία, 
όπου το αυθαίρετο το λένε σχεδόν επισή-
µως «gecekondu», που σηµαίνει «χτισµένο 
σε µια νύχτα».

Προ ηµερών η Βουλή ψήφισε τον νόµο 
«Έλεγχος και Προστασία του ∆οµηµένου 
Περιβάλλοντος», ο οποίος µεταξύ άλλων 
αφορά και τα αυθαίρετα. Κατά τη συζήτηση 
στη Βουλή πολλοί βουλευτές ισχυρίστηκαν 
ότι το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο αποτελεί 
πιστή αντιγραφή παλαιότερων νόµων. Όµως 
διαβάζοντάς το διαπιστώνει κανείς ότι εισά-
γει νέες διατάξεις και διαδικασίες που ενι-
σχύουν τη γραφειοκρατία και επεκτείνουν 
την κρατική παρεµβατικότητα. Την ίδια ά-
στοχη παρεµβατικότητα η οποία κατά το 
παρελθόν ανέχτηκε –αν δεν προκάλεσε– 
τα εκατοµµύρια των αυθαιρέτων και την 
καταστροφή του τοπίου, του µοναδικού συ-
γκριτικού µας πλεονεκτήµατος που µπορεί 
να έλξει ξένα κεφάλαια.

Οι πολεοδοµικές πολιτικές που προω-
θήθηκαν από την εποχή του Τρίτση, αλλά 
και από παλαιότερα, δεν κατόρθωσαν ούτε 
τη δυναµική των αυθαιρέτων να συγκρατή-
σουν ούτε την οργανωµένη δόµηση να προ-
ωθήσουν.

  ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΟΥΡΟΥΝΗ*

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
∆ΕΝ ΝΟΜΟΘΕΤΕΙΤΑΙ

11άρθρο

Ελπίζουν πολλοί ότι αν µπει τάξη στο 
θεσµικό πλαίσιο των χρήσεων γης και των 
χωρικών ρυθµίσεων, όλα θα δουλέψουν 
ρολόι. Είναι όµως έτσι; Η Αττική από θε-
σµικής, πολεοδοµικής και περιβαλλοντικής 
πλευράς είναι από τις πλέον θωρακισµένες 
περιοχές της Ελλάδας. Παρ’ όλα αυτά, ένα 
στα τρία αυθαίρετα όλης της χώρας στην Ατ-
τική χτίστηκε.

Ένας Αµερικανός πολιτικός έλεγε ότι 
«στην πολιτική δύο πράγµατα έχουν σηµα-
σία, το πρώτο είναι τα λεφτά και δεν µπορώ 
να θυµηθώ ποιο είναι το δεύτερο».

Πριν από λίγες µέρες βρέθηκε στο ε-
πίκεντρο της επικαιρότητας η BlackRock 
και η επένδυσή της σε έκταση στον Κη-
φισό, για την οποία έκταση το προεδρικό 
διάταγµα που καθορίζει τους όρους δόµη-
σης έχει εγκριθεί από το ΣτΕ, αλλά οι µήνες 
περνούν και το διάταγµα δεν προωθείται 
προς υπογραφή. Και καλούνται επιχειρή-
σεις να διαχειριστούν λεπτές ισορροπίες 
που έχουν διαµορφωθεί µεταξύ της κυβέρ-
νησης και συλλογικοτήτων ή οµάδων πολι-
τών µε στόχο την υπονόµευση επενδύσεων 
ανά την επικράτεια.

Άρα το πρόβληµα δεν είναι απαραίτητα 
οι νόµοι, αλλά ούτε κανένας νόµος λύνει 
προβλήµατα απλώς και µόνο µε την ψήφισή 
του. ∆ιότι ένα είναι σίγουρο: Η πολιτική α-
ποτελεσµατικότητα δεν νοµοθετείται.

*Ο Κώστας Κουρούνης είναι πολεοδόµος πο-
λιτικός µηχανικός, υπεύθυνος για την πρω-
τοβουλία Publicspace.gr.

Οι πολεοδοµικές πολιτικές 
που προωθήθηκαν από 
την εποχή του Τρίτση, 
αλλά και από παλαιότερα, 
δεν κατόρθωσαν ούτε τη 
δυναµική των αυθαιρέτων 
να συγκρατήσουν ούτε την 
οργανωµένη δόµηση να 
προωθήσουν.
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ρεπορτάζ

«Μίλησα για τις σηµαντικές µεταρρυθµίσεις 
που χρειάζεται η πατρίδα µας. Και όταν µιλάµε 
για µεταρρυθµίσεις, µιλάµε πρωτίστως για 
επενδύσεις που θα δηµιουργήσουν πολλές και 
καλύτερες δουλειές». Κ. Μητσοτάκης

ΑΝΑ∆ΙΑΤΑΞΗ 
∆ΥΝΑΜΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Ν∆

 ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Σε αναδιάταξη δυνάµεων προχώρησε το τελευ-
ταίο διάστηµα ο πρόεδρος της Ν∆ Κυριάκος 
Μητσοτάκης, µε το βλέµµα προφανώς στην 
κατά τα φαινόµενα µακρά προεκλογική περί-

οδο στην οποία βρίσκεται η χώρα. Και αν το ενδιαφέρον 
των ΜΜΕ επικεντρώθηκε στις αλλαγές στο επικοινωνι-
ακό επιτελείο της Ν∆, είναι φανερό ότι ο κ. Μητσοτάκης 
µε τις κινήσεις του επιδιώκει να ενισχύσει και διάφορους 
άλλους τοµείς του κόµµατος (αλλά και φορείς του), ώστε 
η Ν∆ να στείλει ένα καθαρό µήνυµα στους ψηφοφόρους 
ότι είναι έτοιµη σε όλα τα επίπεδα να αναλάβει τη διακυ-
βέρνηση της χώρας.

Επικοινωνιακές αλλαγές
Όπως προαναφέρθηκε, η πιο προβεβληµένη από τα 
ΜΜΕ κίνηση του κ. Μητσοτάκη ήταν σειρά αλλαγών στο 
επικοινωνιακό επιτελείο της Ν∆, όπου δύο έµπειροι δη-
µοσιογράφοι ανέλαβαν βασικές θέσεις. Πρόκειται για 
την –και ευρωβουλευτή του κόµµατος– Μαρία Σπυράκη, 
η οποία αντικατέστησε τον Βασίλη Κικίλια στη θέση του 
εκπροσώπου του κόµµατος, και τον Κωνσταντίνο Ζούλα, 
ο οποίος ανέλαβε διευθυντής του Γραφείου Τύπου της 
Ν∆ αντικαθιστώντας τον (επίσης δηµοσιογράφο) Μακά-
ριο Λαζαρίδη, στενό συνεργάτη του προέδρου του κόµ-
µατος, ο οποίος, ωστόσο, παραµένει στο επικοινωνιακό 
team της Ν∆ µε την ιδιότητα του συµβούλου Επικοινω-
νίας του προέδρου.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε άλλους δύο 
αναπληρωτές εκπροσώπους του κόµµατος, καθώς στο 
πλευρό του Κωνσταντίνου Κυρανάκη και της Σοφίας Ζα-
χαράκη βρίσκονται πλέον ο Νίκος Ρωµανός και ο Σπύ-
ρος Σταυρίδης, ενώ ο Γιώργος Κοντογιάννης αναβαθµί-
στηκε αναλαµβάνοντας αναπληρωτής διευθυντής Γρα-
φείου Τύπου για θέµατα περιφερειακού Τύπου, δίπλα 
στην επίσης αναπληρώτρια διευθύντρια Γραφείου Τύπου 
Κύρα Κάπη.

Πρέπει να σηµειωθεί ότι αν και το σχήµα θεωρήθηκε 
από κάποιους πολυπρόσωπο, πηγές της Ν∆ αναφέρθηκαν 
στην αναγκαιότητα ύπαρξης ισχυρής «δύναµης πυρός» ε-
νόψει ενός µακρού προεκλογικού αγώνα που στο κόµµα 
θεωρείται δεδοµένο ότι θα υπάρξει.

Να σηµειωθεί εδώ ότι ο κ. Κικίλιας, ο οποίος επί 

µακρό χρονικό διάστηµα είχε αναλάβει να σηκώσει το 
βάρος του εκπροσώπου Τύπου της Ν∆, «µετακόµισε» 
στη θέση του τοµεάρχη Εθνικής Άµυνας του κόµµατος, 
θέση που έως πρόσφατα κατείχε ο αντιπρόεδρος της Ν∆ 
Άδωνις Γεωργιάδης. Αν και ακούστηκαν σχόλια για δια-
κριτική υποβάθµιση του κ. Γεωργιάδη, ο ίδιος όχι µόνο 
δεν φάνηκε να δυσανασχετεί µε την απόφαση του προέ-
δρου αλλά φρόντισε να παραδώσει µε κάθε επισηµότητα 
στον κ. Κικίλια το «σκιώδες χαρτοφυλάκιο» του υπουρ-
γείου Άµυνας, γράφοντας µάλιστα στο Twitter: «Μόνον 
χαρά µού δίνει η αντικατάστασή µου στον Τοµέα Αµύ-
νης από τον @Vkikilias, στον οποίο εύχοµαι Καλή Επι-
τυχία!».

Ειδικό βάρος στο Ινστιτούτο ∆ηµοκρατίας
Σε δεύτερο επίπεδο, ο πρόεδρος της Ν∆ φάνηκε να επι-
διώκει να δώσει ιδιαίτερο βάρος στο think tank του κόµ-
µατος, το Ινστιτούτο ∆ηµοκρατίας Κωνσταντίνος Καρα-
µανλής, στο οποίο όρισε το νέο επιστηµονικό συµβούλιο.

Συγκεκριµένα, πρόεδρος ορίστηκε ο Ευάνθης Χατζη-
βασιλείου, καθηγητής στο Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιο-
λογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών, και γενική διευθύ-
ντρια η Κωνσταντίνα Μπότσιου, αναπληρώτρια καθη-
γήτρια Σύγχρονης Ιστορίας και ∆ιεθνούς Πολιτικής και 
τέως αντιπρύτανης του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. 

Όσον αφορά τα µέλη, αυτά είναι τα εξής:
• Γιώργος Γεραπετρίτης (καθηγητής Συνταγµατικού ∆ι-
καίου Νοµικής Αθηνών)
• Μιχάλης Αργυρού (αναπληρωτής καθηγητής Οικονοµι-
κών στο Πανεπιστήµιο του Κάρντιφ)
• Θοδωρής Πελαγίδης (καθηγητής Οικονοµικής Ανάλυ-
σης στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς και ανώτερος εταίρος 
του Ινστιτούτου Brookings της Ουάσινγκτον)
• Άγγελος Συρίγος (αναπληρωτής καθηγητής ∆ιεθνούς 
∆ικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπι-
στήµιο)
• Σπύρος Βλαχόπουλος (καθηγητής Νοµικής Σχολής του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών)
• Χρήστος Ταραντίλης (καθηγητής ∆ιοικητικής Επιστή-
µης και Λήψης Αποφάσεων στο Τµήµα ∆ιοικητικής Επι-
στήµης και Τεχνολογίας του Οικονοµικού Πανεπιστη-
µίου Αθηνών)
• Γιώργος Πρεβελάκης [καθηγητής Γεωπολιτικής στο 
Πανεπιστήµιο της Σορβόννης (Paris Ι)]

Στόχος του κ. Μητσοτάκη είναι να ενισχύσει και σε 
θεωρητική βάση τις θέσεις του ιδίου και της Ν∆, ενώ η 
επιλογή του Άγγελου Συρίγου θεωρείται έµπρακτη κί-
νηση στήριξης του πανεπιστηµιακού, ο οποίος το τελευ-
ταίο διάστηµα έχει βρεθεί στο στόχαστρο αντιεξουσια-
στών.

∆ωδεκαµελές Συµβούλιο
Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ν∆ ανακοίνωσε τη σύνθεση 
της 12µελούς οµάδας συµβούλων του, προερχόµενων από 
διαφορετικούς τοµείς της πολιτικής, κοινωνικής και οι-
κονοµικής ζωής του τόπου, κατά την παρουσίαση των ο-
ποίων υπογράµµισε ότι «κάποιοι τούς ονοµάζουν τεχνο-
κράτες. Προσωπικά, θα τους έλεγα ανθρώπους που µε 
την πείρα τους και –κυρίως– τη δουλειά τους έχουν απο-
δείξει ότι µπορούν να προτείνουν λύσεις για τα µεγάλα 
προβλήµατα της πατρίδας µας. Έρχονται για να ικανοποι-
ήσουν το αίτηµα της κοινωνίας για ανανέωση της πολι-
τικής και να σχεδιάσουµε µαζί τους τις απαντήσεις στα 
πραγµατικά προβλήµατα», δίνοντας έτσι και το στίγµα 
των προθέσεών του για «άνοιγµα» σε διαφορετικές τά-
σεις και τάξεις της κοινωνίας.

Η νέα οµάδα συµβούλων του κ. Μητσοτάκη έχει ως 
εξής:
• Γεραπετρίτης Γιώργος, επικεφαλής Συντονιστικού Ορ-
γάνου των Συµβούλων του Προέδρου
• Σδούκου Αλεξάνδρα, σύµβουλος Ενέργειας και Φυσι-
κών Πόρων
• Χάλαρης Χρήστος, σύµβουλος Ηλεκτρονικής ∆ιακυ-
βέρνησης
• Μιχαηλίδου ∆όµνα, σύµβουλος Μεταρρυθµίσεων
• Ζαββός Γιώργος, σύµβουλος Ευρωπαϊκών Θεµάτων
• Μπότσιου Κωνσταντίνα, σύµβουλος Εξωτερικής Πολι-
τικής
• Αραβώσης Κωνσταντίνος, σύµβουλος Περιβάλλοντος
• Αναστασάτος Τάσος, σύµβουλος Ανάπτυξης
• Πελαγίδης Θοδωρής, σύµβουλος Μακροοικονοµίας
• Χριστόπουλος Λεωνίδας, σύµβουλος Κράτους και ∆η-
µόσιας ∆ιοίκησης
• Πιτσίκα Ρεβέκκα, σύµβουλος Αξιολόγησης Στελεχια-
κού ∆υναµικού
• Πέτσας Στέλιος, σύµβουλος ∆ηµοσιονοµικής Πολιτι-
κής
• Λοΐζου Βίκυ, σύµβουλος Υγείας-Πρόνοιας

Σε πρώτο πλάνο η ανανέωση
Εν τω µεταξύ, ο πρόεδρος της Ν∆ φρόντισε να υπογραµ-
µίσει τον στόχο του για ανανέωση του στελεχιακού δυ-
ναµικού του κόµµατος, διοργανώνοντας συνάντηση µε 32 
άτοµα που ήδη έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Στελεχών 
της Ν∆, προερχόµενα από την επιστηµονική κοινότητα, 
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 Ο κ. Μητσοτάκης µε τις κινήσεις του επιδιώκει 
να ενισχύσει διάφορους τοµείς του κόµµατος, 
ώστε η Ν∆ να στείλει ένα καθαρό µήνυµα στους 
ψηφοφόρους ότι είναι έτοιµη σε όλα τα επίπεδα 
να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας.

τον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα. Μιλώντας µε τα νέα 
στελέχη της Ν∆, ο κ. Μητσοτάκης σηµείωσε ότι «τα κόµ-
µατα θεωρούνται από την κοινωνία κλειστοί µηχανι-
σµοί, στους οποίους για να έχει κάποιος πρόσβαση πρέ-
πει να έχει κάποιου είδους προσωπική γνωριµία. Ήµουν 
και είµαι αποφασισµένος αυτό να το αλλάξω. Και, αν δύο 
λέξεις συµβολίζουν τη φιλοσοφία του Μητρώου, αυτές 
είναι οι λέξεις “ευκαιρίες” και “αξιολόγηση”».

Ο πρόεδρος της Ν∆ έσπευσε να τονίσει ότι σέβεται 
και τιµά απεριόριστα τα παλιά στελέχη της Ν∆ που έχουν 
δώσει µεγάλο αγώνα για την παράταξη, ωστόσο πρό-
σθεσε ότι «αναγνωρίζω απόλυτα την ανάγκη να µπορέ-
σουµε να ανοίξουµε τις πόρτες µας σε νέους ανθρώπους. 
Και οι νέοι αυτοί άνθρωποι, για µένα, πρέπει να έχουν 
ένα βασικό χαρακτηριστικό. Να έχουν µια ζωή πριν από 
την πολιτική. Μια επαγγελµατική διαδροµή η οποία να 
τους κάνει, µε τον δικό τους τρόπο, να ξεχωρίζουν, είτε 
στον επαγγελµατικό τους χώρο είτε στις τοπικές τους 
κοινωνίες». ∆ήλωσε µάλιστα µε νόηµα ότι το Μητρώο 
Στελεχών δεν σταµατά τη δουλειά του και υπογράµµισε 
ότι «χρειαζόµαστε µια µεγάλη δηµοκρατική επανάσταση 
νοµιµοποίησης. Χρειαζόµαστε να ξαναβρούµε τον πυ-
ρήνα της αίσθησης του τι σηµαίνει να συµµετέχει κανείς 
στα κοινά. Και θεωρώ ότι µε το Μητρώο κάνουµε ένα ση-
µαντικό βήµα σε αυτή την προσπάθεια».

Στρατηγική ανοίγµατος στην κοινωνία
Στενοί συνεργάτες του προέδρου της Ν∆ σηµειώνουν ότι 
όλες αυτές οι κινήσεις του κ. Μητσοτάκη αποτελούν κοµ-
µάτια ενός ολοκληρωµένου σχεδίου για άνοιγµα του κόµµα-
τος στην κοινωνία και προσέλκυση ψηφοφόρων ακόµα και 

από χώρους που βρίσκονται µακριά από την παράταξη. Οι 
ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η βασική στόχευση του 
κ. Μητσοτάκη είναι πλέον η Ν∆ να χαράξει και να επιβά-
λει τη δική της ατζέντα στον πολιτικό διάλογο, µη επιτρέ-
ποντας στην κυβέρνηση να έχει ελευθερία κινήσεων, ενώ 
ταυτόχρονα φαίνεται ότι το κόµµα προσανατολίζεται στο να 
διακόψει τις ανέξοδες αψιµαχίες µε στελέχη της κυβέρνη-
σης που έχουν τον ρόλο του agent provocateur. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι σε αναρτήσεις του αναπληρωτή υπουργού 
Υγείας Παύλου Πολάκη σχετικά µε την απόφαση του Εφε-
τείου Αναστολών για την Ηριάννα Β.Λ., αλλά και σε σχόλιό 
του για τον συντονιστή Στρατηγικής και Επικοινωνίας της 
Ν∆ Τάκη Θεοδωρικάκο, το κόµµα απάντησε ότι µε «ανεκδι-
ήγητες» αναρτήσεις δεν θα ασχοληθεί ξανά, συµπληρώνο-
ντας ότι «ο κύριος αυτός είναι πρόβληµα του κ. Τσίπρα. Ας 
λύσει το πρόβληµα εκείνος, αν θέλει και µπορεί».

Ευρωπαϊκές επαφές κορυφής
Συµπλήρωµα στις παραπάνω κινήσεις του κ. Μητσοτάκη 
αποτέλεσαν οι διαδοχικές συναντήσεις του στις Βρυξέλ-
λες την περασµένη Τετάρτη και Πέµπτη µε κορυφαίους 
επιτρόπους. Συγκεκριµένα, ο πρόεδρος της Ν∆ συναντή-
θηκε αρχικά, στο πλαίσιο γεύµατος εργασίας, µε τον α-
ντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γίρκι Κατάινεν 
και έξι επιτρόπους προερχόµενους από το ΕΛΚ, τον ∆η-
µήτρη Αβραµόπουλο, τον Γκίντερ Έτινγκερ, τον Χρί-
στο Στυλιανίδη, τον Φιλ Χόγκαν, τον Κάρλος Μοέντας 
και τον Γκαµπριέλ Μαρίγια. Παράλληλα, συναντήθηκε 
µε τον έτερο αντιπρόεδρο της Επιτροπής Βάλντις Ντο-
µπρόβσκις και λίγο αργότερα µε τον επίτροπο Οικονοµι-
κών Υποθέσεων Πιερ Μοσκοβισί, ενώ την Πέµπτη είχε 
επαφές µε τον πρόεδρο του ΕΛΚ Ζόζεφ Ντολ και µε τον 
πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούν-
κερ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στις συναντήσεις του ο 
κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να ξεδιπλώσει την κυ-
βερνητική ατζέντα της Ν∆ σε όλους τους τοµείς ενδια-
φέροντος, ενώ ο ίδιος τόνισε ότι «είχα την ευκαιρία να 
συζητήσω µε µια σειρά από Ευρωπαίους επιτρόπους το 
σχέδιό µου για την Ελλάδα του µέλλοντος. Μίλησα για 
τις σηµαντικές µεταρρυθµίσεις που χρειάζεται η πατρίδα 
µας. Και όταν µιλάµε για µεταρρυθµίσεις, µιλάµε πρωτί-
στως για επενδύσεις που θα δηµιουργήσουν πολλές και 
καλύτερες δουλειές, για τη σύνδεση της εκπαίδευσης µε 
την αγορά εργασίας, για το πώς το ∆ηµόσιο θα γίνει πιο α-
ποτελεσµατικό προς όφελος των πολιτών. Και σε αυτό το 
επίπεδο το σχέδιο της Ν∆ συµπίπτει µε τις προτεραιότη-
τες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

Οι επαγγελματίες του τουρισμού 
δίνουν το παρόν για 5η χρονιά 
στο μοναδικό Business Travel 
Professionals Forum, την 1η Νοεμ-
βρίου 2017 

Για μία ακόμη χρονιά, το σύνολο του τουριστι-
κού κόσμου της Ελλάδας με πρωταγωνιστές τα με-
γαλύτερα ξενοδοχεία της, δίνουν ραντεβού στο 
Business Travel Professionals Forum, που διορ-
γανώνει η SWOT |Simple Way Of Tourism, Εται-
ρεία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τουριστικών Επι-
χειρήσεων. 

To 5ο BTPF διοργανώνεται την Τετάρτη 1η 
Νοεμβρίου στον “Φάρο” του Κέντρου Πολιτισμού 
του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, σε μια επετειακή 
εκδήλωση με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Οι συμμετοχές των ξενοδοχείων ολοκληρώθη-
καν 40 ημέρες πριν τη διοργάνωση και οι Δωρεάν 

Eγγραφές για το σύνολο των εμπορικών εταιρειών 
και ταξιδιωτικών γραφείων που επιθυμούν να συ-
ναντήσουν τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία της Ελλά-
δας από κοντά, συνεχίζονται με αμείωτους ρυθ-
μούς καθημερινά στο www.btpf.eu .

Αυτή τη χρονιά οι συναντήσεις αναμένεται να 
ξεπεράσουν τις 2.000 συνολικά μέσα σε 10 ώρες, 
με παρουσία περισσότερων των 200 στελεχών ε-
μπορικών εταιρειών και ταξιδιωτικών γραφείων 
από Ελλάδα, Κεντρική Ευρώπη και Μέση Ανα-
τολή.

Ο Υπεύθυνος της διοργάνωσης από την πλευρά 
της SWOT κος. Κωνσταντίνος Σβυριάδης δήλωσε, 
στην εφημερίδα μας:

Η διοργάνωση του Business Travel 
Professionals Forum αποτελεί πλέον θεσμό για 
τον χώρο του Τουρισμού στη χώρα μας και αυτό 
που προσπαθούμε στη SWOT είναι να ανοίξουμε 

δρόμους συνεργασίας με την ελληνική και διεθνή 
αγορά, προτείνοντας τις καλύτερες επιλογές δι-
αμονής και υπηρεσιών, μέσω  των μοναδικών ξε-
νοδοχείων που συμμετέχουν από 15 προορισμούς 
της Ελλάδας.

Ο στόχος μας? Πάντα σταθερός. Να πραγμα-
τοποιούμε κάθε χρόνο και καλύτερη διοργάνωση 
με καθαρά business προσανατολισμό και χαρα-
κτηριστικά συνεργασιών, ώστε να προσελκύσουμε 
ακόμα περισσότερο κόσμο στη χώρα μας.

Η διοργάνωση τελεί υπο την Αιγίδα των: Υ-
πουργείου Τουρισμού, ΕΟΤ, ΣΕΤΕ, HAPCO, 
ενώ στα πλαίσια των εργασιών θα πραγματοποιη-
θούν ομιλίες από εκπροσώπους της Expedia, της 
Trivago και του NeaMesa.
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής ηλεκτρο-
νικά στο www.btpf.eu, στο τηλεφωνικό κέντρο +30 
210 6525520 ή με e-mail στο btpf@swot.gr 

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ Β2Β 
FORUM ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΣΤΟ Κ.Π.Ι ΣΤΑΥΡΟΣ  
ΝΙΑΡΧΟΣ ΑΠΟ ΤΗ SWOT
“The Full Day Project”
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Μεγάλες αλλαγές σχεδιάζονται στον Κώδικα Ο-
δικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), µεταξύ των οποίων 
πρόστιµα ανάλογα µε το εισόδηµα και αυστη-
ρές ποινές για αντικοινωνική συµπεριφορά. Το 
σχέδιο νόµου, το οποίο αναµένεται να κατατε-

θεί το επόµενο διάστηµα στη Βουλή, φέρνει µεγάλες ανατροπές στα 
όσα ίσχυαν µέχρι σήµερα.

Εισοδηµατικά κριτήρια στα πρόστιµα
«Θέλουµε να χτυπήσουµε την αντίληψη “έχω λεφτά, πληρώνω και 
παρανοµώ”» δήλωσε ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών Χρή-
στος Σπίρτζης. Όπως είπε, έχει προβλεφθεί κατηγοριοποίηση στον 
ΚΟΚ, σε τρεις κατηγορίες: χαµηλής, µέσης και υψηλής επικινδυνό-
τητας. Σε αυτές τις κατηγορίες θα υπάρχει µια βάση, ένα αρχικό πρό-
στιµο, το οποίο θα αυξάνεται για τους παραβάτες ανάλογα µε τα ει-
σοδήµατά τους. «Τα παραπάνω θα προβλεφθούν από τη θεσµική ε-
πιτροπή που υπάρχει για τον ΚΟΚ, τόσο η κατηγοριοποίηση των 
παραβάσεων όσο και η εισήγηση για τα πρόστιµα» διευκρίνισε ο κ. 
Σπίρτζης. «Ο ΚΟΚ µε υπέρογκα πρόστιµα δεν λειτουργεί» είπε ο κ. 
Σπίρτζης απαντώντας στις επικρίσεις. «∆εν είναι µόνο στην Ελλάδα 
που επιχειρείται, η Φινλανδία, η Βρετανία, η Ελβετία, έχουν θεσπί-
σει τέτοια συστήµατα, πολύ αυστηρά, γι’ αυτούς που παρανοµούν 
και έχουν πολύ υψηλά εισοδήµατα, ώστε να παίξει το πρόστιµο τον 
ίδιο ακριβώς ρόλο» πρόσθεσε ο υπουργός.

Όποιος πετάει τσιγάρα θα χάνει 
το δίπλωµά του
Στον νέο ΚΟΚ θα υπάρχει αυστηρότητα όσον αφορά την αφαίρεση 
διπλώµατος και πινακίδων κυκλοφορίας. Για παράδειγµα, αν κά-
ποιος συλλαµβάνεται για δεύτερη φορά να πετάει τσιγάρα από το 
παράθυρο του αυτοκινήτου θα του αφαιρείται το δίπλωµα οδήγησης 
και θα καλείται να δώσει εκ νέου εξετάσεις. Κάτι αντίστοιχο θα συµ-
βαίνει και µε τις παραβάσεις αντικοινωνικής συµπεριφοράς, όπως η 
οµιλία των οδηγών στο κινητό τηλέφωνο και η στάθµευση οχήµατος 
σε διάβαση αναπήρων.

Στόχος του υπουργείου είναι η οικοδόµηση ενός «νέου κώδικα 
αξιών και οδηγικής συµπεριφοράς […] δεν είναι θέµα τιµωρητικό 
και έχει να κάνει µε την παιδεία, την ασφάλεια και την κοινωνική 
συµπεριφορά» πρόσθεσε ο κ. Σπίρτζης. Ξεκαθάρισε µάλιστα ότι τα 
µέτρα για την παράβαση του ΚΟΚ «δεν έχουν εισπρακτικό χαρα-
κτήρα. Κάποιες παραβάσεις έχουν αντικοινωνικό χαρακτήρα, κά-
ποιες άλλες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες».

Με τον νέο ΚΟΚ θα αυξηθούν τα όρια ταχύτητας στις εθνικές 
οδούς στα 140 χιλιόµετρα την ώρα, ενώ θα καθιερωθούν ρυθµίσεις 
ΚΟΚ και σήµατα για τα ποδήλατα. Ακόµη, θα προβλέπονται ηλε-
κτρονικά συστήµατα για την έκδοση πινακίδων και διπλωµάτων, για 
να «σπάσουν» τα κυκλώµατα που λειτουργούν σε αυτόν τον τοµέα 
µε τα φορτηγά κ.ά.

Βιωµατικές ποινές
Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών 
Νίκος Μαυραγάνης αποκάλυψε ένα ακόµη είδος ποινής για τους 
παραβάτες. Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθµό του Αθηναϊκού και 
Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο FM 104,9» ο κ. 
Μαυραγάνης ανακοίνωσε ότι «σε συνεργασία µε το υπουργείο ∆ι-
καιοσύνης θα προβλεφθούν βιωµατικές ποινές, δηλαδή έκτιση κοι-
νωνικού έργου απ’ όσους προκάλεσαν σε τροχαία σωµατικές βλάβες 
ή τον θάνατο συνανθρώπων τους. Θα υποχρεώνονται από τα δικα-
στήρια και για την εκπλήρωση υποχρεώσεων απέναντι σε νοσηλευ-
τικά ιδρύµατα και σε τραυµατίες τροχαίων». Το µέτρο αυτό δεν συ-
µπεριλαµβάνεται στο νοµοσχέδιο που συζητείται τώρα, καθώς, όπως 
είπε ο υφυπουργός, «θα πρέπει να καταθέσουµε κοινό νοµοθέτηµα 
µε το υπουργείο ∆ικαιοσύνης, που θα αλλάζει τον κώδικα ποινικής 
δικονοµίας και τον ποινικό κώδικα στα ανάλογα άρθρα και θα δίνει 
τη δυνατότητα στα δικαστήρια να επιβάλλουν αυτή την ποινή».

Ν∆: Η οδική ασφάλεια απαιτεί εθνικό σχέδιο, 
όχι µικροκοµµατικά παιχνίδια
«Η κυβέρνηση οφείλει, επιτέλους, να σοβαρευτεί και να συνειδη-
τοποιήσει ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί ένα ιδιαίτερα κρίσιµο ε-

Εισοδηµατικά κριτήρια στα πρόστιµα, 
αφαίρεση άδειας σε όσους µιλούν στο 
κινητό ή πετούν τσιγάρο.

θνικό ζήτηµα, για να το αντιµετωπίζει µε τη γνωστή της προχειρό-
τητα και επικοινωνιακά πυροτεχνήµατα» σηµειώνει η Ν∆ σχολιά-
ζοντας τις προαναγγελίες του κ. Σπίρτζη. «Τον περασµένο Μάρτιο 
η κυβέρνηση είχε προαναγγείλει ότι σχεδιάζει αλλαγές στον ΚΟΚ. 
Επτά µήνες µετά, ο κ. Σπίρτζης προκαλεί και πάλι σύγχυση. Η πρό-
ταση Σπίρτζη “τα πρόστιµα να επιβάλλονται ανάλογα µε το εισό-
δηµα των πολιτών”, εκτός από κοινωνικά άδικη –καθώς τα αυξηµένα 
πρόστιµα θα κληθούν να τα πληρώσουν µόνον οι νοµοταγείς φορο-
λογούµενοι που δηλώνουν όλα τα εισοδήµατά τους–, είναι και ευ-
θέως αντισυνταγµατική» τονίζεται στην ανακοίνωση, η οποία κατα-
λήγει ως εξής: «Η οδική ασφάλεια απαιτεί εθνικό σχέδιο, όχι µικρο-
κοµµατικά παιχνίδια!».

Ιαβέρης: Αντισυνταγµατικό το µέτρο Σπίρτζη 
για τον ΚΟΚ
Αυστηρή κριτική στις εξαγγελίες του υπουργού Μεταφορών για 
πρόστιµα µε βάση τα εισοδηµατικά κριτήρια άσκησε, µιλώντας στον 
ΣΚΑΪ, ο εκπαιδευτής οδικής συµπεριφοράς Τάσος Μαρκουΐζος, 
γνωστός ως Ιαβέρης. Όπως είπε, το µέτρο είναι αντισυνταγµατικό 
και µη ηθικό. «Ο θάνατος ενός ανθρώπου δεν είναι εξ αµελείας, είναι 
ηθεληµένο έγκληµα εξ αλητείας» σηµείωσε ο κ. Μαρκουΐζος. Πρό-
σθεσε δε ότι το συγκεκριµένο µέτρο θα λειτουργήσει προς την αντί-
θετη κατεύθυνση, επισηµαίνοντας πως «στο κοµµάτι της πρόληψης 
των τροχαίων δεν είναι σοβαρά αυτά».

ΤΣΟΥΧΤΕΡΟΣ 
Ο ΝΕΟΣ ΚΟΚ

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ
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ρεπορτάζ

Σε πορεία σύγκρουσης φαίνεται ότι βρίσκεται η κυ-
βέρνηση µε τη ∆ικαιοσύνη µετά την απόφαση-
βόµβα του ΣτΕ που έκρινε παράνοµη και αντισυ-
νταγµατική την υπουργική απόφαση για την η-
λεκτρονική κατάθεση του «πόθεν έσχες», λίγες 

ηµέρες πριν από την οριστική λήξη της προθεσµίας κατάθεσής 
του από τους υπόχρεους.

Παράνοµη και αντισυνταγµατική
Σύµφωνα µε την απόφαση της Ολοµέλειας του ΣτΕ, η ηλεκτρο-
νική υποβολή της δήλωσης του «πόθεν έσχες», η οποία αφορά 
όλους τους υπόχρεους, είναι αντισυνταγµατική, καθώς «η διοί-
κηση δεν έχει λάβει ικανά µέτρα προκειµένου να ελαχιστοποιή-

ΚΟΝΤΡΑ 
ΣΤΕ-ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΟ «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ»

ΔΊΝΟΝΤΑΣ 
ΤΟ ΒΉΜΑ ΣΤΟΥΣ ΝΈΟΥΣ

 ΔΈΥΤΈΡΑ 30 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2017
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ

Αν αναρωτιέσαι για το επαγγελματικό σου μέλλον, έλα στο εργαστήρι 
συζήτησης, ώστε να ακούσουμε, εμείς από τις επιχειρήσεις, τους 
προβληματισμούς σου και να σου απαντήσουμε συγκεκριμένα.

Τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου και ώρα 15:30 στο Διοικητικό Μέγαρο 
Ομίλου ΟΤΕ (Λ. Κηφισίας 99, Μαρούσι) σου δίνεται η δυνατότητα να 
συμμετέχεις ενεργά στις ομάδες συζήτησης για θέματα όπως:

    1. Η ενσωμάτωση των νέων στην αγορά εργασίας
    2. Οι προσδοκίες εργαζομένων – εργοδοτών – γονέων 

– δημόσιων υπηρεσιών και άλλων εμπλεκομένων 
στην εξίσωση «Aπασχόληση»

    3. Οι νέες μορφές Aπασχόλησης που προκύπτουν από 
την τεχνολογία

    4. Οι  γέφυρες ανάμεσα στην εκπαίδευση και την 
αξιοπρεπή Aπασχόληση 

    5. Ο ρόλος των Υπηρεσιών Απασχόλησης
    6. Η αξία της «Δια Βίου Εκπαίδευσης»
    7. Η μετατροπή του Brain Drain σε Brain Gain
    8. Η ιχνηλάτηση της οδού «Αναζήτηση Εργασίας»

Στελέχη επιχειρήσεων και τμημάτων HR θα είναι εκεί για να σε 
ακούσουν και να συζητήσουν μαζί σου.

Τώρα σου δίνεται η ευκαιρία να είσαι ένας από τους 100 συμμετέχοντες 
στο εργαστήρι συζήτησης, που θα αποκτήσουν μία αξέχαστη εμπειρία 
και θα λάβουν μέρος σε μία καινοτόμο συζήτηση. 

Μη χάσεις την ευκαιρία!
Δήλωσε τώρα συμμετοχή στέλνοντας email στο s.xaidogiannou@amcham.gr

Info: Σοφία Χαϊδόγιαννου | Τηλ. 210 699.3559 (εσωτ. 26)

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΉΛΩΣΈ ΣΥΜΜΈΤΟΧΉ

ΤΏΡΑ!

WORKSHOP

Είσαι νέος 18 έως 29 ετών;
Αναρωτιέσαι τι θα γίνει που δεν πέρασες;

Αναρωτιέσαι τι θα γίνει που τελείωσες  
και δε βρίσκεις πόρτες ανοιχτές;

Έχεις όνειρα και δεν ξέρεις πώς να τα υλοποιήσεις;
Πιστεύεις ότι μόνο οι φίλοι σου σε ακούν;

Πιστεύεις ότι μόνο η οικογένεια σου σε στηρίζει;

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

AmericAn-Hellenic 
cHAmber of commerce

Employment
Committee

σει τους κινδύνους επέµβασης τρίτων σε αυτό και διαρροής των 
δεδοµένων». Όπως αναφέρεται, επίσης, θα πρέπει να αναδια-
µορφωθεί η διαδικτυακή εφαρµογή, ώστε να «µην καθίσταται 
αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερής η υποβολή δήλωσης µέσω της 
χρήσης του ηλεκτρονικού συστήµατος από τον µέσο χρήστη». Α-
ντισυνταγµατική κρίνεται και η διάταξη που προβλέπει την υπο-
χρέωση να δηλώνονται τα ποσά πάνω από 15.000 ευρώ που βρί-
σκονται εκτός τράπεζας, καθώς και τα κινητά περιουσιακά στοι-
χεία των οποίων η αξία υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ. Παράλληλά, 
το ΣτΕ υπογραµµίζει ότι θα πρέπει να διαφοροποιηθεί και η δι-
άταξη σχετικά µε τον χρονικό περιορισµό, καθώς κρίθηκε ότι 
η παράλειψη της υπουργικής απόφασης να προβλέψει εύλογο 
χρονικό περιορισµό (που δεν µπορεί να υπερβεί την πενταετία) 
για τη διενέργεια και ολοκλήρωση του ελέγχου, καθώς και για τη 
διατήρηση των προσωπικών δεδοµένων των υπόχρεων, αντίκει-
ται στην κατοχυρωµένη συνταγµατικώς αρχή της ασφάλειας του 
δικαίου και στη δυνατότητα διατήρησης των προσωπικών δεδο-
µένων µόνο για όσο χρονικό διάστηµα είναι απαραίτητο για τις 
ανάγκες της επεξεργασίας.

Έντονη δυσφορία
Η δηµοσιοποίηση της απόφασης του ΣτΕ προκάλεσε έντονη δυ-
σφορία στην κυβέρνηση, µε τον αναπληρωτή υπουργό ∆ικαιο-
σύνης ∆ηµήτρη Παπαγγελόπουλο να σηµειώνει ότι θα περιµέ-
νει να ενηµερωθεί επίσηµα για την απόφαση του Ανώτατου Ακυ-
ρωτικού ∆ικαστηρίου, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι φοβάται πως η 
∆ικαιοσύνη «θα εκτεθεί». Από την πλευρά του, και ο πρόεδρος 
της Βουλής Νίκος Βούτσης εξέφρασε τη δυσφορία του για την ε-
πίµαχη απόφαση, κάνοντας λόγο για «αρνητική έκπληξη», αλλά 
και σηµειώνοντας κι αυτός ότι θα αναµείνει την επίσηµη από-

φαση προς µελέτη. Όσον αφορά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο 
∆ηµήτρη Τζανακόπουλο, επίσης µίλησε για την αρνητική έκ-
πληξη που η απόφαση του ΣτΕ προκάλεσε στην κυβέρνηση, 
προσθέτοντας ότι «επειδή επισήµως δεν έχει φτάσει η απόφαση 
στα χέρια µας, θα περιµένουµε να τη δούµε και να δούµε τους 
λόγους που επικαλείται το ΣτΕ», αλλά και ξεκαθαρίζοντας ότι η 
κυβέρνηση θα προχωρήσει στην άµεση έκδοση νέας σχετικής υ-
πουργικής απόφασης.

Η νέα απόφαση
Αυτό το επιβεβαίωσε και ο κ. Παπαγγελόπουλος, ο οποίος επι-
σήµανε ότι «λόγω εύλογης και µεγάλης αβεβαιότητας που δηµι-
ούργησε η δηµοσιοποίηση µιας άτυπης περίληψης της υπ’ αριθ. 
2649/2017 απόφασης της Ολοµέλειας του ΣτΕ, οι αρµόδιοι υ-
πουργοί θα προβούν σε επανέκδοση της σχετικής ΚΥΑ µε την 
οποία ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες όσον αφορά στον τύπο και 
το περιεχόµενο των δηλώσεων µε συνδηµοσίευση στην Εφη-
µερίδα της Κυβερνήσεως των παραµετρικών τιµών και των οδη-
γιών συµπλήρωσης πεδίων των δηλώσεων που περιλαµβάνονται 
στην ηλεκτρονική εφαρµογή ΠΟΘΕΝ». Μάλιστα, ο κ. Παπαγγε-
λόπουλος είπε µε νόηµα ότι «η υπόθεση εκκρεµεί στο ΣτΕ από 
τον Νοέµβριο του 2016 και η απόφαση εκδόθηκε παραµονές της 
λήξης της προθεσµίας ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων 
πόθεν έσχες για τη χρήση 2016». Πάντως, η κυβέρνηση, παρά τις 
εκκλήσεις διαφόρων φορέων για παράταση στην προθεσµία κα-
τάθεσης της δήλωσης «πόθεν έσχες» από τους υπόχρεους, ενώ-
πιον των νέων δεδοµένων που δηµιουργεί η απόφαση του ΣτΕ, 
µέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραµµές δεν είχε δώσει 
κάποια παράταση, µε την προθεσµία να εκπνέει στις 21 Οκτω-
βρίου. ∆.Χρ.
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οικονοµία

Κατά 32 δισ. ευρώ ετησίως µειώθηκαν 
οι δαπάνες των νοικοκυριών και 
έχασαν 24 δισ. ευρώ από αποδοχές.

Το βατερλό των νοικοκυριών στη χώρα µας στα δύ-
σκολα χρόνια της οικονοµικής κρίσης καταγρά-
φουν οι εθνικοί λογαριασµοί της Στατιστικής 
Αρχής. Καταναλωτική δύναµη, δαπάνες, µισθοί, έ-
φτασαν, όπως επιβεβαιώνουν τα στοιχεία, σε πολύ 

χαµηλά επίπεδα και τα νοικοκυριά έχασαν δυσθεώρητα ποσά.
Αν µη τι άλλο, τα στοιχεία αναδεικνύουν το αίσθηµα ανέχειας 

των πολιτών, καθώς δείχνουν ότι η καταναλωτική δύναµη, άρα και 
η τελική δαπάνη των νοικοκυριών, µειώθηκε δραµατικά (σε τρέ-
χουσες τιµές) και από τα 152 δισ. ευρώ που ήταν το 2010 κατρακύ-
λησε στα 116 δισ. ευρώ το 2016. Γεγονός που σηµαίνει ότι τα νοι-
κοκυριά έχουν µειώσει τις δαπάνες τους στη διάρκεια της κρίσης 
κατά 32 δισ. ευρώ ετησίως. Αξιοσηµείωτο είναι ότι η πτώση της κα-
τανάλωσης, που αγγίζει πλέον και βασικά είδη διατροφής, όπως το 
γάλα και τα τρόφιµα, συρρικνώθηκε, από τα 120 δισ. ευρώ το 2014, 
στα 118 δισ. ευρώ το 2015 και στα 116 δισ. ευρώ το 2016.

Από την άλλη, σύµφωνα µε τα ίδια στοιχεία, οι απώλειες των 
ετήσιων αποδοχών των µισθωτών ανέρχονται σε 24 δισ. ευρώ την 
περίοδο 2010-2016. Ειδικότερα, οι αµοιβές εξαρτηµένης εργασίας 
στη διάρκεια της κρίσης, από 82 δισ. ευρώ το 2010, έπεσαν στα 73 
δισ. ευρώ το 2011, στα 66 δισ. ευρώ το 2012, στα 59 δισ. ευρώ το 
2013, παρέµειναν στο ίδιο ύψος το 2014 και υποχώρησαν στα 58,3 
δισ. ευρώ το 2015, όπου και παρέµειναν το 2016.

Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε ύφεση για το 2016 -0,2%, έναντι προ-
ηγούµενης εκτίµησης για µηδενική µεταβολή, και για το 2015 
ύφεση -0,3% (αντί προηγούµενης εκτίµησης για -0,2%) και αναθε-
ώρησε προς τα πάνω το ΑΕΠ του 2014, µε αποτέλεσµα να διαµορ-
φώνει πλέον την ανάπτυξη στο +0,7%, αντί προηγούµενης εκτίµη-
σης για +0,4%.

Νεότερα στοιχεία, που δεν ήταν διαθέσιµα τον Μάρτιο, και κυ-
ρίως η ενσωµάτωση των αποτελεσµάτων της Έρευνας Οικογενεια-
κών Προϋπολογισµών του 2016, άλλαξαν την εικόνα.

Εντυπωσιακή είναι, εξάλλου, η έκταση της υπερφορολόγησης 
του 2016, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Σε µια 

χρονιά κατά την οποία το ΑΕΠ µειώθηκε κατά 0,2%, οι φόροι επί 
των προϊόντων αυξήθηκαν κατά 7,8%, έναντι αύξησης 1,7% το 2015 
και 0,8% το 2014. Η αναθεώρηση των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ για 
την τριετία 2014-2016, την οποία παρουσίασε ο πρόεδρός της Αθα-
νάσιος Θανόπουλος, αποκάλυψε επίσης ότι το 2014 η οικονοµία 
βρισκόταν σε πορεία ανάκαµψης. Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,7%, 
έναντι εκτίµησης τον Μάρτιο για αύξησή του κατά 0,3%. Την πο-
ρεία αυτή διέκοψαν οι εκλογές και το καταστροφικό α΄ εξάµηνο 
του 2015, που βύθισε τη χώρα για δύο χρόνια σε ύφεση και οδή-
γησε σε µέτρα εξοντωτικής υπερφορολόγησης.

Μετά την οκταετή τραγωδία, µε κινητήρια δύναµη τον τουρι-
σµό και τις εξαγωγές, το ΑΕΠ προβλέπεται φέτος να αυξηθεί µε 
ρυθµό 1,8% και µαζί µε αυτή την εξέλιξη να δηµιουργηθούν συν-
θήκες αύξησης της απασχόλησης και µείωσης της ανεργίας.

Εκτίµηση που δεν συνάδει µε του ΙΟΒΕ, που στην τριµηνιαία 
έκθεσή του για την ελληνική οικονοµία διατύπωσε την εκτίµηση 
ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί σε πραγµατικούς όρους ελαφρώς κάτω του 
1,5%, στην περιοχή του 1,3%, αρκετά κάτω από την εκτίµηση του 
προϋπολογισµού για 1,8%.

Ωστόσο, από τα στοιχεία προκύπτει ότι, παρά την εφαρµογή 
µνηµονίων και προγραµµάτων προσαρµογής, η χώρα µας δεν έχει 
βρει ακόµη την οδό επιστροφής στη διατηρήσιµη ανάπτυξη. Αυτό, 
καθώς οι σωρευτικές απώλειες του ΑΕΠ της χώρας από το υψηλό 
των 242 δισ. ευρώ το 2008 έχουν διαµορφωθεί στα 66,1 δισ. ευρώ 
το 2016 (175,9 δισ. ευρώ). Η πτωτική αναθεώρηση του ΑΕΠ του 
περασµένου έτους οφείλεται στη χαµηλότερη τελική καταναλω-
τική δαπάνη, η οποία µειώθηκε κατά 0,3% σε ετήσια βάση πέρυσι 
έναντι αύξησης 0,6% που είχε ανακοινωθεί στην προηγούµενη ε-
κτίµηση του Μαρτίου, ενώ οι φόροι επί των προϊόντων αυξήθηκαν 
το 2016 κατά 7,8%, έναντι αρχικής πρόβλεψης για αύξηση µόλις 
0,3%.

Η ΕΛΣΤΑΤ προανήγγειλε µάλιστα αναθεώρηση των στοι-
χείων και του ΑΕΠ του 2017 µε βάση τα νέα αυτά δεδοµένα, την 
ώρα που η ανάπτυξη είναι το κλειδί για να µειωθεί η ανεργία αλλά 

και για να επιτευχθεί ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασµα 1,75% 
του ΑΕΠ.

Μια πτώση του ΑΕΠ η οποία υπολογίζεται στα χρόνια της κρί-
σης στο 26,5% και δίνει µια εικόνα που είναι συγκρίσιµη, εν καιρώ 
ειρήνης, µε τη Μεγάλη Ύφεση στις ΗΠΑ το 1929, αλλά και µε την 
εποχή της Βαϊµάρης στη Γερµανία µετά τον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο.

Να σηµειωθεί δε ότι τα χρόνια της κρίσης επιβάρυναν τους 
Έλληνες µε µέτρα σχεδόν 79 δισ. ευρώ, για να πετύχουµε δηµοσι-
ονοµικό αποτέλεσµα 31 δισ. ευρώ.

Η Ν∆ µε ανακοίνωσή της επισηµαίνει πως τα «στοιχεία που ε-
πιβεβαιώνουν ότι η κυβέρνηση Σαµαρά έβγαζε τη χώρα από την 
κρίση» δείχνουν πως «η κυβέρνηση Τσίπρα παρέλαβε µια οικονο-
µία που αναπτυσσόταν και τη βύθισε στην ύφεση τη διετία 2015-
2016». «Η υπερφορολόγηση, η αλλεργία στις µεταρρυθµίσεις και 
στις αποκρατικοποιήσεις, η αβεβαιότητα και η έλλειψη εµπιστο-
σύνης που προκαλεί αυτή η κυβέρνηση, δυστυχώς, οδήγησαν το 
∆ΝΤ να αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προβλέψεις του για το 2017 
από +2,8% σε +1,8%. Επιπρόσθετα, υποβάθµισε τις προβλέψεις του 
για τον µεσοπρόθεσµο ρυθµό ανάπτυξης της Ελλάδας στο καταθλι-
πτικό +1%» καταλήγει η ανακοίνωση.

  ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ

ΒΑΡΥΣ ΑΣΘΕΝΗΣ 
ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 

ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
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ΡΑΤΟΠΟΎΛΕΙΑ 2017

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΎΡΩΒΟΎΛΕΎΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΎΡΚΙΑ

Ε
κδήλωση με θέμα «Ευ-
ρώπη - Τουρκία: Εξελί-
ξεις, προοπτικές. Η δι-
ασφάλιση των συμφε-
ρόντων Ελλάδας και 
Κύπρου» οργάνωσε η 
Εύξεινος Λέσχη Φλώρι-

νας την Κυριακή 15 Οκτωβρίου στην αίθουσα 
Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Φλώρινας.

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η βράβευση 
των αριστούχων μαθητών της Β΄ Λυκείου με 
έπαινο και συμβολικό χρηματικό ποσό από 
το καταπίστευμα που παραχώρησε ο αείμνη-
στος πρόεδρος της Ευξείνου Λέσχης Μενέ-
λαος Ρατόπουλος εις μνήμην της κόρης του 
Σοφίας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης μίλησαν οι 
ευρωβουλευτές Γιώργος Κύρτσος, Κώστας 
Χρυσόγονος και Νίκος Ανδρουλάκης, οι ο-
ποίοι κλήθηκαν να παραδώσουν και βραβεία 
στους αριστούχους μαθητές.

Ο πρόεδρος της Ευξείνου Λέσχης Φλώ-
ρινας, Αναστάσιος Αντωνιάδης, τόνισε ότι το 
θέμα είναι επίκαιρο λόγω των προβλημά-
των που έχει η Τουρκία, η οποία είναι ένας 
απρόβλεπτος παράγοντας για το ανατολικό 
ζήτημα. «Θα ήθελα την ενεργή συμμετοχή 
και βοήθεια όλων των ευρωβουλευτών όσον 
αφορά το θέμα της αναγνώρισης της γενο-

κτονίας των Ελλήνων του Πόντου» είπε ο κ. 
Αντωνιάδης.

Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Γιώργος Κύρ-
τσος σημείωσε στη διάρκεια της ομιλίας του 
πως «η Τουρκία έχει μετατραπεί σε παρά-
γοντα περιφερειακής αποσταθεροποίησης» 
και πως «αυτή η εξέλιξη δημιουργεί κινδύ-
νους και ευκαιρίες για τη χώρα μας και της ε-
πιβάλλει να χαράξει μια νέα στρατηγική, για 
να ενισχύσει τη διεθνή οικονομική και πολι-
τική της θέση και τη συγκριτική της θέση έ-
ναντι της Τουρκίας». Αναφερόμενος στο Κυ-
πριακό, ο κ. Κύρτσος υπογράμμισε πως «τα 
πράγματα είναι πολύ δύσκολα, εφόσον μετά 
το ναυάγιο των σχετικών διαπραγματεύσεων 
στην Ελβετία τον περασμένο Ιούλιο τα ε-
ναλλακτικά σχέδια που προωθεί η Τουρκία 
είναι χειρότερα και από τη σημερινή κατά-
σταση». Καταλήγοντας, ο κ. Κύρτσος επισή-
μανε πως «η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει 
να στέκεται στο πλευρό της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας, για να αντέξει η τελευταία στις 
τουρκικές πιέσεις».

Με τη σειρά του, ο ευρωβουλευτής 
Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε πως «η Τουρκία 
έχει τεράστια εξάρτηση από την Ευρώπη κι 
εμείς οφείλουμε να κινηθούμε ως μια ευ-
ρωπαϊκή χώρα» και πρόσθεσε πως «εάν η 
Τουρκία γίνει μια κανονική χώρα, μια κα-

νονική δημοκρατία, μια κανονική οικονο-
μία, προφανέστατα εμείς παραμένουμε στα-
θεροί στην παλαιότερη πολιτική που έλεγε 
ότι δεν κλείνουμε την πόρτα στην Τουρκία, 
αρκεί να πληροί ορισμένα κριτήρια». Όπως 
σημείωσε, «ο Ερντογάν προσπαθεί να ισλα-
μοποιήσει την Τουρκία. Αλλά το κλίμα στην 
Ευρώπη έχει αλλάξει πλέον, είναι καθολικά 
αρνητικό για την Τουρκία. Όλο και περισσό-
τεροι, ακόμη και αυτοί που σε έναν βαθμό 
την προστάτευαν, έκλειναν τα μάτια για δι-
κούς τους λόγους, για εθνικά, οικονομικά 
συμφέροντα, πλέον δεν το κάνουν». Και 
συνέχισε: «Η Ελλάδα με σοβαρότητα πρέ-
πει να προσεγγίσει αυτά τα θέματα και να 
έχουμε μια στρατηγική πίεσης για ευημε-
ρία του τουρκικού λαού. Πρέπει να γνωρί-
ζουμε το εξής: Λαός που ευημερεί δεν θέλει 
να μπει σε περιπέτεια. Και πρέπει να πιέ-
σουμε η Τουρκία να πάει σε μια καλύτερη 
κατεύθυνση, θα είναι πιθανότατα η ειδική 
σχέση με την Ε.Ε., καλύτερη κατάσταση 
για τον τουρκικό λαό, ώριμης δημοκρατίας. 
Να μπορούν τα κανάλια να λειτουργούν κα-
νονικά, να μη φυλακίζονται δημοσιογρά-
φοι και δικαστές και οι πολιτικοί αντίπαλοι 
να μπορούν να εκφράσουν την άποψή τους. 
Να φτιάξουμε ένα τέτοιο περιβάλλον ώστε 
να σταθεροποιηθεί η Τουρκία με μια ειδική 

σχέση με την Ε.Ε., ώστε κι εμείς να μην έ-
χουμε προβλήματα».

Ο κ. Κώστας Χρυσόγονος στη διάρκεια 
της ομιλίας του αναφέρθηκε επίσης στη 
σχέση Τουρκίας και Ε.Ε. και στο πόσο «θε-
μελιώδους σημασίας» είναι αυτή για την Ελ-
λάδα και την Κύπρο. Ο ευρωβουλευτής ανέ-
φερε πως οι «ευρωπαϊκές ελίτ προσανατολί-
ζονται σε μια ειδική σχέση μεταξύ Τουρκίας 
και Ε.Ε., σε μια τέτοια περίπτωση η Ελλάδα 
πρέπει να θέσει συγκεκριμένους όρους για 
την ειδική αυτή σχέση σε πλειάδα τομέων. 
Καλούμαστε γενικότερα να διαμορφώσουμε 
με σύνεση, συνεννόηση και ομοψυχία μια 
νέα εθνική στρατηγική έναντι της Τουρκίας, 
λαμβάνοντας μεθοδικά και συστηματικά υπ’ 
όψιν όλες τις παραμέτρους του διεθνούς 
και ευρωπαϊκού προσκηνίου και παρασκη-
νίου. Για να γίνει όμως αυτό πρέπει να ερ-
γαστούμε μεθοδικά, πρωτίστως για να στα-
θούμε ως χώρα και ως λαός στα πόδια μας, 
παραμερίζοντας τις μικροπολιτικές επιδιώ-
ξεις και διαφορές μας».

Οι ευρωβουλευτές μετά το τέλος των πα-
ρεμβάσεών τους βράβευσαν τους αριστού-
χους μαθητές και απάντησαν στις εύστοχες 
ερωτήσεις του κοινού που έδωσε το «παρών» 
στην αξιόλογη εκδήλωση της Ευξείνου Λέ-
σχης Φλώρινας.
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συνέντευξη

Ι
στορίες για την πρωτεύουσα µε πρωτα-
γωνιστές γνωστά και όχι και τόσο γνω-
στά πρόσωπα του κοντινού παρελθό-
ντος περιλαµβάνει το βιβλίο «Κλεινόν, 
µυθιστορίες για την Αθήνα» (εκδόσεις 
Μελάνι) του Γιάννη Ευσταθιάδη. Ο συγ-

γραφέας µίλησε στην FS για το τι τον ενέ-
πνευσε να γράψει το συγκεκριµένο βιβλίο, 
αλλά και για τη σηµασία των αναµνήσεων.

Πώς προέκυψε η ιδέα να γράψετε ένα βι-
βλίο για την Αθήνα;
Από µια συζήτηση µε τον σηµαντικό µεταφρα-
στή Ντέιβιντ Κόνολι, ο οποίος αναζητούσε κεί-
µενα για την Αθήνα. Εγώ, βεβαίως, δεν είχα 
κανένα σχετικό κείµενο, αλλά, αργότερα, η 
ιδέα να γράψω κάτι για την πόλη όπου γεν-
νήθηκα, µεγάλωσα και ζω ήταν ερεθιστική. 
Μόνο που αντί για ένα κείµενο προέκυψε ένα 
ολόκληρο βιβλίο – έτσι είναι αυτά τα πράγ-
µατα, δεν ορίζονται εκ των προτέρων.

Στο βιβλίο σας υπάρχουν φανταστικές κα-
ταθέσεις 30 προσώπων που µιλούν για την 
Αθήνα. Βάσει ποιων κριτηρίων έγινε η ε-
πιλογή των συγκεκριµένων προσώπων;
Βάσει κριτηρίων υποκειµενικών και –το οµο-
λογώ– ιδιοτελών. Στην ουσία, χρησιµοποίησα 
 τα πρόσωπα αυτά για να µεταφέρουν προ-
σωπικές µου εν πολλοίς εµπειρίες και µνή-
µες. Σεβάστηκα απολύτως και την ιστορία 
τους και την προσωπικότητά τους και το έργο 
τους – γι’ αυτό και όλα τα στοιχεία που εµµέ-
σως παρατίθενται (χρονολογίες, συµβάντα, 
βιογραφικές λεπτοµέρειες) είναι απολύτως 
ακριβή. Πρωτίστως, όµως, µε ενδιέφερε να 
συνταιριάξω διαφορετικές ιδιότητες που θα 
µου πρόσφεραν µια πολυπρισµατική οπτική 
της Αθήνας. ∆εν µε ενδιέφερε καθόλου µια 
τουριστική άποψη της πόλης –µακριά από 
µένα–, αλλά οι πολλές και διαφορετικές µα-
τιές στη ζωή της. Η ζωή στην πόλη δεν απο-
τελείται µόνο από πολιτικές, καλλιτεχνικές ή 
αισθητικές παρεµβάσεις, αλλά και, κυρίως, 
από πράγµατα καθηµερινά, ταπεινά: ποδό-
σφαιρο, ράλι, φαγητά σε µαγειρεία, νυχτερινά 
κλαµπ, τσιγάρα, µυρωδιές, ήχους. Και βέ-
βαια, στην Αθήνα ειδικά, συσσωρεύονται και 
πόλεµοι, εµφύλιοι σπαραγµοί, σεισµοί κ.λπ.

∆ιαβάζοντας το βιβλίο, ο αναγνώστης συ-
µπεραίνει ότι οι αφηγήσεις δεν ακολου-
θούν κάποια χρονολογική σειρά. Αυτό 
έγινε σκόπιµα;
Ναι… γιατί, όπως είπα και πριν, είναι ένα βι-
βλίο πρωτίστως αναµνήσεων. Και οι αναµνή-
σεις δεν ακολουθούν ποτέ χρονολογική σειρά.

Των κειµένων προηγούνται αποσπάσµατα 
από βιβλία λογοτεχνών που αναφέρονται 
στην Αθήνα. Ποιος είναι ο ρόλος τους;
Να µας οδηγήσουν στον χώρο κυρίως ή στην 
κατηγορία στην οποία ανήκει ο αφηγητής. Ο 
Τσίρκας, φέρ’ ειπείν, περιγράφει την πανη-
γυρική, χαοτική ατµόσφαιρα έξω από το γή-
πεδο του Παναθηναϊκού κι εγώ δίνω τον λόγο 
στον Κώστα Λινοξυλάκη.

Εκτός από το κείµενο για τον πιλοποιό 
Νίκο Ευσταθιάδη, σε ποια άλλα συναντάµε 

Η ιδέα να γράψω κάτι 
για την πόλη όπου 
γεννήθηκα, µεγάλωσα και 
ζω ήταν ερεθιστική. Μόνο 
που αντί για ένα κείµενο 
προέκυψε ένα ολόκληρο 
βιβλίο – έτσι είναι αυτά τα 
πράγµατα, δεν ορίζονται 
εκ των προτέρων.

 ΣΤΗΝ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Γιάννης Ευσταθιάδης, συγγραφέας

στοιχεία από τη ζωή σας;
Σε όλα κάπου εισχωρεί η προσωπική εµπει-
ρία, η οπτική, αλλά σε κάποια είναι πιο έντονο 
το προσωπικό βίωµα. Για παράδειγµα, το συµ-
βάν που περιγράφει η νοσοκόµα στο πρώτο 
κείµενο είναι ο τοκετός της µάνας µου, δη-
λαδή η γέννησή µου. Επίσης, η µαρτυρία της 
Αγγελικής Χατζηµιχάλη είναι 100% δικές µου 
µνήµες, γιατί πέρασα όλα τα προεφηβικά µου 
χρόνια στην Πλάκα.

Στο εξώφυλλο του βιβλίου εικονίζεστε 
πάνω σε ένα ποδήλατο στην οδό Σταδίου το 
1953. Πώς ήταν τότε η κυριακάτικη βόλτα;
Ειλικρινά, δεν θυµάµαι. Μάλλον πρέπει να ρω-
τήσουµε τη φωτογραφία. Οι φωτογραφίες θυ-
µούνται καλύτερα.

Γεννηθήκατε και µεγαλώσατε στο κέντρο 
της Αθήνας. Ποια είναι η πιο χαρακτηρι-
στική ανάµνησή σας;
Η απίστευτη κίνηση που είχαν τότε η Κολοκο-

τηκαν ή ανακαινίστηκαν, και άλλα καλόγου-
στα που χτίστηκαν ή χτίζονται. Υπάρχει όµως 
κυρίως στους ανθρώπους, κυρίως στους 
νέους. Τα θεατρικά δρώµενα, οι µουσικές 
εκδηλώσεις, οι ζυµώσεις στις τέχνες, τα ποι-
κίλα κινήµατα, δηλώνουν πρωτίστως καλό 
γούστο, γιατί στο νεωτερικό εµπεριέχεται 
συνήθως το καλό γούστο.

«…Εγώ µπορώ να διακρίνω όχι µόνο την 
τάξη των κτισµάτων αλλά και την αρχι-
τεκτονική των συναισθηµάτων, ανθρώπι-
νες µορφές, φιλίες, έρωτες παλιούς και 
µνήµες» αναφέρει ο πιλότος της Ολυµπι-
ακής. Τι άλλο µπορούµε να διακρίνουµε 
βλέποντας την Αθήνα από ψηλά;
Αν µπορείς να διακρίνεις «αρχιτεκτονική συ-
ναισθηµάτων, ανθρώπινες µορφές, φιλίες, 
έρωτες παλιούς και µνήµες», όπως ο πιλό-
τος, τότε, ισχυρίζοµαι, δεν χρειάζεσαι τίποτε 
άλλο. Απλώς, προσθέτω, είναι καλύτερα να 
«διακρίνουµε» τις αναµνήσεις σαν πιλότοι 
του χρόνου παρά σαν επιβάτες.

Οι αναµνήσεις φέρνουν µελαγχολία;
Θυµάµαι µια τηλεοπτική εκποµπή της δε-
καετίας του 1970 – ασπρόµαυρη βεβαίως. 
Σε γηροκοµείο, ο ρεπόρτερ κουβεντιάζει 
µε γέροντα. Κάποια στιγµή τον ρωτά: Έχετε 
πολλές αναµνήσεις; «Πάρα πολλές» απα-
ντά εκείνος. Παύση. «Καλές ή κακές ανα-
µνήσεις;» ξαναρωτά ο ρεπόρτερ. Μεγαλύ-
τερη παύση. Ο γέρος κοιτά στον φακό και 
λέει µε τον πιο φυσικό τρόπο µια υπέροχη 
φράση: «Μα υπάρχουν κακές αναµνήσεις; 
∆εν υπάρχουν…».

Το βιβλίο «Κλεινόν, µυθιστορίες για την 
Αθήνα» του Γιάννη Ευσταθιάδη κυκλο-
φορεί από τις εκδόσεις Μελάνι.

«Το καλό γούστο υπάρχει 
και στην πόλη»

τρώνη και όλοι οι γύρω δρόµοι. Πολυκοσµία, 
βαβούρα, πάρε-δώσε, ένα πολύβουο µελίσσι. 
Και κάθε δρόµος είχε τη δική του αγορά. Η 
Λέκκα µε τις δεκάδες συλλογές κουµπιών ε-
κτεθειµένες, η Φωκίωνος µε τα µαγαζιά γυ-
ναικείων ειδών και µόδας, η Θησέως µε έπι-
πλα. Όλα αυτά σώπασαν τις τελευταίες δεκα-
ετίες – ειδικά το βράδυ, η απόλυτη νέκρα. Με 
πόση χαρά, λοιπόν, µαθαίνω ότι όλη η περι-
οχή ζωντανεύει ξανά. Μπαράκια, καφέ, νεο-
λαία παντού.

«...Προσπαθούσα να διαδώσω αυτές τις τε-
λευταίες µαρτυρίες του καλού γούστου» α-
ναφέρεται στο κείµενο του Γιάννη Τσα-
ρούχη, ενώ σε αυτό του Κώστα Χατζη-
χρήστου γίνεται λόγος για την κάθοδο των 
βλάχων που γκρέµισαν παραδοσιακά κτίρια 
για αντιπαροχή. Υπάρχει καλό γούστο στη 
σηµερινή Αθήνα;
Το καλό γούστο υπάρχει και στην πόλη –πολύ 
καλύτερη σήµερα–, µε κτίρια που προστατεύ-
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ΔΌΛΌΦΌΝΙΑ ΔΗΜΌΣΙΌΓΡΑΦΌΥ 
ΑΝΌΙΓΕΙ ΠΛΗΓΕΣ ΣΤΗ ΜΑΛΤΑ

Τρίζει συθέμελα η πολιτική και οικο-
νομική ζωή της Μάλτας, της μικρής 
νησιωτικής χώρας της Μεσογείου, 
μετά τη μαφιόζικου τύπου δολοφο-
νία της δημοσιογράφου και μπλό-

γκερ Ντάφνε Καρουάνα Γκαλίζια, η οποία είχε 
αποκαλύψει τεράστια οικονομικά σκάνδαλα της 
πολιτικής ελίτ της χώρας, στο πλαίσιο, μάλιστα, της 
διεθνούς έρευνας για τα διαβόητα Panama Papers.

Παγιδευμένο αυτοκίνητο
Η 53χρονη Γκαλίζια δολοφονήθηκε την περασμέ-
νη Δευτέρα, όταν το αυτοκίνητό της εξερράγη με 
την ίδια μέσα. Από τα πρώτα στοιχεία της αστυνο-
μικής έρευνας πιστοποιείται η δολοφονία –με τρό-
πο που φέρνει στο μυαλό μαφιόζικες εκτελέσεις–, 
καθώς φαίνεται ότι ο εκρηκτικός μηχανισμός που 
σκότωσε τη γνωστή δημοσιογράφο είχε τοποθε-
τηθεί κάτω από το αυτοκίνητό της και πυροδο-
τήθηκε από μακρινή απόσταση. Η κυβερνητική 
εκπρόσωπος της μαλτέζικης κυβέρνησης δήλωσε 
ότι «τα στοιχεία που προέκυψαν μας κάνουν να πι-
στεύουμε ότι η βόμβα τοποθετήθηκε κάτω από το 
όχημα και πυροδοτήθηκε από μακριά», προσθέτο-
ντας ότι ειδικοί από άλλες χώρες θα κληθούν ώστε 
να βοηθήσουν στην ταυτοποίηση του κινητού τη-
λεφώνου που χρησιμοποιήθηκε για την πυροδό-
τηση του εκρηκτικού μηχανισμού.

Από την πλευρά του, ωστόσο, ο αρχηγός της 
αστυνομίας της Μάλτας Λόρενς Κουτάζαρ διέψευ-
σε την πληροφορία ότι στην έρευνα για τη δολο-
φονία της Γκαλίζια θα συμμετάσχουν η βρετανική 
αστυνομία μαζί με Ολλανδούς ειδικούς και μια 
ομάδα από το αμερικανικό FBI. Η εκπρόσωπος 
του πρωθυπουργού της Μάλτας Τζόζεφ Μούσκατ 
είχε νωρίτερα αναφέρει την εμπλοκή Βρετανών 
αξιωματικών. Παράλληλα, σε μια δήλωση που 
προκάλεσε έκπληξη, ο αρχηγός της αστυνομίας 
σημείωσε ότι είναι νωρίς για να συζητηθούν τα 
πιθανά κίνητρα, προσθέτοντας ότι προς το παρόν 
δεν έχουν γίνει συλλήψεις και ότι θα χρειαστούν 
εβδομάδες για να συλλεχθούν όλα τα στοιχεία από 
τον τόπο του εγκλήματος, ενώ διέψευσε πληροφο-
ρία σύμφωνα με την οποία ο εκρηκτικός μηχανι-
σμός συνίστατο από την ουσία Semtex.

Διαφθορά παντού
Η δολοφονία της Γκαλίζια, πέρα από το σοκ που 
προκάλεσε, έφερε και πολιτική θύελλα στη Μάλ-
τα, καθώς η νεκρή δημοσιογράφος είχε αποτελέ-
σει πραγματική νέμεση για το πολιτικό σύστημα 
της χώρας και ειδικά για τον νυν πρωθυπουργό 
Τζόζεφ Μούσκατ, τον οποίο σε σειρά ρεπορτάζ 
της είχε κατηγορήσει ευθέως για διαφθορά. Συ-
γκεκριμένα, στο πλαίσιο της έρευνας για τα διαβό-
ητα Panama Papers, η Γκαλίζια, η οποία συμμε-
τείχε στην ομάδα των δημοσιογράφων που έκανε 
τις αποκαλύψεις, είχε κατηγορήσει τον Μούσκατ 
και τη σύζυγό του ότι είχαν λάβει μέσω «υπόγει-
ων διαδρομών» το ποσό του 1 εκατ. δολαρίων, ενώ 
είχε αποκαλύψει και σχέσεις μελών της κυβέρνη-
σής του με εταιρείες-φαντάσματα στον Παναμά, 
οδηγώντας τη Μάλτα σε πολιτική κρίση.

Ωστόσο, από το μικροσκόπιο της Γκαλίζια δεν 
είχε γλιτώσει ούτε η αντιπολίτευση και ειδικά οι 
σχέσεις του αρχηγού της με άτομα που σχετίζο-
νται με το εμπόριο ναρκωτικών. Η δημοσιογρά-
φος είχε μάλιστα δεχτεί απειλές από οπαδούς της 
αντιπολίτευσης, ακόμα και για τη ζωή της, αν και 
ο αρχηγός της αντιπολίτευσης είχε αρνηθεί τις 
κατηγορίες που η δημοσιογράφος τού είχε απο-
δώσει. Πάντως, οι έρευνες της Γκαλίζια ενίσχυαν 
την αίσθηση που υπάρχει σε πολλούς ανά την Ευ-
ρώπη, και όχι μόνο, ότι κάτι «σάπιο» υπάρχει στο 
«νησί των ιπποτών». «Υπάρχουν πια παντού διε-
φθαρμένοι. Η κατάσταση είναι απελπιστική» ήταν 
η τελευταία ανάρτηση της Γκαλίζια, λίγο προτού 
το αυτοκίνητό της, μαζί με την ίδια, γίνουν κομ-
μάτια.

Πολιτική θύελλα
Φυσικά η δολοφονία της Γκαλίζια προκάλεσε πο-
λιτικό σοκ στη Μάλτα, με τον πρωθυπουργό Μού-
σκατ να βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα και να 
αναγκάζεται να παραδεχτεί ότι, όντως, η δημοσι-
ογράφος τού είχε κάνει τη ζωή δύσκολη. Οι τρεις 
γιοι της Γκαλίζια κάλεσαν τον Μούσκατ να παραι-
τηθεί, καθώς, όπως υποστήριξαν, «απέτυχε να δι-
αφυλάξει βασικές ελευθερίες», όπως η ελευθερία 
του Τύπου, στη χώρα. Βέβαια ο Μούσκατ απέρρι-

ψε κάθε ενδεχόμενο παραίτησής τους, καθώς και 
τις κατηγορίες ότι η Μάλτα είναι ένα «κράτος μα-
φίας», ωστόσο όλοι οι αναλυτές αναγνωρίζουν ότι 
βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση, πολλώ δε 
μάλλον από τη στιγμή που η δολοφονία της Γκαλί-
ζια λαμβάνει διεθνή και επίσημη διάσταση, καθώς 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεδριάσει την 
επόμενη εβδομάδα για να συζητήσει το θέμα της 
προστασίας των δημοσιογράφων και της ελευθερί-
ας των ΜΜΕ στη Μάλτα, ενώ και ομάδα εμπειρο-
γνωμόνων του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
κάλεσε την κυβέρνηση της Βαλέτας να τιμήσει τη 
δέσμευσή της για άμεση και… ανεξάρτητη έρευνα 
για τη δολοφονία.

«Η Μάλτα είναι η Μέκκα για το ξέπλυμα μαύ-
ρου χρήματος και τους φοροφυγάδες» δήλωσε ο 
βουλευτής των Πρασίνων Σβεν Γκίγκολντ, προκα-
λώντας τη μάλλον αδύναμη αντίδραση του Μού-
σκατ, ο οποίος, πάντως, ορκίζεται να βρει τους 
δολοφόνους της Γκαλίζια και όσους βρίσκονται 
πίσω από τους φυσικούς αυτουργούς του εγκλή-
ματος. Την ίδια στιγμή απέκρουσε και επιθέσεις 
από την αντιπολίτευση, λέγοντας ότι ο αρχηγός 

της βρισκόταν στο επίκεντρο έρευνας της δημο-
σιογράφου, με τα πολιτικά κόμματα στη Μάλτα 
να ανταλλάσσουν κατηγορίες για το ποιο… ήταν ή 
δεν ήταν κομμάτι της ερευνητικής δραστηριότη-
τας της Γκαλίζια.

Επιδημία… βομβών
Αξίζει να σημειωθεί ότι η δολοφονία της Γκαλίζια 
ήταν η έκτη βομβιστική επίθεση στη Μάλτα μέσα 
στα τελευταία δύο χρόνια. Στις προηγούμενες 
πέντε είχαν σκοτωθεί τέσσερα άτομα και τραυμα-
τιστεί σοβαρά άλλα δύο, ενώ οι δράστες των επι-
θέσεων παραμένουν άγνωστοι και ασύλληπτοι και 
οι υποθέσεις άλυτες. Μιλώντας σε τοπικά ΜΜΕ, 
πρώην αξιωματικοί της αστυνομίας αφήνουν να 
εννοηθεί ότι πίσω από τα χτυπήματα βρίσκονται 
«επαγγελματίες», καθώς η προμήθεια στρατιω-
τικού τύπου εκρηκτικών υλών, όπως το Semtex, 
αλλά και αυτή καθαυτή η κατασκευή του εκρηκτι-
κού μηχανισμού απαιτούν συγκεκριμένες ικανό-
τητες και εμπειρία. Να σημειωθεί επίσης ότι στη 
Μάλτα τα τελευταία 15 χρόνια έχουν σημειωθεί 30 
βομβιστικές επιθέσεις.

To Behance Portfolio Reviews είναι τοπικές συναντήσεις της κοινότητας χρηστών του Behance 
ανά τον κόσμο. Σε αυτές νέα και παλαιότερα μέλη συναντιόνται, αναλύουν δημιουργικές στρα-
τηγικές, εξετάζουν τα πορτφόλιό τους, συνδέονται και κοινωνικοποιούνται. Σας περιμένουμε! 
https://www.facebook.com/behancereviewathens/
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ΠΕΣ ΤΟ Μ’ ΕΝΑ TWEET
…και βγάλε τον πραγματικό εαυτό σου.

Οι μέρες της επίσκεψης στις ΗΠΑ περνούσαν και η 
αγωνία μεγάλωνε: δεν θα μας χαρίσει ούτε ένα από τα 
υπέροχα γλωσσικά του ολισθήματα, ιδίως όταν χρησιμο-
ποιεί αυτά τα εγγλέζικα;
Ο πρωθυπουργός, αν και αιφνιδιάστηκε, απάντησε όσο 
καλύτερα γινόταν στην ερώτηση-παγίδα του Αμερικανού 
δημοσιογράφου για παλαιότερο σχόλιό του, «μη μας βρει 
αυτό το κακό», αναφορικά με την πιθανότητα εκλογής του 
Τραμπ, και η αγωνία μεγάλωνε.

  ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

Τελικά, όσοι δεν απογοητεύτηκαν και περίμεναν μέχρι το 
τέλος ανταμείφθηκαν. Και με το παραπάνω.

Εντάξει, ας μη μείνουμε στο γεγονός πως ο πρωθυπουρ-
γός αντί για «φάγαμε τον γάιδαρο κι έμεινε η ουρά»της 
κρίσης είπε «φάγαμε την καμήλα». Οι συνθήκες αλλά-
ζουν, η γλώσσα εξελίσσεται και οι παροιμίες πρέπει να 
προσαρμόζονται.

Ναι, όλοι το ξέρουν αυτό. Ο προβληματισμός είναι 
γενικότερος.

Κάποιοι κακεντρεχείς στάθηκαν και στο γεγονός πως 
ο πρωθυπουργός αντί να μεταφράσει την ουρά του 
ζώου ως tail τη μετέφρασε ως queue, που αφορά 
ανθρώπους, ζώα ή οχήματα παρατεταγμένα σε 
σειρά να περιμένουν για κάτι.

Κάποιοι άλλοι το πήραν κυριολεκτικά.

Συνολικά πρόκειται για μία άδικη επίθεση σε έναν 
πρωθυπουργό που έχει παραδεχτεί τις αυταπάτες του, 
οι οποίες τον είχαν οδηγήσει παλαιότερα σε πολλές 
εσφαλμένες εκτιμήσεις και θεωρήσεις, και πλέον μιλάει 
τη γλώσσα της αλήθειας, αποτυπώνει την κατάσταση 
όπως είναι και όχι όπως θα ήθελε να είναι.

Γι’ αυτό, ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ!

Σε κάθε περίπτωση,

Ναι, τα έχει πει όλα τα παραπάνω.
Όπως και να ’χει, το σίγουρο είναι πως ο Λευκός 
Οίκος έδωσε μεγαλύτερη από τη συνηθισμένη 
βαρύτητα σε μια επίσκεψη Έλληνα πρωθυπουργού. 
Ο λόγος, προφανής, να στείλει ένα μήνυμα στην 
Τουρκία. Το αν η Ελλάδα αποκόμισε, πέρα από καλά 
λόγια, και πραγματικά οφέλη από την επίσκεψη Τσί-
πρα στις ΗΠΑ ή έγινε πιόνι στο διπλωματικό παιχνίδι 
ΗΠΑ-Τουρκίας θα φανεί στο προσεχές διάστημα.
Προς το παρόν, δύο είναι τα δεδομένα που προέκυ-
ψαν από την επίσκεψη Τσίπρα στις ΗΠΑ.
Το πρώτο, πως…

Επενδυτές, ναι, αλλά ξεβράκωτοι επενδυτές.

Ή μήπως όχι;

Σε κάθε περίπτωση,

Το θέμα είναι μην αποφάσισε μόνος του και τη συμ-
φωνία, καθώς ο Τραμπ και τα επίσημα έγγραφα των 
Αμερικανών λένε για 2,4 δισ. και αναβάθμιση στις ΗΠΑ 
του ελληνικού στόλου των F-16 με μοναδικό θέμα προς 
διαπραγμάτευση τα αντισταθμιστικά που θα ζητήσει η ελ-
ληνική πλευρά, ενώ βάσει της ανακοίνωσης του ΓΕΕΘΑ η 
αναβάθμιση του συνόλου των F-16 δεν έχει αποφασιστεί, 
εκείνο που έχει αποφασιστεί είναι η αναβάθμιση μέρους 
του στόλου έναντι 1,1 δισ. και μάλιστα στην Ελλάδα, στην 
ΕΑΒ, όχι στις ΗΠΑ.

Το δεύτερο δεδομένο που προέκυψε από την επίσκε-
ψη Τσίπρα στις ΗΠΑ έχει να κάνει με την υπαρξιακή 
αναζήτηση, έως διπολική διαταραχή, της κυβερνώσας 
Αριστεράς.

Έχουν έρθει τα πάνω κάτω.

Μέχρι και ο Πρόεδρος Τραμπ αναρωτήθηκε για τις 
τελευταίες εξελίξεις στο θέμα.

Ο Πρόεδρος δεν έχασε την ευκαιρία και πέρασε στην 
ερώτηση που τον έκαιγε.

Πλέον είναι ξεκάθαρο…

Τι να κάνει κι αυτός, έπεσε στην ανάγκη.

Το ερώτημα πλέον είναι ένα: στην πορεία για την επέτειο 
της 17ης Νοέμβρη, οι Αμερικάνοι θα ξαναγίνουν φονιά-
δες των λαών;
Και η απάντηση είναι… φυσικά.

Παρ’ όλα αυτά, ίσως πρέπει να γίνει μια προσαρμογή στις 
νέες συνθήκες.



αφιέρωµα //
ΚΕΙΜΕΝΑ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, 
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ 

Χρόνιο βάσανο οι ρευµατοπάθειες 
και τα µυοσκελετικά προβλήµατα
Στη νέα ύπουλη και επώδυνη επιδηµία εξελίσσονται οι ρευµατοπάθειες και τα µυοσκελετικά προβλήµατα στην πατρίδα µας, τα οποία εξαπλώνονται µε γρήγορους ρυθ-

µούς, καθώς γηράσκει ο εγχώριος πληθυσµός. Αν και τις έχουµε συνδέσει µε την προχωρηµένη ηλικία, οι ρευµατικές παθήσεις εµφανίζονται και σε παιδιά, εφήβους 
και νεαρούς ενήλικες, ενώ το µεγαλύτερο πρόβληµα για τους ασθενείς είναι η πολυετής οδύσσειά τους στον λαβύρινθο του συστήµατος υγείας και η µακρά περιπλά-

νησή τους σε πολλούς γιατρούς λάθος ειδικότητας µέχρι να φτάσουν στον σωστό γιατρό, προκειµένου να διαγνωστούν µε τη νόσο τους και να ξεκινήσουν την ενδεικνυόµενη 
θεραπεία. Συνέπεια αυτού είναι να καθυστερεί από τέσσερα έως και δέκα χρόνια η διάγνωση της νόσου και στο µεταξύ να προχωρούν οι βλάβες στις αρθρώσεις και να εγκαθί-
σταται σταδιακά η αναπηρία, όπως εξηγούν οι ειδικοί από την Ελληνική Ρευµατολογική Εταιρεία (ΕΡΕ), την Επιστηµονική Εταιρεία για τη Μυοσκελετική Υγεία (ΕΠΕΜΥ) 
και την Ελληνική Εταιρεία Αντιρευµατικού Αγώνα (ΕΛΕΑΝΑ). Για την ευαισθητοποίηση του κοινού η ΕΛΕΑΝΑ, σε συνεργασία µε την ΕΡΕ, την Επαγγελµατική Ένωση Ρευ-
µατολόγων Ελλάδας και τον Σύλλογο Σκελετικής Υγείας «Πεταλούδα», πραγµατοποιεί, µε την υποστήριξη των φαρµακευτικών εταιρειών ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, Menarini 
Hellas και Stilvi, την ενηµερωτική εκστρατεία «Μην αργείς. Επικοινώνησε τώρα», τονίζοντας πως κάθε οξύς πόνος σε άρθρωση χωρίς να έχει προηγηθεί τραυµατισµός (κά-
κωση) πρέπει να µας οδηγεί απευθείας στον ρευµατολόγο. Στη σωστή αντιµετώπιση των ρευµατολογικών παθήσεων παίζουν ρόλο η έγκαιρη διάγνωση, η θεραπεία και η α-
ποκατάσταση. Τα τελευταία χρόνια τα εξελιγµένα νέας γενιάς φάρµακα, οι βιολογικοί παράγοντες, εισέβαλαν στην ιατρική φαρέτρα φέρνοντας την επανάσταση, καθώς σταµα-
τούν τη βλάβη και αποµακρύνουν τον κίνδυνο της αναπηρίας. Ο λόγος που δεν πρέπει να υποτιµούµε τα ρευµατολογικά νοσήµατα συνοψίζεται στα λόγια της προέδρου της 
ΕΛΕΑΝΑ Αθανασίας Παππά: «Οι ρευµατικές παθήσεις δεν µας σκοτώνουν, αλλά κάνουν βάσανο την καθηµερινότητά µας, προκαλώντας χρόνιους πόνους, δυσκαµψίες και ε-
ντέλει κινητικές αναπηρίες, που µας καθιστούν “µισούς” ανθρώπους . Επίσης, µπαίνουν εµπόδιο στην επαγγελµατική µας αποκατάσταση και στη σταδιοδροµία µας, καθώς 
ευθύνονται για απουσίες από τη δουλειά, πρόωρη διακοπή της εργασίας, πρόωρη συνταξιοδότηση και αυξηµένα ποσοστά ανεργίας. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που 
ζούµε και που κάθε µέρα είναι µια µάχη, πρέπει να είµαστε έτοιµοι να σταθούµε στο ύψος των περιστάσεων και των απαιτήσεων». Με αυτές τις φράσεις η κ. Παππά τα λέει 
όλα. Μην αργείτε, λοιπόν, πάρτε την υγεία σας στα χέρια σας!
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«Ου γαρ έρχεται μόνον» λέει 
η σοφή λαϊκή παροιμία για 
το γήρας, μια παροιμία που 
μας αφορά περισσότερο από 
τους άλλους λαούς, καθώς η 

Ελλάδα κατατάσσεται στις πρώτες θέσεις μεταξύ 
των κρατών-μελών της Ε.Ε. σε γηράσκοντα πλη-
θυσμό, με ετήσιο ποσοστό αύξησής του 21,4% έ-
ναντι μέσου όρου της Ε.Ε. 17,2%. Συγκεκριμένα, 
οι έξι πρώτες χώρες σε παγκόσμια κλίμακα που 
γηράσκουν ταχύτατα είναι κατά σειρά η Ιαπωνία, 
η Νότια Κορέα, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ελ-
λάδα και η Ιταλία. Υπολογίζεται ότι στη χώρα μας 
το 2050 θα υπάρχουν 3 εκατομμύρια Έλληνες ηλι-
κίας άνω των 60 ετών, γεγονός που αντιστοιχεί σε 
απόλυτη αντιστροφή της ηλικιακής πυραμίδας, με 
τα ρευματολογικά νοσήματα να εξελίσσονται στη 
νέα εγχώρια –και παγκόσμια– επιδημία. Φυσικά 
οι ρευματισμοί, όπως αποκαλεί τις ρευματοπά-
θειες το ευρύ κοινό, δεν αφορούν μόνο την τρίτη 
ηλικία αλλά και παιδιά και εφήβους και πολλούς 
τριαντάρηδες και σαραντάρηδες που βρίσκονται 
στην πιο παραγωγική τους ηλικία. Επίσης, σύμ-
φωνα με προγενέστερη έρευνα της Ελληνικής Ε-
ταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛΕΑΝΑ) και 
της Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας (ΕΡΕ), 
τα ρευματολογικά νοσήματα συνιστούν την πρώτη 
αιτία που μας υποχρεώνει να πάμε στον γιατρό (ε-
πειδή πονάμε) και την πρώτη αιτία για να λείψουμε 
από τη δουλειά μας με αναρρωτική άδεια. Όπως ε-
ξηγεί η πρόεδρος της ΕΛΕΑΝΑ Αθανασία Παππά, 
η απουσία από τη δουλειά, η πρόωρη διακοπή της 
εργασίας, η πρόωρη συνταξιοδότηση και οι ανα-
πηρίες που προκαλούν οι ρευματολογικές παθή-
σεις συνιστούν ένα πολύ μεγάλο «βαρίδι» και για 

το κράτος, που πληρώνει, κατά ένα μεγάλο μέρος, 
τον λογαριασμό των θεραπειών, των νοσηλειών, 
των χειρουργικών επεμβάσεων και των επιδομά-
των. Συνεπώς καλό είναι να τις προλάβουμε προ-
τού εγκατασταθούν στο σώμα μας και μας οδηγή-
σουν σε μειωμένη κινητική ικανότητα, χρόνιους 
πόνους και δυσκαμψίες, οι οποίες με την πάροδο 
των ετών οδηγούν σε μη αναστρέψιμες κινητικές 
αναπηρίες, διακοπή της εργασίας, πρόωρες συντά-
ξεις, περιθωριοποίηση, απομόνωση και κατάθλιψη.

Πόνος χωρίς χτύπημα πρέπει να μας 
στέλνει στον ρευματολόγο
Με τη διάγνωση των ρευματοπαθειών στην πα-
τρίδα μας να καθυστερεί κατά μέσο όρο πέντε 
έτη –χρονικό διάστημα κατά το οποίο προχωρά 
η βλάβη και εξελίσσεται η αναπηρία–, το μήνυμα 
της ΕΡΕ και της ΕΛΕΑΝΑ συνοψίζεται στη φράση 
του ρευματολόγου Χαράλαμπου Μπερμπερίδη, 
προέδρου της ΕΡΕ: «Κάθε πόνος, πρήξιμο ή δυ-
σκαμψία σε άρθρωση χωρίς να έχει προηγηθεί 
κάκωση πρέπει να μας οδηγεί στον ρευματολόγο». 
Γι’ αυτό άλλωστε η ΕΡΕ, η ΕΛΕΑΝΑ και ο Σύλ-
λογος Σκελετικής Υγείας «Πεταλούδα» υλοποι-
ούν την εκστρατεία «Μην αργείς. Επικοινώνησε 
τώρα», στο πλαίσιο της γενικότερης ενημερωτι-
κής καμπάνιας με τίτλο «Το σώμα σου μιλάει. Ά-
κουσέ το». Η πρόεδρος της ΕΛΕΑΝΑ τονίζει πως 
αν η διάγνωση των ρευματολογικών νοσημάτων 
γινόταν άμεσα και η θεραπεία ξεκινούσε εντός 
12 εβδομάδων, οι επιπτώσεις των νοσημάτων θα 
ελαχιστοποιούνταν. Ζωτικής σημασίας είναι ε-
πίσης ο εμβολιασμός των ρευματοπαθών. Παλιά 
οι γιατροί απέφευγαν λόγω φόβου να εμβολιά-
σουν τα άτομα που έπασχαν από αυτοάνοσα νοσή-

Αχ, αυτοί οι ρευματισμοί…
«Κάθε πόνος, πρήξιμο 
ή δυσκαμψία σε 
άρθρωση χωρίς να έχει 
προηγηθεί κάκωση 
πρέπει να μας οδηγεί 
στον ρευματολόγο». 
Χαράλαμπος 
Μπερμπερίδης, 
πρόεδρος της Ελληνικής 
Ρευματολογικής Εταιρείας

«Ως ευπαθής 
πληθυσμιακή ομάδα, οι 
ρευματοπαθείς πρέπει 
να εμβολιάζονται 
για τη γρίπη, τον 
πνευμονιόκοκκο και 
τα άλλα λοιμώδη 
νοσήματα». Αθανασία 
Παππά, πρόεδρος της 
Ελληνικής Εταιρείας 
Αντιρευματικού Αγώνα

Ρευματικές 
Παθήσεις

ματα (όπως είναι οι ρευματοπάθειες), φοβούμε-
νοι την αντίδραση του οργανισμού τους. Ωστόσο, 
οι ρευματοπαθείς πρέπει να εμβολιάζονται για 
τη γρίπη, τον πνευμονιόκοκκο και τα άλλα λοι-
μώδη νοσήματα.

Ποια είναι τα ρευματικά νοσήματα
Όπως εξηγεί ο πρόεδρος της ΕΡΕ, τα ρευματικά 
νοσήματα είναι περισσότερα από 200 και προ-
σβάλλουν τις αρθρώσεις, τους μυς και τα μαλακά 
μόρια. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα εκφυλιστικά 
νοσήματα, όπως η οστεοαρθρίτιδα, τα μεταβολικά 
νοσήματα, όπως η οστεοπόρωση, οι φλεγμονώ-
δεις αρθρίτιδες, όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα, 
τα συστηματικά αυτοάνοσα φλεγμονώδη νοσή-
ματα, όπως ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, 
και τα αυτοφλεγμονώδη νοσήματα, όπως τα πε-
ριοδικά εμπύρετα σύνδρομα. Τα νοσήματα των 
δύο τελευταίων κατηγοριών προσβάλλουν, εκτός 
από τις αρθρώσεις, και εσωτερικά όργανα, όπως 
οι νεφροί, ο εγκέφαλος, η καρδιά, οι πνεύμονες 
κ.ά. «Κάθε πόνος στη σπονδυλική στήλη (αυχέ-
νας, πλάτη και μέση), πόνος ή και οίδημα σε μία 
ή και περισσότερες αρθρώσεις, θα πρέπει να μας 
οδηγήσουν στον ρευματολόγο για περαιτέρω έ-
λεγχο και αντιμετώπιση. Βέβαια συμπτώματα 
που αφορούν προσβολή εσωτερικών οργάνων, 
μετά από έλεγχο άλλης παθολογικής ειδικότη-
τας, όταν τίθεται υποψία προσβολής από ρευ-
ματικό νόσημα, καλό θα είναι να αποστέλλονται 
στον ρευματολόγο. Σήμερα έχουμε τεράστιες δυ-
νατότητες, διαγνωστικές αλλά και θεραπευτικές. 
Στόχος είναι η ποιότητα ζωής των ρευματοπαθών 
και η αναστολή των καταστροφικών συνεπειών» 
καταλήγει ο κ. Μπερμπερίδης.





www.freesunday.gr
22.10.2017ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΥΓΕΙΑ24

Γ
ια την πρόληψη των ρευματολογι-
κών και των μυοσκελετικών νοση-
μάτων η Επιστημονική Εταιρεία για 
τη Μυοσκελετική Υγεία (ΕΠΕΜΥ) 
οργανώνει μια πανελλήνια ενημε-
ρωτική εκστρατεία και για τους για-

τρούς και για το κοινό, δίνοντας προτεραιότητα 
στα social media. Πρόκειται για την εκστρατεία 
«Μεγαλώνοντας» και το θέμα-καυτή πατάτα της 
εποχής μας, το ageing, που αφορά σχεδόν έναν 
στους τρεις Έλληνες οι οποίοι βρίσκονται ή θα 
βρεθούν στο κατώφλι των 60 ετών. Στόχοι της εκ-
στρατείας είναι η βελτίωση της προσωπικής υγείας 
κατά την ηλικιακή μετάβαση, η ομαλή μετάβαση 
των χρονίως πασχόντων στην επόμενη ηλικιακή 
ομάδα και η προσαρμογή της δημόσιας υγείας 
στις απαιτήσεις του φαινομένου της γήρανσης. 
Και επειδή στην επιχείρηση «υγιής γήρανση» ι-
σχύει ότι το προλαμβάνειν είναι καλύτερο του θε-
ραπεύειν, κάθε παρέμβαση στοχεύει στους σημε-
ρινούς 20άρηδες, 30άρηδες και 40άρηδες, που θα 
φτάσουν, σύμφωνα με το προσδόκιμο επιβίωσης 
της Ελλάδας, την ηλικία των 81 ετών, όπως εξη-
γεί ο ρευματολόγος Παναγιώτης Τρόντζας, πρό-
εδρος της ΕΠΕΜΥ. Ο ίδιος προσθέτει ότι το δη-

μόσιο σύστημα υγείας έχει τεράστια κενά, ειδικά 
στον τομέα των ρευματολογικών παθήσεων, ενώ 
υπάρχει και μια «τρύπα» στο σύστημα για την πα-
ρακολούθηση των ασθενών ηλικίας 16-18 ετών, 
καθώς μεταβαίνουν από τον παιδορευματολόγο 
στον ρευματολόγο.

Ας δούμε όμως τι δείχνουν οι νέες έρευνες για 
τη γήρανση. Φαίνεται πως η λήψη επαρκούς πο-
σότητας βιταμίνης D συμβάλλει στην αύξηση του 
μήκους των τελομερών, δηλαδή των προστατευτι-
κών άκρων των χρωμοσωμάτων του γενετικού μας 
υλικού. Φανταστείτε τα σαν τα πλαστικά περιβλή-
ματα στα κορδόνια των παπουτσιών: Όσο μακρύ-
τερα είναι τα τελομερή, τόσο καλύτερα προστα-
τεύονται τα χρωματοσώματα από τις μεταλλάξεις 
που ευθύνονται για τον καρκίνο και για τα εκφυ-
λιστικά νοσήματα. «Σε ό,τι αφορά τα “δεινά” που 
έρχονται με τα χρόνια, είναι πλέον φανερό ότι η 
πρόοδος της ιατρικής θα οδηγήσει στην ανάπτυξη 
πανάκριβων εξατομικευμένων θεραπειών που μοι-
ραία θα δημιουργήσουν τεράστιες ανισότητες με-
ταξύ των πολιτών. Για τους έχοντες θα είναι διαθέ-
σιμες οι ακριβές εξατομικευμένες θεραπείες, ενώ 
για τους μη έχοντες τα απλά φθηνά φάρμακα» το-
νίζει από την πλευρά του ο Ευριπίδης Μπιλιρά-

«Μεγαλώνοντας»: Η νέα εκστρατεία για τη μυοσκελετική υγεία

κης, αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθη-
νών, αναφέροντας ως παράδειγμα την πειραματική 
ανάπτυξη ενός νέου ανοσοθεραπευτικού εμβολίου 
για τους καρκίνους του προστάτη, του πνεύμονα 
και του οισοφάγου. Οι καρκίνοι αυτοί, που φαίνε-
ται να έχουν κοινή αιτιολογία με τον καρκίνο του 
τραχήλου της μήτρας και της κεφαλής και τραχή-
λου (λαιμού), καθώς εμπλέκεται σε όλους ο δια-
βόητος ιός HPV, μπορούν να θεραπευτούν με θε-
ραπευτικό εμβόλιο που οδηγεί το ανοσολογικό 
σύστημα του ασθενή να εξουδετερώσει τα καρκι-
νικά κύτταρα και κοστίζει 150.000 ευρώ!

Για το 2018 το διοικητικό συμβούλιο της 
ΕΠΕΜΥ σχεδιάζει εκστρατεία με τίτλο «Μεγα-
λώνοντας, η ηλικιακή μετάβαση», η οποία πρόκει-
ται να περιλάβει δράσεις συνεχιζόμενης ιατρικής 
εκπαίδευσης, εκπαίδευσης άλλων επαγγελματιών 
υγείας, επιδημιολογικής έρευνας, ενημέρωσης-ευ-
αισθητοποίησης του πληθυσμού, παρεμβάσεις στα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα social media, συ-
νεργασία με άλλες επιστημονικές εταιρείες, πρω-
τοβουλίες μαζί με τις ενώσεις/συλλόγους ασθενών, 
συνέργειες με τη φαρμακοβιομηχανία και προτά-
σεις θεσμικών αλλαγών μέσω της κεντρικής διοί-
κησης και της αυτοδιοίκησης.

«Το δημόσιο σύστημα 
υγείας έχει τεράστια 
κενά, ειδικά στον τομέα 
των ρευματολογικών 
παθήσεων». Παναγιώτης 
Τρόντζας, πρόεδρος της 
Επιστημονικής Εταιρείας 
για τη Μυοσκελετική Υγεία

Ένα νέο δημόσιο ρευματολογικό κέντρο ξεκίνησε ήδη 
τη λειτουργία του στο Νοσοκομείο «Η Σωτηρία», όπου 
αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Γ΄ Πανεπιστημιακής 
Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Το κέντρο, φιλοδοξώντας να καλύψει κενά του δημό-

σιου τομέα, προσφέρει ολοκληρωμένη φροντίδα στους χιλιάδες ρευ-
ματοπαθείς, ενώ υπεύθυνος σε αυτό είναι ο δρ. Παναγιώτης Τρόντζας, 
ρευματολόγος, πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας για τη Μυο-
σκελετική Υγεία (ΕΠΕΜΥ). Το κέντρο εξειδικεύεται στις εξής παθή-
σεις: ρευματοειδής αρθρίτιδα, αξονική σπονδυλαρθρίτιδα, ψωριασική 
αρθρίτιδα, συστηματικός ερυθηματώδης λύκος και οστεοπόρωση. Οι 
δραστηριότητές του εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα κλινικών και α-

καδημαϊκών δραστηριοτήτων και περιλαμβάνουν κατ’ αρχάς τη λει-
τουργία τακτικού εξωτερικού ρευματολογικού ιατρείου [δύο φορές 
την εβδομάδα κατόπιν ραντεβού στο 1535 (κωδικός ιατρείου 06581), 
τις Τρίτες (09:00-11:00) και τις Τετάρτες (09:00-12:00)]. Αφετέρου το 
κέντρο προσφέρει εξειδικευμένη ρευματολογική φροντίδα στους νο-
σηλευόμενους που πάσχουν από συστηματικά αυτοάνοσα ρευματικά 
νοσήματα, αντιμετώπιση των ρευματικών συμπτωμάτων των ασθενών 
που νοσηλεύονται για άλλες παθήσεις (ογκολογικές, παθολογικές, 
χειρουργικές κ.λπ.) και ενδοφλέβια έγχυση βιολογικών θεραπειών ή 
χημειοθεραπειών σε ρευματοπαθείς στον ειδικό χώρο εγχύσεων της 
κλινικής. Επίσης, δημιουργία αρχείου ασθενών που συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα εγχύσεων.

Νέο ρευματολογικό κέντρο  
στο Νοσοκομείο «Η Σωτηρία»

Ρευματικές 
Παθήσεις
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Μ
ε τα συσσωρευμένα προ-
βλήματα που έχει δημιουρ-
γήσει η οκταετής οικονο-
μική κρίση στην πρόσβαση 
των Ελλήνων πολιτών στην 
περίθαλψη, το δικαίωμα 

(όλων) στην υγεία, παρ’ ότι θεωρείται αυτονόητο, 
στην πράξη συχνά καταστρατηγείται. Διάφορα προ-
βλήματα, που πηγάζουν από τους περιορισμένους 
πόρους για τη χρηματοδότηση του συστήματος υ-
γείας, αλλά και από την ανεπαρκή ενημέρωση του 
ταλαιπωρημένου κοινού, δημιουργούν ή εντείνουν 
ανισότητες και στερούν από τους πολίτες (ασθενείς 
και μη) τη δυνατότητα να πάρουν την υγεία τους 
στα χέρια τους, έχοντας σφαιρική και εμπεριστατω-
μένη πληροφόρηση. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις συνε-
χείς αλλαγές στο περιβάλλον της υγείας, η Novartis 
Hellas και η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών θεώρησαν ότι 
οι ασθενείς έχουν την ανάγκη να γνωρίζουν με σα-
φήνεια τα δικαιώματά τους, με μοναδικό σκοπό την 
απρόσκοπτη πρόσβασή τους στο σύστημα υγείας. 
Μαζί, λοιπόν, σχεδίασαν την εκστρατεία ενημέρω-
σης «Δικαίωμα στην Υγεία», με στόχο τη δημιουρ-
γία ενός «οδικού χάρτη» το 2016 με τα δικαιώματα 
των ασθενών στη χώρα μας. Η πολύ επιτυχημένη 
εκστρατεία, συνεχίζεται και το 2017, έχοντας πάντα 

Ισότιμο «Δικαίωμα στην Υγεία» 
για κάθε ασθενή

Η εκστρατεία υποστηρίζεται από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επικοινωνίας με ένα ενημερωτικό έντυπο σχε-
τικά με τις κλινικές μελέτες (διαθέσιμο στο https://www.novartis.gr/nea/etairikes-ekdoseis), καταχωρίσεις σε έ-
ντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, ραδιοφωνικά σποτ και έναν διαδικτυακό κόμβο (www.dikaiomastinygeia.gr) όπου 
οι ασθενείς μπορούν να βρουν τις απαραίτητες διευκρινίσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις τους.

στο επίκεντρο τον ασθενή και εστιάζοντας αυτή τη 
φορά στις κλινικές μελέτες.

Στόχος, η διάγνωση, η θεραπεία 
και η πρόληψη των ασθενειών
Για τη Novartis Hellas, η δέσμευσή της να θέσει τον 
ασθενή στο επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων 
της είναι αναπόσπαστο κομμάτι του DNA της εται-
ρείας και αποτελεί κορωνίδα όλων των προγραμμά-
των και πρωτοβουλιών εταιρικής κοινωνικής ευθύ-
νης της. Στη δεύτερη φάση της, η εκστρατεία «Δικαί-
ωμα στην Υγεία» εστιάζει στις κλινικές μελέτες, με 
στόχο να ενισχύσει την πληροφόρηση των ασθενών 
και να απαντήσει σε τυχόν ανησυχίες τους. Η ενί-
σχυση της διαφάνειας καθιστά εφικτή την κατανόηση 
του πλαισίου υλοποίησης των κλινικών ερευνητικών 
προγραμμάτων και ενδυναμώνει τη σχέση εμπιστο-
σύνης των ασθενών με τους επαγγελματίες υγείας, 
τους ακαδημαϊκούς/υγειονομικούς φορείς, τις εγκρι-
τικές αρχές και τη φαρμακοβιομηχανία. Γιατί, όμως, 
είναι τόσο σημαντική η κατανόηση της αξίας και της 
συμβολής των κλινικών μελετών στην πρόοδο της Ι-
ατρικής και στη ζωή των ασθενών; Γιατί μέσα από τις 
κλινικές μελέτες η ιατρική καινοτομία –που χαρίζει 
ελπίδα σε ασθενείς με χρόνια και σοβαρά νοσήματα– 
παίρνει σάρκα και οστά. Οι κλινικές μελέτες είναι ε-

ρευνητικές μελέτες για φαρμακευτικά σκευάσματα 
που διεξάγονται σε εθελοντές για να απαντηθούν 
επιστημονικά ερωτήματα και να βρεθούν καλύτε-
ροι τρόποι ώστε να διαγνωστούν, να θεραπευτούν ή 
να προληφθούν παθήσεις. Παράλληλα, οι μελέτες 
αυτές συχνά βοηθούν τους επιστήμονες να κατανο-
ήσουν σε βάθος παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς 
των νοσημάτων. Μια κλινική δοκιμή διεξάγεται ώστε 
να αποφασιστεί εάν ένα νέο φάρμακο είναι ασφα-
λές και αποτελεσματικό στους ανθρώπους. Βασίζο-
νται σε άτομα και ασθενείς που εθελοντικά συμμε-
τέχουν και λαμβάνουν ένα νέο φάρμακο ή θεραπεία 
ή ιατροτεχνολογικό βοήθημα ή συσκευή. Οι κλινι-
κές δοκιμές διεξάγονται σύμφωνα με διεθνείς δεο-
ντολογικές αρχές καλής κλινικής πρακτικής και το 
νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει σε κάθε χώρα. Μέσα 
από αυτές αναπτύσσονται καλύτερα και αποτελεσμα-
τικότερα φάρμακα και καλύπτονται θεραπευτικές α-
νάγκες για τις οποίες μέχρι τώρα δεν υπήρχε θερα-
πεία παρά μόνο συμπτωματική αγωγή.

Οι κλινικές μελέτες στην Ελλάδα
Σήμερα εκτιμάται ότι διεξάγονται περίπου 150 νέες 
παρεμβατικές κλινικές μελέτες στην Ελλάδα, κυ-
ρίως από μεγάλες διεθνείς φαρμακοβιομηχανίες. 
Οι νέες κλινικές μελέτες, όσο και οι εξελισσόμε-
νες, προσφέρουν σημαντικά οφέλη, που αφορούν 
σε αξία προς τους ασθενείς, στην ευρύτερη υγειο-
νομική περίθαλψη με καλύτερες θεραπείες για ευ-
ρύτερο πληθυσμό ασθενών, στην ερευνητική κοι-
νότητα και στην εθνική οικονομία. Περίπου 5.000 
ασθενείς έχουν πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα 
μέσω των κλινικών παρεμβατικών μελετών, ιδιαίτερα 
σε σοβαρά, χρόνια ή και σπάνια νοσήματα, όπου υ-
πάρχουν ακάλυπτες σημαντικές ιατρικές ανάγκες. 
Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Ιατρικής Εται-
ρείας Αθηνών, καθηγητής Γρηγόριος Κουράκλης: 
«Οι κλινικές μελέτες στην Ιατρική είναι ένα εργα-
λείο με βάση τους κανόνες ορθής κλινικής πρακτι-
κής και έχουν ως στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση 
του ασθενή. Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, στο πλαί-
σιο ενδυνάμωσης της σχέσης ασθενή-γιατρού, πέραν 
των άλλων ενεργών δράσεών της σε αυτή την κα-
τεύθυνση, συμμετέχει στο πρόγραμμα “Δικαίωμα 
στην Υγεία”, συνεργαζόμενη με τη Novartis Hellas. 
Στόχος αυτής της εκστρατείας ενημέρωσης είναι η 
πληροφόρηση των ασθενών σχετικά με τα οφέλη 
των κλινικών δοκιμών και η ανάπτυξη αμοιβαίας 
σχέσης εμπιστοσύνης. Τα οφέλη από τις κλινικές 
μελέτες για τους ασθενείς είναι πολλαπλά, κυρίως 
μέσω της πρόσβασης σε καινοτόμα φάρμακα». Από 
την πλευρά του, ο ιατρικός διευθυντής της Novartis 
Hellas, ιατρός ενδοκρινολόγος Γρηγόρης Ρομπόπου-
λος τονίζει πως για κάθε δραστηριότητα της Novartis 
έμπνευση είναι οι ασθενείς που δίνουν καθημερινά 
μάχη απέναντι στην πάθησή τους. «Εστιάζοντας την 
εκστρατεία στις κλινικές μελέτες, πιστεύουμε ότι θα 
καλλιεργηθεί μια διαφορετική κουλτούρα, που θα 
ενδυναμώσει τη σχέση εμπιστοσύνης των ασθενών 
με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με απώτερο 
σκοπό τη σωστή και έγκυρη ενημέρωση».

Η επιτυχημένη 
εκστρατεία ενημέρωσης 
για τα δικαιώματα των 
ασθενών «Δικαίωμα 
στην Υγεία» συνεχίζεται 
και φέτος, εστιάζοντας 
στις κλινικές μελέτες, 
με στόχο να ενισχύσει 
την πληροφόρηση των 
ασθενών.

Χάρη στις κλινικές 
μελέτες που διεξάγονται 
στην Ελλάδα, περίπου 
5.000 ασθενείς με 
σοβαρά, χρόνια ή και 
σπάνια νοσήματα έχουν 
πρόσβαση σε καινοτόμα 
φάρμακα, τα οποία 
καλύπτουν σημαντικές –
και ακάλυπτες έως τώρα– 
ιατρικές ανάγκες.



Ο ανθρώπινος οργανισμός χρειάζεται το 
ασβέστιο για υγιή οστά. Η βιταμίνη D3 συ-
ντελεί στην  απορρόφηση του ασβεστίου, 

από το έντερο και η βιταμίνη K2 για να ολοκλη-
ρωθεί αυτή η πολύπλοκη εξίσωση!
Ο συνδυασμός των βιταμινών D3 και Κ2, δια-
σφαλίζει την αποτελεσματική αξιοποίηση του 
ασβεστίου. 
Η λιποσωμιακή φόρμουλα D3 & K2 από την 
Doctor’s Formulas είναι ένας συνδυασμός με 
την υψηλή βιοδιαθεσιμότητας ικανοποιεί τις 
ανάγκες του οργανισμού.
Η υψηλή ποιότητα της φόρμουλας αυτής πα-
ρέχεται μέσω της μοναδικής τεχνολογίας των 
λιποσωμάτων
Τα λιποσώματα είναι μικρά σωματίδια που βο-

ηθούν στην μεταφορά των μορίων των βιταμι-
νών D3 & K2 απευθείας στα κύτταρα και στους 
ιστούς, επιτυγχάνοντας την μέγιστη απορρόφη-
ση και βιοδιαθεσιμότητα των πολύτιμων για τον 
οργανισμό, δραστικών ουσιών.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D3 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Ρυθμίζει πάνω από 200 γονίδια και επηρεάζει 
κάθε κύτταρο στο σώμα! Είναι απαραίτητη για 
την σωστή λειτουργία σχεδόν όλων των ιστών 
και οργάνων, συμπεριλαμβανομένου του εγκε-
φάλου, της καρδιάς, των μυών, των ενδοκρινών 
αδένων και του ανοσοποιητικού συστήματος.
Η βιταμίνη D βοηθά στην απορρόφηση του 
ασβεστίου και του φωσφόρου και συνεργάζεται 
με την παραθορμόνη για την ρύθμιση των επι-

πέδων του ασβεστίου στο σώμα.
Επιπρόσθετα, η βιταμίνη D συντελεί στην ρύθμι-
ση της αρτηριακής πίεσης και στην μείωση της 
φλεγμονής, βελτιώνει τις καρδιακές λειτουργίες 
και προλαμβάνει την οστεοπόρωση.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Κ2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Λιγότερο γνωστή, η βιταμίνη Κ2 είναι ένα ισχυρό 
αντιοξειδωτικό που εκτελεί πολλές απαραίτητες 
λειτουργίες στο σώμα. Η πιο σημαντική, όμως 
ειρωνικά άγνωστη, λειτουργία είναι η αποφυγή 
συσσώρευσης ασβεστίου στο σώμα, σε μέρη 
όπου μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα, όπως 
είναι οι αρτηρίες.
Συνεπώς, η βιταμίνη Κ2 είναι η μοναδική υπεύ-
θυνη για να οδηγήσει το ασβέστιο που θα απορ-

ροφηθεί από το οργανισμό, στα οστά και να το 
κρατήσει μακριά από άλλους ιστούς και όργανα. 
Όπου η συσσώρευση ασβεστίου μπορεί να συμ-
βάλει στην αρτηριοσκλήρωση.

Ο ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Η βιταμίνες Κ2 & D3 έχουν αλληλεξάρτηση στις 
μεταβολικές λειτουργίες, καθώς η βιταμίνη Κ2 
παίζει τεράστιο ρόλο στην εναπόθεση του ασβε-
στίου στα οστά και η ανεπάρκεια της μπορεί να 
συσχετιστεί με την ασβεστοποίηση των μαλα-
κών μορίων και με την χαμηλότερη οστική πυ-
κνότητα. Ο συνδυασμός αυτών των δυο βιταμι-
νών είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να 
λαμβάνετε την βέλτιστη ημερήσια δόση για υγιή 
οστά, καρδιά και γενική υγεία.

Λιποσωμιακή Φόρμουλα Βιταμινών D3 και K2
ΕΝΑΣ ΙΣΧΥΡΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΓΙΗ ΟΣΤΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η έρευνα των λιποσωμιακών Φορμουλών 
πραγματοποιείται από το Εθνικό & Καποδιστριακό  

Πανεπιστήμιο Αθηνών, υπό την επίβλεψη  
του καθ. κ. Δεμέτζου

• Δημοσιεύσεις άρθρων σε έγκριτα επιστημονικά 
περιοδικά

Τα προϊόντα Doctor’s Formulas είναι αποτέλεσμα πολυετούς συνεργασίας και έρευνας γιατρών και φαρμακοποιών που δημιουργούν φυσικές συνταγές, οι οποίες βοηθούν αποτελεσματικά 
στη θωράκιση του οργανισμού με χρόνια προβλήματα υγείας. Η εξαιρετική ποιότητα των πρώτων υλών, καθώς και η δοσολογία τους βοηθούν να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα.
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Κάτω από τη βάση παίρνουν οι Έλληνες 
σε ό,τι αφορά την ενηµέρωσή τους για τα 
πιο διαδεδοµένα προβλήµατα της σπον-
δυλικής στήλης. Τα αποτελέσµατα έρευ-

νας που διεξήγαγε ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας 
«Πεταλούδα» σε άντρες, γυναίκες και παιδιά γύρω 
από την κύφωση και τη σκολίωση ήταν απογοητευ-
τικά. Όπως επισηµαίνει η πρόεδρος του συλλόγου 
Μέµη Τσεκούρα, παρουσιάζοντάς τα, οκτώ στα δέκα 
άτοµα δεν έχουν εξεταστεί ποτέ για κύφωση ή σκο-
λίωση και µόνο δύο στα δέκα παιδιά κάτω των 18 
ετών έχουν εξεταστεί στη σπονδυλική τους στήλη 
από γιατρό, παρ’ ότι οι εννέα στους δέκα συµµετέ-
χοντες θεωρούν σοβαρές παθήσεις την κύφωση και 
τη σκολίωση. Επίσης, τα ευρήµατα έδειξαν ότι µόνο 
ένας στους τέσσερις που υποφέρουν από πόνους στην 
πλάτη απευθύνθηκε σε γιατρό, ενώ επτά στους δέκα 
δεν γνωρίζουν τη διαφορά µεταξύ κύφωσης και σκο-
λίωσης. Από τους ανθρώπους που δεν έχουν εξετα-
στεί, ένας στους τρεις υποφέρει από συχνούς πόνους 
στην πλάτη, ενώ, επιπλέον, δεν ασκείται καθόλου και 
χρησιµοποιεί υπολογιστή για παραπάνω από τρεις 
ώρες την ηµέρα.

Τι είναι η σκολίωση και η κύφωση
Με τον όρο «σκολίωση» εννοούµε την παραµόρφωση 
της σπονδυλικής στήλης, µε κύριο χαρακτηριστικό 
την πλάγια κλίση της (µεγαλύτερη των 11 µοιρών) 
µε ταυτόχρονη στροφή των σπονδύλων γύρω από 
τον επιµήκη άξονα. Τα προβλήµατα που δηµιουρ-
γούνται από τη σκολίωση µπορεί να αφορούν χρό-
νια µυοσκελετικά επώδυνα σύνδροµα, δυσµορφία 
του σκελετού και επιβάρυνση του καρδιοαναπνευ-
στικού συστήµατος.

Ως «κύφωση» χαρακτηρίζεται η πάθηση κατά την 
οποία η ράχη του ανθρώπου (η θωρακική µοίρα της 
σπονδυλικής στήλης) παρουσιάζει αυξηµένη κύρ-
τωση (καµπούρα). Η κύφωση διαχωρίζεται σε δύο 
µεγάλες οµάδες: στη νεανική και σε αυτήν των µε-
σηλίκων και υπερηλίκων.

Οστεοπόρωση, η γυναικεία (και όχι µόνο) 
επιδηµία
Όπως εξηγεί η κ. Τσεκούρα, οστεοπόρωση ονοµά-
ζουµε την κατάσταση του οστού κατά την οποία έχει 
χάσει τη φυσιολογική αντοχή του τόσο, ώστε να δια-
τρέχει υψηλό κίνδυνο να υποστεί κάταγµα. Η οστεο-

Αδιάβαστοι στην κύφωση και στη σκολίωση
πόρωση στο προχωρηµένο γήρας µπορεί να αποτελεί 
µια φυσιολογική κατάσταση, χωρίς αυτό να σηµαίνει 
την αδιαφορία του θεράποντος ιατρού. Η οστεοπό-
ρωση αφορά και τα δύο φύλα, µε µεγαλύτερη συχνό-
τητα τις γυναίκες και ιδιαίτερα της καυκάσιας φυλής, 
και µπορεί να είναι πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής. 
Πρωτοπαθή οστεοπόρωση ονοµάζουµε την οστεοπό-
ρωση η οποία οφείλεται στην κληρονοµικότητα και 
είναι γονιδιακή, έχοντας αποκλείσει κατά τον κλινικό 
και εργαστηριακό έλεγχο οποιαδήποτε άλλη αιτία. 
∆ευτεροπαθή οστεοπόρωση ονοµάζουµε την οστε-
οπόρωση κατά την οποία υπάρχει µια σαφής αιτία η 
οποία έχει προκαλέσει τη διαταραχή της φυσιολο-
γίας του οστού. Αιτίες διαταραχής του οστού και πρό-
κληση µείωσης της αντοχής αυτού είναι η παρατετα-
µένη χρήση κορτικοειδών, η χηµειοθεραπεία στους 
καρκινοπαθείς, η λήψη αντικαταθλιπτικών φαρµά-
κων, οι διαταραχές του παραθυρεοειδούς αδένα, η 
έλλειψη βιταµίνης D3 και άλλοι παράγοντες. Στην 
πατρίδα µας, παρ’ ότι λόγω αυξηµένης ηλιοφάνειας 
θα ανέµενε κανείς να έχουµε επάρκεια βιταµίνης D, 
ειδικά οι ηλικιωµένοι και οι µεσήλικες έχουν µε-
γάλη έλλειψη, όπως φανερώνουν πρόσφατες έρευνες.

«Μόνο ένας στους 
τέσσερις συνανθρώπους 
µας που υποφέρουν 
από πόνους στην πλάτη 
απευθύνθηκε σε γιατρό, 
ενώ επτά στους δέκα δεν 
γνωρίζουν τη διαφορά 
µεταξύ κύφωσης και 
σκολίωσης». Μέµη 
Τσεκούρα, πρόεδρος του 
Συλλόγου «Πεταλούδα»

Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, ένας στους τέσσερις ενή-
λικες και πάνω από το 80% των εφήβων δεν είναι αρκετά δραστήριοι. Ο 
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών επισηµαίνει τη σηµασία της 
σωµατικής δραστηριότητας και τη βελτίωση της στάσης του σώµατος, ως 
µέρος της καλής υγείας του νωτιαίου µυελού και της πρόληψης των τραυ-

µατισµών. Γι’ αυτό και φέτος το θέµα της Παγκόσµιας Ηµέρας Σπονδυλικής Στήλης ήταν 
«Η πλάτη σας σε δράση». Η υγεία της σπονδυλικής στήλης είναι δύσκολο έργο και απαι-
τεί τη συνεργασία πολλών επαγγελµατιών υγείας προκειµένου να επιτευχθεί.

«Πλάτη σε δράση» λένε
οι φυσικοθεραπευτές

Ρευµατικές 
Παθήσεις
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αιδιά το υ ∆ηµοτικού και 
έφηβοι µένουν µε τις ώρες 
κολληµένοι στο κινητό 
τηλέφωνο και στο tablet, 
σκυµµένοι πάνω από µια 
οθόνη. Η κληρονοµιά από 

την «επιδηµία» σκυψίµατος πάνω από τις «έξυ-
πνες» συσκευές είναι κυρτές σπονδυλικές στή-
λες, πόνοι στο κεφάλι, στον λαιµό, στον ώµο, 
στην πλάτη, στον αυχένα. Αλλά και στα δάχτυλα 
παρατηρείται πόνος και µούδιασµα, από το µα-
νιώδες scrolling και τη γραφή µηνυµάτων και 
posts. Η παρατεταµένη χρήση των smartphones 
επηρεάζει διάφορα µέρη του σώµατος των παι-
διών, όπως έδειξε έρευνα από το Πανεπιστή-
µιο Swansea. Συγκεκριµένα, οι ερευνητές α-
νέφεραν µεγάλη αύξηση στον αριθµό των παι-
διών που λαµβάνουν θεραπεία για πόνο στην 
πλάτη και στον λαιµό. Η έρευνα της Βρετανι-
κής Χειροπρακτικής Ένωσης κατά τη διάρκεια 
των ετών έχει καταλήξει στο συµπέρασµα πως 
το 45% των παιδιών έχει υποστεί κάποιο είδος 
πόνου στην πλάτη µέχρι την ηλικία των 11 ετών.

Όπως εξηγεί ο φυσικοθεραπευτής Γιώργος 
Γουδέβενος, επιστηµονικός συνεργάτης του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης, οι αυχενικές δυσλει-
τουργίες εξαιτίας του κινητού έχουν αυξηθεί 
ανησυχητικά. «Οι παθήσεις αυτές προκαλού-
νται όταν τα παιδιά κάθονται µε τα κεφάλια 
τους πεσµένα µπροστά κοιτάζοντας τις κινη-
τές συσκευές για αρκετές ώρες κάθε µέρα. Αντί 
της κανονικής προς τα εµπρός καµπύλης, βλέ-
πουµε µία προς τα πίσω καµπύλη, που µπο-
ρεί να εξελιχθεί σε εκφυλιστικές αλλοιώσεις 
(πρόωρες φθορές). Αν ισχύουν τα ευρήµατα 
µελετών ότι τα παιδιά ασχολούνται µε τις συ-
σκευές τους πάνω από τρεις ώρες την ηµέρα, 
µιλάµε για τουλάχιστον 1.000 ώρες τον χρόνο 
περίσσιας πίεσης στη σπονδυλική στήλη» λέει 
ο κ. Γουδέβενος.

Πρόσφατη αναφορά της Ofcom έδειξε ότι τα 

άτοµα ηλικίας 12-15 ετών στέλνουν κατά µέσο 
όρο 193 µηνύµατα την εβδοµάδα. Τα δε κορί-
τσια γράφουν περισσότερο από τα αγόρια, πε-
ρίπου 221 µηνύµατα την εβδοµάδα. Η Αµερι-
κανική Ακαδηµία Παιδιατρικής αναφέρει ότι 
τα παιδιά περνούν κατά µέσο όρο 7 ώρες την 
ηµέρα µπροστά στις οθόνες.

«Εάν τα παιδιά συνηθίσουν στις κακές στά-
σεις που υιοθετούν όταν χρησιµοποιούν χει-
ροκίνητες συσκευές, αυτές µπορεί να γίνουν 
σταθερές ορθοσωµικές βλάβες, που θα είναι 
δύσκολο να διορθωθούν, όταν τα παιδιά ενηλι-
κιωθούν» επισηµαίνει ο κ. Γουδέβενος.

Αυτές οι κακές στάσεις περιλαµβάνουν τέ-
ντωµα του κεφαλιού προς τα εµπρός, κυρτούς 
ώµους και κυφωτική πλάτη, καθώς και υπερ-
λόρδωση στη µέση. Πρόκειται για τη λεγόµενη 
και αντισταθµιστική λόρδωση, που έχει ως α-
ποτέλεσµα όλο το µυϊκό σύστηµα της σπονδυ-
λικής στήλης να βρίσκεται σε διαρκή ένταση 
και να υπάρχει πόνος, που µεσοµακροπρόθε-
σµα εξελίσσεται σε πάθηση.

«Όταν χρησιµοποιούµε ένα smartphone, 
υπάρχει µια ολόκληρη σειρά από πολύπλοκες 
κινήσεις που γίνονται κάτω από το δέρµα. Οι 
µύες συρρικνώνονται, οι τένοντες συγκρούο-
νται και το αποτέλεσµα είναι οι αντίχειρες να 
κάµπτονται και να επεκτείνονται, ενώ “πετούν” 
πάνω από ένα πληκτρολόγιο. Ίσως τότε είναι 
η στιγµή να κάνουν τα παιδιά ένα διάλειµµα» 
λέει χαρακτηριστικά ο ειδικός.

Κρατώντας τη συσκευή στο επίπεδο των µα-
τιών, ώστε να µην τεντώνουν τον λαιµό και την 
πλάτη τους, τα παιδιά θα αισθανθούν καλύτερα. 
Επιπλέον, οι ειδικοί συµβουλεύουν τα παιδιά 
κάθε πρωί, πριν από τη χρήση του κινητού τη-
λεφώνου, να τεντώνουν τον λαιµό, την πλάτη, 
τους αντίχειρες και τα δάχτυλά τους. Είναι επί-
σης σηµαντικό να πίνουν άφθονο νερό, να τρώνε 
ισορροπηµένα, να κοιµούνται αρκετές ώρες και, 
βέβαια, να ασκούνται, ει δυνατόν κάθε µέρα.

Επιδηµία 
παιδικής 
οσφυαλγίας 
δηµιουργούν 
οι τσάντες-
βαρίδια 
και τα iGadgets

Τα… βάρη της σχολικής τσάντας
Την ίδια ώρα οι παραγεµισµένες µε βιβλία, τε-
τράδια, ντοσιέ, ακόµη και µε tablet, σχολικές 
τσάντες προκαλούν τραυµατισµούς στον αυχένα, 
στην πλάτη, στους ώµους, στη µέση, ακόµη και 
στα γόνατα των παιδιών, καθώς ξεπερνούν κατά 
πολύ σε βάρος το ανώτατο επιτρεπτό όριο, που 
είναι το 10% του βάρους του παιδιού. «Βέβαια 
δεν είναι µόνο πόσο βαρύ είναι ένα σακίδιο. Και 
ο τρόπος και η διάρκεια που το παιδί το φοράει 
είναι επίσης πολύ σηµαντικά. Η κορυφή του σα-
κιδίου δεν πρέπει να είναι χαµηλότερη από τους 
ώµους και η βάση του δεν πρέπει να κρέµεται 
πάνω από 5 εκατοστά κάτω από τη µέση τους. Ο 
σκελετός των παιδιών είναι ακόµη σε φάση ανά-
πτυξης και θέλει προσοχή» προειδοποιεί ο φυ-
σικοθεραπευτής. Και συστήνει: Προτιµήστε τσά-
ντα τύπου σακίδιο και φορέστε το στην πλάτη, 
για να εξισορροπείται το βάρος. Μην το κρεµάτε 
από τον έναν ώµο. Κάνετε πολλές µικρές στάσεις, 
όταν το κουβαλάτε. Να κινείστε όσο περισσότερο 
µπορείτε. Να γυµνάζεστε, αλλά όχι υπερβολικά. 
Η υπερβολική άσκηση δεν κάνει καλό, και ιδι-
αίτερα τα βάρη, σε αυτές τις ηλικίες.

«Ένα στα δύο παιδιά 
έχει πόνους στην 
πλάτη, από λάθος 
στάση του σώµατος, 
πριν καν µπει στην 
εφηβεία. Κυρίως φταίει 
το πολύωρο σκύψιµο 
πάνω από οθόνες». 
Γιώργος Γουδέβενος, 
φυσικοθεραπευτής

Ρευµατικές 
Παθήσεις
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Η οστεοαρθρίτιδα είναι μια πάθηση που 
πλήττει ολοένα και περισσότερους αν-
θρώπους και αυτό λόγω του σύγχρονου 
τρόπου ζωής και της κακής φυσικής κα-

τάστασης των ανθρώπων στις μέρες μας. Χαρακτηρί-
ζεται ως μια εκφυλιστική νόσος των αρθρώσεων, με 
προοδευτική φθορά του αρθρικού χόνδρου που κα-
λύπτει την επιφάνεια των οστών μέσα στην άρθρωση 
και συνοδεύεται από τον σχηματισμό νέου οστού (ο-
στεόφυτα) και την ίνωση του αρθρικού υμένα. Συνή-
θως αφορά μία άρθρωση (π.χ. γόνατο, ισχίο) και με-
ρικές φορές δύο ή περισσότερες. Στα χέρια και στη 
σπονδυλική στήλη συνήθως εμφανίζεται σε περισ-
σότερες από μία αρθρώσεις. Η συχνότητα της πάθη-
σης αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου και εξελίσ-
σεται βαθμιαία. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την 
ανάπτυξη της πάθησης, εκτός από την ηλικία, είναι 
το γυναικείο φύλο, η παχυσαρκία, γενετικοί παράγο-
ντες, κακώσεις, καθώς και η επαναλαμβανόμενη μη-
χανική καταπόνηση και επιβάρυνση των αρθρώσεων.

Σε αρχικά στάδια η οστεοαρθρίτιδα μπορεί να 
είναι ασυμπτωματική και να μη χρειάζεται κάτι πε-
ρισσότερο από την ενδυνάμωση των μυϊκών ομάδων 
γύρω από την άρθρωση. Όσο όμως η πάθηση εξε-
λίσσεται, εμφανίζονται συμπτώματα, όπως ο πόνος 
κατά τη διάρκεια της κίνησης ή επιβάρυνσης της πά-
σχουσας άρθρωσης και δυσκαμψία για κάποια λεπτά 
μετά από ακινησία. Σε πιο προχωρημένες περιπτώ-
σεις παρατηρείται διόγκωση της άρθρωσης με κύριο 
χαρακτηριστικό την αίσθηση «σκληρότητας» κατά 
την ψηλάφηση (λόγω του σχηματισμού οστεοφύ-
των) και, τέλος, παραμόρφωση της άρθρωσης, συνο-
δευόμενη από έντονους πόνους. Οι περισσότεροι α-

σθενείς με προχωρημένη οστεοαρθρίτιδα αισθάνο-
νται τον πόνο να χειροτερεύει όταν σηκώνονται από 
το κρεβάτι, καθώς και το βράδυ, που έχει συσσωρευ-
τεί η κούραση της ημέρας. Ο πόνος υποχωρεί με την 
ξεκούραση, αλλά η διάρκεια της υποχώρησης ελατ-
τώνεται με την πάροδο του χρόνου, ενώ η ένταση 
του πόνου υποχωρεί λιγότερο. Σε τελευταία στάδια 
ο πόνος είναι αισθητός και το βράδυ, όταν ξεκουρά-
ζεται ο ασθενής, και υπάρχει δυσκολία στο να βρει 
μια θέση ανακούφισης.

Η διάγνωση της οστεοαρθρίτιδας γίνεται με κλι-
νική εξέταση από ορθοπαιδικό ιατρό και ανάλυση του 
ιστορικού του ασθενούς, ενώ ακολουθεί απεικόνιση 
της πάσχουσας άρθρωσης ακτινολογικά.

Η θεραπευτική αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτι-
δας ποικίλλει ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση. 
Ο ιατρός λαμβάνει υπόψη του το στάδιο της πάθη-
σης, την ένταση των κλινικών εκδηλώσεων, καθώς 
και το ιστορικό του ασθενούς και τις τυχόν συνυπάρ-
χουσες παθήσεις.

Θεραπευτικά, λοιπόν, επιδιώκουμε:
1. Ανακούφιση από τον πόνο με τη χρήση αντιφλεγ-
μονωδών φαρμάκων και αναλγητικών, με προσοχή και 
όχι επί μακρόν, προς αποφυγή επιπλοκών.
2. Κινητοποίηση και ενδυνάμωση των μυών με ένα 
πρόγραμμα ασκήσεων για να στηρίζουν και να προ-
στατεύουν την πάσχουσα άρθρωση.
3. Περιορισμό του σωματικού βάρους, χρήση υπο-
στηρικτικών συσκευών (νάρθηκες, μπαστούνια, πε-
ριπατητικά βοηθήματα κ.ά.), αποφυγή χρήσης σκά-
λας, ανηφόρας ή χαμηλών καθισμάτων στις περιπτώ-
σεις γονάτων/ισχίων.
4. Όταν η πάθηση προχωρήσει και έχουμε πόνο ηρε-

Τι είναι η οστεοαρθρίτιδα 
και πώς μπορούμε  
να την αντιμετωπίσουμε;

μίας και μεγάλο περιορισμό της κινητικότητας, ακο-
λουθεί η χειρουργική επέμβαση με εφαρμογή νέας 
τεχνητής άρθρωσης (ολική αρθροπλαστική), οστεο-
τομία ή αρθρόδεση.

To ερώτημα που τίθεται είναι τι μπορούμε να 
κάνουμε για να αποφύγουμε την εξέλιξη της φθο-
ράς του αρθρικού χόνδρου, να προσφέρουμε την α-
ναγέννηση-αναζωογόνησή του και να αποφύγουμε 
την εξέλιξη της πάθησης και την κατάληξη στη χει-
ρουργική επέμβαση.

Η Μοριακή και Αναγεννητική Ιατρική τα τελευ-
ταία χρόνια έχει εξελιχθεί και έχει προσφέρει σημα-
ντική βοήθεια στους ασθενείς, με σκοπό την αντιμε-
τώπιση της πάθησης και την αποφυγή της χρόνιας 
χρήσης φαρμάκων και επίπονων για τον οργανισμό 
χειρουργικών επεμβάσεων. Σε συνδυασμό με την πα-
ραδοσιακή Ορθοπαιδική και τη χρήση καινοτόμων 
τεχνικών, η Μοριακή και Αναγεννητική Ιατρική χρη-
σιμοποιεί τα συστατικά του οργανισμού του ίδιου του 
ασθενούς, αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό τον κίν-
δυνο των επιπλοκών ή παρενεργειών των χειρουρ-
γείων και των φαρμάκων αντίστοιχα. Τα συστατικά 
που χρησιμοποιούνται είναι: πλάσμα πλούσιο σε αι-
μοπετάλια (PRP), βλαστοκύτταρα (υπάρχουν φυσι-
ολογικά στο αίμα και στο λίπος) και αυξητικοί πα-
ράγοντες του αίματος. Σκοπός αυτής της θεραπείας 
είναι η διακοπή της εξέλιξης της πάθησης και στη 
συνέχεια η ανάπλαση και αναζωογόνηση του αρθρι-
κού χόνδρου, καθώς τα συστατικά που χρησιμοποι-
ούνται βοηθούν στην παραγωγή χονδροκυττάρων 
και κατ’ επέκταση στον ανασχηματισμό του χόνδρου 
γύρω από την άρθρωση. Αφού ολοκληρωθεί η θερα-
πεία, ακολουθεί ενεργοποίηση και ενδυνάμωση των 
μυών της άρθρωσης για την προστασία αυτής και την 
οριστική αποκατάστασή της.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.
gethealthier.gr

*Ο Γεώργιος Καούλας είναι χειρουργός ορθο-
παιδικός - τραυματιολόγος, τ. ιατρός του Νοσοκο-
μείου Ατυχημάτων ΚΑΤ, ιατρός του Κέντρου Σπον-
δυλικής Αποσυμπίεσης και Αναγεννητικής Ιατρι-
κής Gethealthier.

«Η πρόληψη και η 
προστασία της υγείας 
μας είναι στο χέρι μας». 
Κάτια Δανδουλάκη, 
ηθοποιός

Οι αριθμοί που σχετίζονται με τις ρευμα-
τικές παθήσεις είναι ιδιαίτερα αποκαλυ-
πτικοί για τον αντίκτυπο αυτών των α-
σθενειών στη ζωή μας και στο σύστημα 

υγείας. Στην Ελλάδα οι ρευματικές παθήσεις αποτε-
λούν την πρώτη κατά σειρά αιτία (μεταξύ όλων των 
νοσημάτων) χρόνιου προβλήματος υγείας (38,7%), 
μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας σωματικής ανικα-
νότητας (47,2% και 26,2% αντίστοιχα) και ιατρικών ε-
πισκέψεων (20,5%). Επίσης, κατατάσσονται στη δεύ-
τερη θέση ως αιτία κατανάλωσης συνταγογραφούμε-
νων και μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (24% 
και 17,7% αντίστοιχα). Στη χώρα μας εκτιμάται ότι το 
25% των ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα εγκατα-
λείπει την εργασία μέσα στα πέντε πρώτα χρόνια από 
τη διάγνωση, ενώ ένας στους δύο ασθενείς με ρευ-

ματοειδή αρθρίτιδα αντιμετωπίζει δυσκολίες στην 
πρόσβαση σε ρευματολόγο και σε κατάλληλη θερα-
πεία λόγω της πολύχρονης οικονομικής κρίσης που 
πλήττει περισσότερο τις ευπαθείς ομάδες. Σύμφωνα 
με την Ευαγγελία Καταξάκη, γενική γραμματέα της 
Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας - Επαγγελματι-
κής Ένωσης Ρευματολόγων Ελλάδας (ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ), 
εκτιμάται ότι περίπου 3.000.000 άτομα πάσχουν από 
ρευματικές και μυοσκελετικές παθήσεις στην Ελλάδα. 
Ορισμένα από αυτά τα νοσήματα, εάν δεν αντιμετωπι-
στούν έγκαιρα και κατάλληλα, οδηγούν σε αυξημένη 
νοσηρότητα, αναπηρία και θνητότητα. Για τον λόγο 
αυτόν η ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ έχει ξεκινήσει την πανελλήνια 
ενημερωτική εκστρατεία με τίτλο «Το σώμα σου μι-
λάει. Άκουσέ το», με στόχο την ενημέρωση του κοι-
νού για τις ρευματικές παθήσεις. Βασικό όχημα της 

Αιτία για να πάμε 
στον γιατρό και  
να πάρουμε φάρμακα 
οι ρευματισμοί

Ρευματικές 
Παθήσεις

 ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΟΥΛΑ*

προσπάθειας είναι η ιστοσελίδα της εκστρατείας, 
www.tosomasoumilaei.gr. Αν η έγκαιρη διάγνωση 
και η λήψη της θεραπείας ήταν περισσότερο προ-
σβάσιμες για όλους τους ασθενείς, θα εργάζονταν 
1 εκατομμύριο επιπλέον άτομα στις χώρες της Ε.Ε.

Πρέσβειρα της πρόληψης  
η Κάτια Δανδουλάκη
Μετά την Αντζελίνα Τζολί, που ευαισθητοποίησε 
εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον πλανήτη για τον 
κίνδυνο του καρκίνου του μαστού, και τον Μάικλ 
Ντάγκλας, που δημοσιοποίησε την περιπέτεια υ-
γείας του και μας βοήθησε να μάθουμε περισσό-
τερα για τους καρκίνους του στόματος, του λάρυγγα 
και του φάρυγγα –όλοι τους οφειλόμενοι στον ιό 
HPV–, ήρθε η ώρα και για τους εγχώριους σταρ 
να μας στείλουν στον γιατρό. Μιλώντας σε μια εκ-
στρατεία για την πρόληψη των χρόνιων παθήσεων, 
η λαμπερή Κάτια Δανδουλάκη μας εξιστόρησε την 
περιπέτειά της με την κολπική μαρμαρυγή και μας 
θύμισε ότι η προστασία της υγείας μας είναι στο 
χέρι μας. «Δεν είναι μόνο οι γιατροί μικροί θεοί. 
Είμαστε κι εμείς μικροί θεοί του εαυτού μας και 
πρέπει με τον πρώτο πόνο, την πρώτη ενόχληση, 
την πρώτη δυσφορία, να πάμε στον γιατρό» είπε 
η δημοφιλής ηθοποιός.
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sports

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

Κυριακή (22/10) σήµερα και το ποδοσφαιρικό κου-
πόνι του Πάµε Στοίχηµα παρουσιάζει τεράστιο εν-
διαφέρον, µε πολλές και κρίσιµες µάχες για όλα τα 
µεγάλα πρωταθλήµατα της Ευρώπης. Στη σηµε-

ρινή στοιχηµατική µας περιήγηση θα ασχοληθούµε µε σηµεία 
από τα πρωταθλήµατα της Serie A, της Premier League, της 
Superleague, της Eredivisie αλλά και της τούρκικης Super Lig.

Θα ξεκινήσουµε µε το δυνατό µας σηµείο, το οποίο προέρ-
χεται από την Premier League και το ντέρµπι ανάµεσα σε Τό-
τεναµ και Λίβερπουλ. Οι Λονδρέζοι δείχνουν να βρίσκονται σε 
εξαιρετική κατάσταση και τη φετινή σεζόν, παραµένουν αήττη-
τοι στα 10 τελευταία παιχνίδια τους ανεξαρτήτως έδρας και δι-
οργάνωσης έχοντας ρεκόρ 7-3-0, ενώ το τελευταίο χρονικά παι-
χνίδι τους ήταν η εκτός έδρας ισοπαλία µε σκορ 1-1 κόντρα στη 
Ρεάλ Μαδρίτης, δείχνοντας την κλάση τους. Όσον αφορά την 
Premier League, βρίσκονται στην 3η θέση και στο -5 από την 
κορυφή, προέρχονται από τρεις σερί επιτυχίες κόντρα σε Γου-
έστ Χαµ, Χάντερσφιλντ και Μπόρνµουθ, και κόντρα στην α-
σταθή Λίβερπουλ δείχνουν να έχουν όλα τα φόντα και τα προ-
σόντα για να διευρύνουν το σερί τους. Οι «κόκκινοι», από την 
πλευρά τους, µπορεί να προέρχονται από το εµφατικό 0-7 στην 
έδρα της Μάριµπορ για το Champions League, ωστόσο εντός 
των συνόρων απογοητεύουν, µετρούν µία νίκη, τρεις ισοπα-
λίες και µία ήττα στα πέντε τελευταία παιχνίδια τους, σερί που 
τους έχει ρίξει στην 8η θέση και στο -9 από την πρωτοπόρο 
Μάντσεστερ Σίτι. Πιστεύουµε πως θα περάσουν ένα δύσκολο 
απόγευµα στο Wembley, έτσι θα επιλέξουµε τον άσο σε από-
δοση 2.20.

Σκοράρουν αµφότεροι στο «Καραϊσκάκης»
Συνεχίζουµε τις σηµερινές µας προτάσεις µε ένα ακόµη ντέρ-
µπι, αυτό ανάµεσα σε Ολυµπιακό και ΠΑΟΚ. Οι «ερυθρόλευ-
κοι» δείχνουν να ψάχνονται ακόµη, τόσο σε πρωτάθληµα όσο 
και σε Ευρώπη, απογοητεύοντας πλήρως µε την παρουσία τους 
µέχρι στιγµής. Εντός των συνόρων µετρούν µία νίκη, δύο ισο-
παλίες και δύο ήττες στα πέντε τελευταία παιχνίδια τους όντας 
στην 5η θέση και στο -4 από την κορυφή, ενώ στο Champions 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Κερδίζει το ντέρµπι η Τότεναµ

League συνεχίζουν χωρίς βαθµό, έχοντας χάσει και στα τρία 
παιχνίδια κόντρα σε Σπόρτινγκ, Γιουβέντους και Μπαρτσε-
λόνα. Ο ΠΑΟΚ, από την πλευρά του, µετράει τρεις νίκες και 
δύο ισοπαλίες στα πέντε τελευταία παιχνίδια του για το πρω-
τάθληµα, βρίσκεται στην κορυφή µε 15 βαθµούς όντας στο +1 
από τους διώκτες του και τη φετινή σεζόν δείχνει να έχει ό,τι 
χρειάζεται ώστε να ανατρέψει το σκηνικό όσον αφορά τη µάχη 
του τίτλου. Οι δύο οµάδες διαθέτουν παραγωγικότατες γραµµές 
κρούσης, θέλουν διακαώς τη νίκη τόσο για τους βαθµούς όσο 
και για το γόητρο και πιστεύουµε πως είναι σε θέση να βρουν 
δίχτυα τουλάχιστον από µία φορά. Έτσι, επιλογή µας θα είναι 
το Goal/Goal σε απόδοση 2.12.

Περνάµε στην ιταλική Serie A και στο παιχνίδι Αταλά-
ντα - Μπολόνια. Η Αταλάντα δεν θυµίζει σε τίποτα την περ-
σινή οµάδα που τερµάτισε στην 4η θέση, διατηρεί ρεκόρ 
2-3-3 µέχρι στιγµής και η ασταθής της πορεία οφείλεται κυ-
ρίως στην κακή αµυντική της λειτουργία, µια και επιθετικά 
η οµάδα έχει βρει τον δρόµο προς τα δίχτυα στα 7/8 παιχνί-
δια που έχει δώσει εντός των συνόρων. Η Μπολόνια, από την 
άλλη, είναι στην 7η θέση, προέρχεται από τρεις σερί νίκες 
κόντρα σε Σασουόλο, Τζένοα και Σπαλ, και κόντρα στην Ατα-
λάντα θα προσπαθήσει να επεκτείνει το σερί της. Αµφότερες 
είναι αρκετά παραγωγικές και η προφανής επιλογή είναι το 
Over 2.5 σε απόδοση 2.00.

Οι τρεις παραπάνω είναι οι βασικές προτάσεις του 
Betarades.gr. Από κει και πέρα, θα ασχοληθούµε µε δύο 
ακόµη αγώνες, από το πρωτάθληµα της Eredivisie και της 
Super Lig. Συγκεκριµένα, από την Eredivisie θα κρατήσουµε 
το Χ2 στο παιχνίδι Χέρενφεν - Φίτεσε σε απόδοση 1.85, ενώ 
από τη Super Lig θα πάµε µε τον άσο στο παιχνίδι Γαλατασα-
ράι - Φενέρµπαχτσε σε απόδοση 2.00.

Goal Tips
*Κολωνία - Βέρντερ Βρέµης (22/10, 14:30): Η Βέρντερ µετράει 
7/8 Under 2.5 τη φετινή σεζόν και κόντρα στην Κολωνία δύ-
σκολα θα «ανοίξει» το σκορ. Θα πάµε και πάλι µε τα λίγα γκολ, 
κρατώντας το Under 2.5 σε απόδοση 1.87.

*Τρουά - Λυών (22/10, 18:00): Η Λυών µετράει τέσσερα Goal/
Goal στα τέσσερα πιο πρόσφατα παιχνίδια της, η Τρουά έχει 
σκοράρει τουλάχιστον ένα τέρµα στα τρία τελευταία, έτσι δείχνει 
να είναι σε θέση να βοηθήσει στην επαλήθευση του αµφίσκο-
ρου, το οποίο θα κρατήσουµε σε απόδοση 1.60.

*Βόλφσµπουργκ - Χόφενχαϊµ (22/10, 19:00): Οι «λύκοι» 
έχουν δεχτεί κι έχουν σκοράρει τουλάχιστον ένα τέρµα στα 5/6 
τελευταία παιχνίδια τους και κόντρα στη Χόφενχαϊµ είναι πολύ 
πιθανό να επαναληφθεί και πάλι το ίδιο. Επιλέγουµε το G/G σε 
απόδοση 1.55.

*Λάτσιο - Κάλιαρι (22/10, 21:45): Η Λάτσιο προέρχεται από 
7/8 Over 2.5 γκολ ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης και στο 
παιχνίδι µε την Κάλιαρι πιθανόν να σηµειωθούν και πάλι τρία 
τέρµατα ή περισσότερα. Κρατάµε το Over 2.5 σε απόδοση 1.50.

Seri Tips
*Κλαµπ Μπριζ - Αντβέρπ (22/10, 15:30): Η Μπριζ προέρχεται από 
πέντε σερί νίκες ανεξαρτήτως διοργάνωσης και η Αντβέρπ δύσκο-
λα θα προβάλει αντίσταση. Κρατάµε τον άσο σε απόδοση 1.40.

*Άντερλεχτ - Γκενκ (22/10, 19:00): Η Γκενκ προέρχεται από τρεις 
σερί ισοπαλίες σε επίπεδο πρωταθλήµατος και στο ντέρµπι µε 
την Άντερλεχτ θα προσπαθήσει να πάρει και πάλι τουλάχιστον τον 
έναν βαθµό. Θα ρισκάρουµε κρατώντας την ισοπαλία σε απόδοση 
3.90.

*Ατλέτικο Παραναένσε - Σπορτ Ρεσίφε (22/10, 22:00): Η Παρανα-
ένσε µετράει τρεις ήττες στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια της και 
µε βάση την εικόνα της δεν δείχνει ικανή να ανακάµψει. Αξίζει το 
ρίσκο στο διπλό σε απόδοση 3.20

Head 2 Head
*Καϊζερσλάουτερν - Ντούισµπουργκ (22/10, 14:30): Οι δυο 
οµάδες έχουν αναµετρηθεί στο συγκεκριµένο γήπεδο 31 φορές, 
µε την Καϊζερσλάουτερν να έχει επικρατήσει στις 23 από αυτές. 
Η παράδοση είναι καθολικά υπέρ της και θα επιλέξουµε τον 
άσο σε απόδοση 2.63.

*Αστέρας Τρίπολης - Πανιώνιος (22/10, 16:00): Ο Αστέρας 
Τρίπολης έχει «χτίσει» µία εξαιρετική παράδοση κόντρα στον 
Πανιώνιο, µε το επιµέρους ρεκόρ να είναι στο 11-1-1. Θα πάµε 
µε την προϊστορία, κρατώντας τον άσο σε απόδοση 2.25.

*Λάτσιο - Κάλιαρι (22/10, 21:45): Η Λάτσιο έχει φιλοξενήσει 
την Κάλιαρι 19 φορές, έχοντας επικρατήσει στις 13 από αυτές. 
Είναι σαφώς ανώτερη και φέτος, έτσι θα πάµε µε τον άσο σε 
απόδοση 1.35.

22/10
16:00 Αταλάντα - Μπολόνια  Over 2.5  2.00
17:45 Χέρενφεν - Φίτεσε  X2  1.85
18:00 Τότεναµ - Λίβερπουλ  1  2.20
19:30 Γαλατασαράι - Φενέρµπαχτσε  1  2.00
20:30 Ολυµπιακός - ΠΑΟΚ  Goal/Goal  2.12
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POWEREDBY AUTO

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

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

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

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

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

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

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

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

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

POWEREDBY AUTO

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΕ ΠΡΏΤΟ ΠΛΆΝΟ ΤΟ ΝΈΟ SEAT IBIZA

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

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

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

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

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

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

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

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

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόμη.

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

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούμερο των 150.000 

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

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

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

Ford Mustang, το πιο δημοφιλές 
σπορ μοντέλο στον πλανήτη

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

Μπορεί μία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πιο αποδοτικοί κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και 

ένα καινούργιο κιβώτιο 8 σχέσεων, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των βελτιώσεων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το νέο Volvo XC60 
ξεκινά από 53.490 ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

H Honda θα παρουσιάσει 
υβριδικό CR-V στη Φρανκφούρτη

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

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

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

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

Η Renault γιορτάζει 
40 χρόνια στη Formula 1

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

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

Συλλέγοντας εμπειρία και γνώση, η συμμετοχή της στη Formula 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Στη Σανγκάη η Polestar, το ξεχωριστό πλέον σήμα της Volvo, παρουσίασε το «1», που 
κλέβει τις εντυπώσεις χάρη στη δυναμική του σχεδίαση. Πρόκειται για ένα κουπέ δι-
άταξης 2+2 θέσεων, το οποίο εφοδιάζεται με αυτό που η Polestar αποκαλεί «Electric 
Performance Hybrid» σύστημα κίνησης, με απόδοση 600 ίππων και ροπή 1.000 Νm! 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το Polestar 1 θα εμφανιστεί στην αγορά στα μέσα του 
2019 και θα κατασκευάζεται σε ένα νέο υπερσύγχρονο εργοστάσιο (είναι υπό κατασκευή και θα 
ολοκληρωθεί το 2018) στην πόλη Chengdu στην Kίνα.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν περαιτέρω λεπτομέρειες για το υβριδικό σύστημα (που προ-
φανώς βασίζεται σε δίλιτρο turbo βενζινοκινητήρα), αλλά είναι γνωστό πως στον πίσω άξονα υ-
πάρχουν δύο ηλεκτρικά μοτέρ με δυνατότητα torque vectoring για καλύτερο κράτημα στις στρο-
φές. Πολύ σημαντικό είναι πως η ηλεκτροκίνητη αυτονομία θα φτάνει τα 150 χιλιόμετρα (προ-
φανώς υπάρχουν μεγάλες μπαταρίες) και αυτόματα το Polestar 1 θα είναι το υβριδικό με τη 
μεγαλύτερη αυτονομία στον κόσμο.

Στα πλάνα της μάρκας περιλαμβάνεται το πλήρως ηλεκτρικό Polestar 2 που θα λανσαριστεί 
το 2019, για να αποτελέσει τον βασικό αντίπαλο του Tesla Model 3, με κύριο στόχο την αγορά 
των ΗΠΑ και της Κίνας. Το Polestar 3 θα είναι επίσης ένα πλήρως ηλεκτρικό μεσαίου μεγέθους 
SUV για μετά το 2020, ενώ η σουηδική μάρκα θα υιοθετήσει ένα online μοντέλο πωλήσεων και 
θα παρέχει προγράμματα υποστήριξης διετούς ή τριετούς διάρκειας στα οποία θα περιλαμβάνο-
νται τα πάντα (από τα σέρβις και την ασφάλιση μέχρι τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί ο ιδιοκτήτης 
άλλα μοντέλα της Polestar ή της Volvo καταβάλλοντας ένα σταθερό ποσό κάθε μήνα).

Το Polestar 1 είναι ένα υβριδικό 
κουπέ με 600 άλογα!

Το πρώτο μοντέλο μετά την «ανεξαρτητοποίησή» της 
παρουσίασε η Polestar, η οποία θα λανσάρει μία σειρά από 

σούπερ ηλεκτροϋβριδικά μοντέλα.

Το Honda CR-V, το Νο1 SUV σε πωλήσεις παγκοσμίως, είναι τώρα διαθέσιμο μέσα από το Δίκτυο των Επισήμων Εμπόρων 
Honda της εταιρείας Αδελφοί Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε. στην πιο συμφέρουσα τιμή, από 27.750 ευρώ, με όφελος για τον πε-
λάτη που φτάνει μέχρι και τα 5.000 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, η τιμή της έκδοσης CR-V Comfort 2WD τώρα είναι 27.750 ευρώ. Το μέγιστο όφελος των 5.000 
ευρώ για τον πελάτη είναι ένας συνδυασμός έκπτωσης 3.000 ευρώ για την έκδοση CR-V 4WD MT και της χρήσης του προγράμ-
ματος «Όλα είναι Δυνατά». Σύμφωνα με το πρόγραμμα «Όλα είναι Δυνατά», οι υποψήφιοι πελάτες Honda μπορούν τώρα να απο-
κτήσουν το μοντέλο Honda που επιθυμούν εκμεταλλευόμενοι τα παρακάτω οφέλη:
• 5 χρόνια δωρεάν service (μόνο τα ανταλλακτικά), όπου καλύπτεται η περιοδική συντήρηση των μοντέλων Honda, όπως αυτή 
εμφανίζεται μέσω του service reminder system του αυτοκινήτου και περιγράφεται στο βιβλίο συντήρησης και εγγύησης.
• 5 χρόνια εγγύηση ή 150.000 χλμ.
• 5 χρόνια δωρεάν Οδική Βοήθεια Honda Assist σε συνεργασία με την S.B.A.I. Mondial Assistance.
• Συνέχιση του πολύ ανταγωνιστικού χρηματοδοτικού προγράμματος από την Alpha Bank με ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο 5,9% 
(πλέον εισφοράς 0,6%).
• Παράλληλα, η εταιρεία Αδελφοί Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε. συνεχίζει το πρόγραμμα Honda Family.

Νέο VW Polo 
από 13.400 ευρώ

Το Honda CR-V με όφελος μέχρι 5.000 ευρώ

Ξεκίνησε η διάθεση του νέου VW Polo, με τη βασική έκδοση με τον 
κινητήρα 1.0 MPΙ των 75 ίππων να ξεκινά από τα 13.400 ευρώ. 
Πιο πάνω στην γκάμα βρίσκεται η έκδοση με τον 1.0 TSI και τα 95 
άλογα, με τις τιμές να διαμορφώνονται στα 14.050 ευρώ για την έκ-

δοση Trendline και στα 14.700 ευρώ για την έκδοση Comfortline. Η έκδοση 
με DSG και πακέτο εξοπλισμού Comfortline ξεκινά από τα 16.250 ευρώ.

Πιο πάνω θα συναντήσουμε την έκδοση με τον 1.0 TSΙ στα 115 άλογα, 
με τις τιμές να ξεκινούν από τα 17.450 ευρώ. Οι κορυφαίες από άποψη εξο-
πλισμού εκδόσεις Highline ξεκινούν από τα 16.300 ευρώ για τον 1.0 με τους 
95 ίππους και DSG και από τα 17.450 ευρώ για τον κινητήρα των 115 ίππων. 
Οι πετρελαιοκίνητες εκδόσεις με τον 1.6 ΤDI και τα 95 άλογα ξεκινούν από τα 
16.000 ευρώ, ενώ με αυτόματο κιβώτιο DSG ξεκινούν από τα 19.400 ευρώ 
και φτάνουν έως και τα 20.100 ευρώ για την κορυφαία σε εξοπλισμό έκ-
δοση Highline σε συνδυασμό με το DSG.
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ΔΏΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘΈΝΟΥΣ - 
ΛΈΝΑ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ PASSPORT
Δύο διαφορετικοί κόσμοι ενώνονται σε ένα κοινό 
πρόγραμμα που σμίγει την classic παρουσία του 
Δημοσθένους μέσα από ελληνικά και ξένα τραγού-
δια του ’50 και του ’60 με την ανατρεπτική παρου-
σία της sui generis Κιτσοπούλου, που αγαπάει εξί-
σου το «Felicità» του Al Bano με τον Τσιτσάνη και 
τα pop hits του ’80 με τα ελληνικά «καψούρικα» του 
Στράτου Διονυσίου. Θα τραγουδήσουν μαζί όσα έ-
παιζαν τόσο καιρό στις φιλικές τους συναντήσεις, θα 
αστειευτούν, θα χορέψουν και θα μυήσουν το κοινό 
στο εκρηκτικό σύμπαν του Bang Bang, όπως ονομά-
ζεται η παράσταση. Για τρία σαββατόβραδα: 21 & 28 
Οκτωβρίου και 4 Νοεμβρίου.

Η ΚΑΡΛΑ ΜΠΡΟΥΝΙ ΣΤΟ ΠΑΛΛΑΣ
Η Κάρλα Μπρούνι, η πιο πολυσυζητημένη πρώην πρώτη 
κυρία της Γαλλίας, ξεκινάει την παγκόσμια μουσική της 
περιοδεία επιλέγοντας για πρώτο σταθμό την Ελλάδα. Η 
Κάρλα Μπρούνι επισκέπτεται την Αθήνα τη Δευτέρα 23 
και την Τρίτη 24 Οκτωβρίου, δίνοντας, για πρώτη φορά, 
δύο συναυλίες στο Παλλάς. «French Touch» είναι ο τίτλος 
των παραστάσεων, όπως και του νέου της άλμπουμ που κυ-
κλοφορεί τον Οκτώβριο και περιέχει μια συλλογή από δι-
ασκευές γνωστών τραγουδιών στα αγγλικά, που την παρα-
γωγή τους έχει κάνει ο θρυλικός παραγωγός, συνθέτης και 
μουσικός Ντέιβιντ Φόστερ.

Ο ΡΟΜΠΈΡ ΛΈΠΑΖ ΈΠΙΣΤΡΈΦΈΙ 
ΣΤΗ ΣΤΈΓΗ
Επτά χρόνια μετά το «The Far Side of the Moon», την η-
μιαυτοβιογραφική sci-fi ελεγεία του, με την οποία η Στέγη 
σύστησε στο ελληνικό κοινό τον Ρομπέρ Λεπάζ (γενν. 
1957), ο μέγας Καναδός δημιουργός επιστρέφει από τις 
24 έως τις 27 Οκτωβρίου στην Κεντρική Σκηνή. Αυτή τη 
φορά, αυτοπροσώπως, με το πιο αυτοβιογραφικό σόλο του, 
«887», σε συμπαραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση. 
Η μυθιστορηματική ζωή, η παράξενη οικογένεια και η δύ-
σκολη νιότη του Λεπάζ συνιστούν τη βασική δεξαμενή 
ιδεών για την αυτοβιογραφική δραματουργία-μυθοπλασία 
του, αυτό που ο ίδιος ονομάζει autofiction.

Αφιέρωμα στον Toulouse-Lautrec
Το Μουσείο Μπενάκη, το περιοδικό «GR Design» και η Alpha Bank παρουσιάζουν την έκθεση «Το Νέο “Salon des Cent”. Διεθνής Έκθεση Αφί-
σας: Αφιέρωμα στον Toulouse-Lautrec», η οποία θα διαρκέσει έως τις 12 Νοεμβρίου 2017. Το 2001 συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από τον θάνατο 
του Henri de Toulouse-Lautrec. Με αφορμή την επέτειο αυτή, 100 κορυφαίοι γραφίστες απ’ όλο τον κόσμο σχεδίασαν από μία αφίσα, τιμώντας 

τον ίδιο και το έργο του. Οι αφίσες αυτές παρουσιάστηκαν στην έκθεση «Le Nouveau Salon des Cent» στο Centre Pompidou, στο Παρίσι, τον χει-
μώνα της ίδιας χρονιάς. Δεκαέξι χρόνια μετά, παρουσιάζεται το υλικό της έκθεσης του 2001 εμπλουτισμένο και στην Ελλάδα. Παράλληλες εκδη-
λώσεις: Η Danièle Devynck, διευθύντρια του Μουσείου Τουλούζ-Λοτρέκ στο Αλμπί, την πόλη όπου γεννήθηκε ο καλλιτέχνης, θα δώσει διάλεξη 

με τίτλο «Toulouse-Lautrec affichiste» (Οι αφίσες του Τουλούζ-Λοτρέκ) την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου, στις 19:00, στο αμφιθέατρο του Μουσείου 
Μπενάκη – Πειραιώς 138.
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Αν κάποιοι είναι 
εμπαθείς απέναντι 
σε μια ωραία 
γυναίκα που τα 
καταφέρνει γενικά, 
αυτό είναι πρόβλημά 
τους. Μην ξεχνάμε 
άλλωστε ότι όταν 
κάποιος είναι και 
κάλος στη δουλειά 
του και όμορφος, 
είναι λογικό να τον 
ζηλεύουν. Με τη 
Ζέτα είμαστε πολύ 
φίλοι και έχουμε 
ξανασυνεργαστεί. 
Είναι μια πολύ καλή 
κοπέλα και πολύ 
καλή συνάδελφος 
στη συνεργασία, 
πράγμα σπάνιο 
όταν υπάρχεις τόσα 
χρόνια στον χώρο.

INFO
«Ιδιωτικές Ζωές»
Μετάφραση - 
Δραματουργική 
Επεξεργασία - 
Σκηνοθεσία: Αλέξης 
Ρίγλης
Πρωταγωνιστούν: 
Ζέτα Μακρυπούλια, 
Αποστόλης Τότσικας, 
Μιχάλης Οικονόμου, 
Έφη Γούση, Γεωργιάννα 
Νταλάρα, Αμαλία 
Αρσένη, Γιώργος 
Παπαπαύλου, 
Παναγιώτης Σούλης
Θέατρο Γκλόρια, 
Ιπποκράτους 7
Τηλ.: 210 3600832

Ο Αποστόλης Τότσικας ανεβαίνει στην Κεντρική Σκηνή του 
Θεάτρου Γκλόρια με τη ρομαντική κομεντί «Ιδιωτικές 
Ζωές» του Νόελ Κάουαρντ και αναρωτιέται γιατί κάποιοι 

είναι εμπαθείς απέναντι σε μια ωραία γυναίκα που τα καταφέρνει, 
όπως η Ζέτα Μακρυπούλια.

Μιλήστε μας για τις «Ιδιωτικές Ζωές» στο Θέατρο Γκλόρια. Εσείς 
ποιον ρόλο υποδύεστε;
Υποδύομαι τον ρόλο του Έλιοτ που είναι παντρεμένος με τη Σίμπιλ 
και πάντα ερωτευμένος με την πρώην του, Αμάντα. Στο έργο ο Έλιοτ 
και η Σίμπιλ έχουν πάει ταξίδι του μέλιτος και συμπτωματικά στο δι-
πλανό δωμάτιο του ξενοδοχείου για τον ίδιο λόγο, παντρεμένη με 
τον Βίκτορ, βρίσκεται η Αμάντα. Κάποια στιγμή Έλιοτ και Αμάντα το 
συνειδητοποιούν και από εκείνο το σημείο αρχίζει η «τρέλα» και ο 
παλιός πόθος του ζευγαριού.

Το έργο είναι μια ρομαντική κομεντί. Παρεξηγημένο είδος η κο-
μεντί. Θεωρείται περισσότερο γυναικείο. Συμφωνείτε;
Δεν είχα ιδέα ότι θεωρείται γυναικείο είδος και δη παρεξηγημένο. 
Στους Έλληνες αρέσουν οι κομεντί, θεωρώ. Δύσκολα αγαπούν το 

Αποστόλης Τότσικας

«Στους Έλληνες 
αρέσουν 

οι κομεντί»
  ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ

δράμα. Βέβαια, όσον αφορά το έργο, είναι κωμωδία καταστάσεων.

Εσείς ως θεατής παρακολουθείτε κομεντί στο θέατρο ή στο σι-
νεμά; Έχετε αγαπημένη;
Μου αρέσουν οι γαλλικές κομεντί. Μπορώ να βλέπω άπειρες γαλ-
λικές κομεντί.

Οι «Ιδιωτικές Ζωές» πρωτοπαρουσιάστηκαν με τον Νόελ Κάου-
αρντ, την Γκέρτρουντ Λόρενς και τον Λόρενς Ολίβιε στην Αγγλία 
και στη Νέα Υόρκη και το 1931 το έργο μεταφέρθηκε στον κι-
νηματογράφο με τη Νόρμα Σίρερ. Έκτοτε έχει ανέβει δεκάδες 
φορές σε όλο τον κόσμο, μεταξύ άλλων με τους Ταλούλα Μπάν-
κχεντ, Μάγκι Σμιθ, Ντανιέλ Νταριέ, Ελίζαμπεθ Τέιλορ, Ρίτσαρντ 
Μπάρτον, Τζόαν Κόλινς, Τζούλιετ Στίβενσον, Άλαν Ρίκμαν και 
Κιμ Κατράλ. Είδατε βίντεο ή υλικό από αυτές τις παραστάσεις;
Όταν υπάρχει ήδη υλικό παραστάσεων ή ταινιών βασισμένων στο 
θεατρικό έργο, αποφεύγω να το βλέπω, για να είναι φρέσκια η 
μάτια μου απέναντι στον ρόλο που υποδύομαι.

Ο Έλιοτ και η Αμάντα κάποτε ήταν ερωτευμένοι και παντρεμέ-
νοι. Η γυναίκα ερωτεύεται με διαφορετικό τρόπο απ’ ό,τι ο ά-
ντρας;
Θεωρώ πως υπάρχει περισσότερος ρομαντισμός από την πλευρά 
της γυναίκας, αλλά αυτό είναι και ένα κλισέ που έχει ξεπεραστεί 
πια. Αλλά ναι, προφανώς και η γυναίκα ερωτεύεται με διαφορετικό 
τρόπο, όπως και ο καθένας ερωτεύεται με διαφορετικό τρόπο.

Συχνά πυκνά διαβάζουμε και ακούμε σκληρά σχόλια για τη με-
τακίνηση της κ. Μακρυπούλια από την τηλεόραση στο θέατρο. 
Πώς είναι ως παρτενέρ στο σανίδι τελικά;
Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί η μετακίνηση ενός ηθοποιού από την τη-
λεόραση στο σανίδι πρέπει να σχολιάζεται με σκληρό τρόπο. Η 
δουλειά μας είναι και αλίμονο αν δεν μπορούμε να υπάρχουμε και 
στα δύο μέσα. Τώρα, αν κάποιοι είναι εμπαθείς απέναντι σε μια 
ωραία γυναίκα που τα καταφέρνει γενικά, αυτό είναι πρόβλημά 
τους. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι όταν κάποιος είναι και κάλος στη 
δουλειά του και όμορφος, είναι λογικό να τον ζηλεύουν. Με τη Ζέτα 
είμαστε πολύ φίλοι και έχουμε ξανασυνεργαστεί. Είναι μια πολύ 
καλή κοπέλα και πολύ καλή συνάδελφος στη συνεργασία, πράγμα 
σπάνιο όταν υπάρχεις τόσα χρόνια στον χώρο.

Είστε ένας ηθοποιός που αγαπάει την τηλεόραση. Στις ΗΠΑ τα 
τελευταία πέντε χρόνια η τηλεόραση είναι το νέο σινεμά και 
βλέπουμε ιερά τέρατα της υποκριτικής και της σκηνοθεσίας να 
συμμετέχουν σε σίριαλ που κρατούν το κοινό καθηλωμένο. Τα 
σενάρια είναι συνήθως βασισμένα σε βιβλία. Στην Ελλάδα με την 
πλούσια Ιστορία και την εξίσου πλούσια βιβλιογραφία δεν βλέ-
πουμε τέτοιες παραγωγές, που έστω να πλησιάζουν τα αμερικα-
νικά πρότυπα. Τι, νομίζετε, χρειάζεται να αλλάξει για να δούμε 
κάτι αντίστοιχο; Οι Σκανδιναβοί π.χ. το έχουν καταφέρει…
Είμαι ένας ηθοποιός που αγαπάει όλα τα μέσα που προβάλλουν 
την τέχνη του. Αρχικά, όμως, είναι λάθος να συγκρίνουμε τη βιο-
μηχανία της Αμερικής με αυτήν της Ελλάδας. Επίσης, είναι τερά-
στια κουβέντα αυτή που ανοίγετε. Ένα από τα εκατομμύρια πράγ-
ματα που θα αναφέρω είναι ότι δεν καταφέραμε τη «χρυσή εποχή» 
της τηλεόρασης να κάνουμε σειρές που να έχουν οικουμενικό α-
ντίκτυπο, καθώς τα θέματα ήταν άκρως ελληνικά, πλην ελαχίστων 
εξαιρέσεων, χωρίς αυτό βέβαια να έχει απαραίτητα μεγάλη σημα-
σία (δυστυχώς, χωρίς προώθηση στο εξωτερικό), οπότε δεν νομίζω 
ότι θα καταφέρουμε εν μέσω κρίσης να δημιουργήσουμε προϊόντα 
προς εξαγωγή που να έχουν την ίδια δυναμική και τον ίδιο αντί-
κτυπο που έχουν οι σειρές της Αμερικής. Τα μεγέθη είναι μη συ-
γκρίσιμα.

Θα συμμετείχατε σε κάποιο ριάλιτι;
Δεν ξέρω να σας απαντήσω!

Εκτός από τις «Ιδιωτικές Ζωές», θα σας δούμε και κάπου αλλού;
Έχω ήδη ξεκινήσει στον ANT1 με την καθημερινή σειρά «Παρθένα 
Ζωή», μια κομεντί με πολλές ανατροπές και φοβερό καστ.
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Γνωρίσαµε τη Μαργκώ µέσα από την πο-
ρεία της στο «Voice of Greece» (οµάδα 
Κωστή Μαραβέγια). Στο δισκογραφικό της 

ντεµπούτο µας παρουσιάζει µια δηµιουργία του 
Πάνου Μουζουράκη µε τίτλο «Θα γράψω ένα τρα-
γούδι λαϊκό».

Μίλησέ µας για το τραγούδι… ∆ιάλεξες 
ανάµεσα σε άλλα ή το έγραψε ο Μου-
ζουράκης αποκλειστικά για σένα;
Μετά το «Voice» είπα στον Πάνο πως θα ήθελα 
πολύ να µου γράψει ένα τραγούδι. Έτσι, εκείνος 
µου έκανε την τιµή και µου έγραψε «ένα τραγούδι 
λαϊκό» και κυκλοφορεί από την Panik Oxygen.

Είναι ωραία να δουλεύεις µε φίλους; 
Στο «Voice» σε ακούσαµε να λες πως 
µε τον Μουζουράκη είστε κουµπάροι…
Πάντα µου άρεσε να δουλεύω µε φίλους. Ναι, είναι 
αλήθεια ότι είµαστε κουµπάροι µε τον Πάνο. Πριν 
από τρία χρόνια βάφτισε την κόρη µου, Έλενα.

Σε βοήθησε τελικά το παιχνίδι και πώς;
Σίγουρα µε βοήθησε πολύ η συµµετοχή µου στο 
παιχνίδι, και εκτός της προβολής, διότι ήρθα σε 
επαφή µε πολλούς καλλιτέχνες, ανταλλάσσαµε α-
πόψεις για τη µουσική και µε πολλά παιδιά ήρθαµε 
και πιο κοντά. Το αποκορύφωµα είναι το τραγούδι 
που µου έδωσε ο Πάνος.

Μαργκώ Ενεπεκίδη 
Η φωνή

Η ίδια γράφεις µουσική ή στίχους;
Προς το παρόν γράφω µόνο µουσική, όχι στίχους.

Πού θα σε ακούσουµε τον χειµώνα;
Τον χειµώνα θα εµφανιστώ στον Σταυρό του Νότου 
µε τον φίλο µου και νικητή του «Voice» Γιάννη Μαρ-
γάρη σε µια πολύ ενδιαφέρουσα µουσική παράσταση.

Το φόρεµα στη φωτογραφία του single 
είναι υπέροχο. Τι είναι;
Κι εγώ ενθουσιάστηκα µόλις το είδα! Είναι 
Crochelle, της σχεδιάστριας Μαρίας Τριανταφύλ-
λου (http://crochelle.gr/- https://www.facebook.
com/crochelle.atelier/).

Το παλαιοπωλείο ΜΑΡΤΙΝΟΣ καλωσορίζει 
τον σχεδιαστή µόδας Άγγελο Μπράτη

Στο πλαίσιο της ενότητας «Through the eyes 
of…» ο σχεδιαστής Άγγελος Μπράτης καλείται 
να παίξει τον ρόλο του επιµελητή και να αξι-

οποιήσει µε τον δικό του ξεχωριστό τρόπο το εµπό-
ρευµα του παλαιοπωλείου.

Βασιζόµενος στο ένστικτο και στην αισθητική του, 
ο Άγγελος Μπράτης αναδεικνύει τη µοναδική διά-
σταση, την υφή και το χρώµα των πραγµάτων στο πλαί-
σιο του ambient occlusion. Τοποθετεί τα έπιπλα και 
τα έργα τέχνης σχηµατίζοντας έναν λαβύρινθο που 
παραπέµπει στον πολυταξιδεµένο βίο του και καταλή-
γει σε έναν διάδροµο σαν αυτόν της πασαρέλας.

Αλλά η µεταµόρφωση του χώρου δεν σταµατά εκεί. 
Ο Άγγελος Μπράτης, ειδικά για την έκθεση, παρουσι-
άζει µοναδικά φορέµατα, εµπνευσµένος από τα χρώ-
µατα του Παρθένη και την περιρρέουσα ατµόσφαιρα 
του παλαιοπωλείου, καθώς και αρχειακά κοµµάτια 
από τις couture collections του. Στη συλλογή του συ-
µπεριλαµβάνει κοσµήµατα της αγαπηµένης του σχε-

διάστριας Μαρίας Μάστορη, η οποία τον συντροφεύει 
στις επιδείξεις του.

Τελειώνοντας τις σπουδές του στο Fashion 
Institute Arnhem, στο Άµστερνταµ, ο Άγγελος Μπρά-
της άρχισε να ταξιδεύει, να ζει και να εργάζεται σε δι-
άφορες πόλεις της Ευρώπης, χτίζοντας µια επιτυχη-
µένη καριέρα µε βραβεία και διακρίσεις («Who is on 
Next», Altaroma & Vogue Italia, 2011). Από το 2003 
έχει το δικό του οµώνυµο brand µε prêt-à-porter και 
sur mesure συλλογές, ενώ παράλληλα συνεργάζεται 
µε σηµαντικούς οίκους µόδας.

Η παρουσίαση «Through the eyes of Angelos 
Bratis» θα γίνει στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο του 
παλαιοπωλείου, ενώ στον δεύτερο όροφο θα συνεχίζε-
ται η έκθεση του ∆ηµήτρη Ρουσσέτου «Εντελέχεια» 
έως το Σάββατο 11 Νοεµβρίου.

Ώρες λειτουργίας: ∆ευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 
10:00-15:00, Τρίτη, Πέµπτη, Παρασκευή 10:00-20:00. 
www.martinosart.gr
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Όταν δημιουργήθηκαν οι πρώτες 
φιλοζωικές ομάδες στην Αθήνα, τα 
μέλη τους αντιμετωπίζονταν του-
λάχιστον ως καρικατούρες. Για 
πολύ καιρό στη συνείδηση της ευ-

ρείας μάζας δεν ήταν τίποτα περισσότερο από άγα-
μες φωνακλούδες κυριούλες που επειδή «ατύχη-
σαν» στη ζωή τους ξεκίνησαν να ταΐζουν τις γατούλες 
της γειτονιάς και να περιθάλπουν χτυπημένα σκυ-
λάκια. Ακόμα και στην Αθήνα των ’90s –που οι τα-
ξιδιωτικοί οδηγοί περιέγραφαν ως το νέο Βερολίνο 
(πόσο αστείο ακούγεται αυτό τώρα)– η λέξη «φιλο-
ζωία» ήταν ασυλλάβιστη.

Χρειάστηκε η επανάσταση του Facebook για να 
αποκτήσουν αυτές οι ομάδες αληθινό ρεύμα, κυ-
ρίως για να συνασπιστούν άνθρωποι που δεν μπο-
ρούσαν να συνεχίσουν την ημέρα τους όταν κάποιο 
ζώο ψυχορραγούσε στην άσφαλτο. Μαζί με τις πρώ-
τες αγγελίες «χαρίζονται» και «βρέθηκαν» ξεκίνησε 
ένας ουσιαστικός διάλογος με την πολιτεία. Οι φι-
λόζωοι είχαν αποφασίσει πως η επαιτεία δεν βγάζει 
πουθενά και πλέον διεκδικούσαν έντονα, επίμονα, 
ασταμάτητα. Διεκδικούσαν αυτό που ο νομοθέτης 
είχε υποδείξει: πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων 
ζώων, ποινές για τους ανεύθυνους ιδιοκτήτες, την 
ποινή της φυλάκισης για όσους βλάπτουν ζώα, το 
αυτεπάγγελτο του αδικήματος της κακοποίησης, ε-
νημερωτικές καμπάνιες. Σε πολλά δικαιώθηκαν και 
σε άλλα συνεχίζουν ακόμη.

Όσο γιγαντωνόταν η αυτοκρατορία του Μαρκ 
Ζάκερμπεργκ και τα likes πλήθαιναν, τα όρια ανά-
μεσα στην υστερία και την προειδοποίηση, την ε-
νημέρωση και την κινδυνολογία, το κράξιμο και τη 
νουθεσία χαλάρωναν. Τα timelines μας γέμισαν με 
εικόνες από δηλητηριασμένα ζώα, αιμόφυρτα, ξε-
κοιλιασμένα, κρεμασμένα, πυροβολημένα, με επω-
δούς όπως «φόλα στη φόλα», «στον τάφο να κατα-
λήξετε όλοι», «σφαίρα για κάθε κυνηγό», «τα παι-

διά σας να δείτε έτσι».
Οι εικόνες κακοποίησης ζώων δεν είναι ευχά-

ριστες, ούτε εκείνες από το Αλέπι είναι. Είναι όμως 
πραγματικές και όπως κάθε αποτρόπαιη πράξη πρέ-
πει να προβάλλονται. Ωστόσο, όταν ανακυκλώνονται 
μαζικά, σκοπό δεν έχουν μόνο την καταγγελία. Κυ-
ρίως ανακουφίζουν τους επαναστάτες του πληκτρο-
λογίου που από την αναπαυτική πολυθρόνα τους κα-
ταγγέλλουν, υβρίζουν, αφορίζουν, την ίδια στιγμή 
που οι ακτιβιστές βρίσκονται στα πεζοδρόμια με μια 
εισαγγελική παραγγελία στα χέρια προσπαθώντας 
να σώσουν το επόμενο πιτ μπουλ που έχει ξεμείνει 
χωρίς φαγητό και νερό σε κάποια ταράτσα.

Είναι εύκολο όμως το Facebook. Με ένα like, μια 
θυμωμένη φατσούλα, ένα share και ένα σχόλιο σου 
επιτρέπει να κοιμηθείς εύκολα το βράδυ με την αί-
σθηση πως έκανες το χρέος σου.

Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε viral έγινε 
η ανάρτηση του ιδιωτικού νηπιαγωγείου Κοπερτί 
(https://www.facebook.com/kopertitokoperti/). 
Μία από τις εκπαιδευτικές εκδρομές που προτιμά το 
Κοπερτί είναι στις εγκαταστάσεις του Ιππικού Ομί-
λου Βορείου Ελλάδος (ΙΟΒΕ, http://iobehorseclub.
wixsite.com/iobe), όπου τα παιδιά μπορούν να κά-
νουν ιππασία, κυρίως να γνωρίσουν τα άλογα, να τα 
καθαρίσουν, να τα χαϊδέψουν. Στην τελευταία επί-
σκεψη εκεί οι συνεργάτες του ΙΟΒΕ και όχι του Κο-
περτί έδωσαν στα παιδιά νερομπογιές και πινέλα και 
τα κάλεσαν να ζωγραφίσουν τα άλογα. Οι άνθρωποι 
δηλαδή που καθημερινά φροντίζουν τα άλογα, όχι 
μόνο για το φαγητό και το νερό τους αλλά για την ε-
κτόνωσή τους, την άθλησή τους και γενικότερα την 
ευζωία τους.

Τα σχόλια, ωστόσο, που συνόδευσαν τις αναρτη-
μένες φωτογραφίες σε κάνουν να αναρωτιέσαι πότε 
η κοινή λογική παραδόθηκε χωρίς μάχη. Ορδές χρη-
στών σχολιάζουν την αποτρόπαιη εικόνα –εκείνη δη-
λαδή ενός χαλαρού αλόγου που τρώει τριφύλλι ενώ 

πέντε πιτσιρίκια το ζωγραφίζουν με πινέλα ζωγρα-
φικής από το Jumbo–, κάνοντας λόγο για κακο-
ποίηση, για εκμαυλισμό προτύπων, για το πώς με 
αυτόν τον τρόπο μεταδίδεται στα παιδιά το λάθος 
μήνυμα: πως το άλογο είναι παιχνίδι και όχι έμβιος 
οργανισμός με δικαιώματα και συναισθήματα.

Κι ενώ πράγματι η εικόνα ως εικόνα είναι αφε-
λής –υπάρχουν τόσα πράγματα να κάνεις με ένα 
άλογο–, η κρίση του μέσου ανθρώπου φαίνεται να 
απειλείται. Τη στιγμή μάλιστα που στο timeline 
μας βλέπουμε καθημερινά εκατοντάδες ζώα με αν-
θρώπινα ρούχα, καπέλα, ακόμη και γυαλιά ηλίου, 
εξανθρωπισμένα και ενσωματωμένα στις δικές 
μας καθημερινές συνήθειες –γάτες να βλέπουν 
τηλεόραση, σκύλους να τραγουδάνε, φέρετ να πη-
γαίνουν βόλτα με λουρί, κουνελάκια να ερωτοτρο-
πούν με λούτρινα αρκουδάκια–, βρήκαμε ενοχλη-
τική την εικόνα μικρά παιδιά να ζωγραφίζουν ένα 
άλογο. Τα ίδια παιδιά που στα παιδικά πάρτι οι 
έμμισθοι παιδαγωγοί που οι ίδιοι καλούμε τους 
ζωγραφίζουν το πρόσωπο.

Το πινέλο για ένα παιδί δεν είναι εργαλείο 
πόνου αλλά χαράς. Όσο για το άλογο, ένα παιδικό 
πινέλο πάνω του δεν είναι καν χάδι αλλά γαργά-
λημα. Τι σημασία έχει όμως η αλήθεια όταν μας 
δίνεται η δυνατότητα να καταγγείλουμε, να επιτε-
θούμε, να φωνάξουμε;

Τα δικαιώματα των ζώων που καταπατούνται 
καθημερινά με τον πιο χυδαίο τρόπο στους ζωολο-
γικούς κήπους και στη βιομηχανία κρέατος, στις 
ταράτσες μας και στα κλουβιά των κυνηγών, στις 
βιτρίνες των pet shops και στα ερμητικά κλειστά 
boxes των στάβλων, στα ιχθυοτροφεία και στα κο-
τοπουλάδικα, στα χημεία των εταιρειών καλλυ-
ντικών και στα σφαγεία, στο τσίρκο και στις υπαί-
θριες αγορές χρειάζονται νηφάλια εκπροσώπηση 
και όχι το κράξιμο εθισμένων στην καταγγελία του 
καναπέ.

Πότε τελειώνει η φιλοζωία και ξεκινάει η γραφικότητα;
 ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ
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ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τζόζεφ Κοζίνσκι ΣΕΝΑΡΙΟ: Κεν Νό-
λαν, Σον Φλιν ΠΑΙΖΟΥΝ: Τζεφ Μπρίτζες, Τζος Μπρό-
λιν, Τζένιφερ Κόνελι, Τέιλορ Κιτς, Μάιλς Τέλερ, Τζέιµς 
Μπατζ Ντέιλ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 133΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Odeon

Ο σκηνοθέτης του «Τσεκούρι από κόκαλο» επιστρέφει µε τη δεύτερη ταινία του, µια περιπέτεια βγαλµένη από 
τα έγκατα της πιο σκοτεινής αµερικανικής φυλακής, και πρωταγωνιστή τον Βινς Βον σε έναν ρόλο-έκπληξη. 
Η ζωή του Μπράντλεϊ (Βινς Βον) καταρρέει: ενώ ο γάµος του µε τη Λόρεν (Τζένιφερ Kάρπεντερ) µοιάζει να 
είναι τελειωµένη υπόθεση, χάνει και τη δουλειά του. Μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο αποφασίζει να δουλέψει 

σαν βαποράκι ναρκωτικών. ∆εκαοχτώ µήνες αργότερα, ο Μπράντλεϊ και η έγκυος Λόρεν ζουν το αµερικανικό όνειρο του 
υψηλού κέρδους και της πολυτελούς κατοικίας. Όταν µια παράδοση πάει στραβά, καταλήγει στη φυλακή, υποχείριο µιας 
συµµορίας που τον υποχρεώνει σε πράξεις βίας, µετατρέποντας τη φυλακή σε ένα άγριο πεδίο µάχης. Όπως χαρακτηρι-
στικά αναφέρει ο ίδιος ο σκηνοθέτης, «υπάρχει πολλή βία στην ταινία. Αλλά, όπως και στο “Τσεκούρι από κόκαλο”, δίνε-
ται µεγαλύτερη έµφαση στον χαρακτήρα. ∆εν βιάζοµαι να δείξω τον χαµό, αλλά όταν φτάσει εκείνη η στιγµή, ο θεατής θα 
το καταλάβει!».

H ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΙΝΕΛΙΑ
FINAL PORTRAIT

Η συγκινητική και ιδιότυπη φιλία µεταξύ του Αµερικανού συγγραφέα και θιασώτη της τέχνης Τζέιµς Λορντ 
και του παγκοσµίου φήµης ζωγράφου και γλύπτη Αλµπέρτο Τζιακοµέτι γίνεται το θέµα της πρώτης ταινίας 
που αναλαµβάνει ως σκηνοθέτης ο Στάνλεϊ Τούτσι (πασίγνωστος ρολίστας, τον έχουµε αγαπήσει στα 
«Τζούλι και Τζούλια», «Ο διάβολος φορούσε Prada» και πολλά άλλα), ο οποίος υπογράφει και το σενάριο, 

που είναι βασισµένο στα αποµνηµονεύµατα του Τζέιµς Λορντ «A Giacometti Portrait». Η ταινία είναι τοποθετηµένη 
χρονικά στο 1964. Εν µέσω ενός βραχύβιου ταξιδιού του στο Παρίσι ο Λορντ ποζάρει για ένα πορτρέτο στον Τζιακοµέτι. 
Ο Τζιακοµέτι τον διαβεβαιώνει πως η διαδικασία θα διαρκέσει µόλις λίγες ηµέρες, οπότε ο Λορντ συµφωνεί, αλλά τελικά 
χρειάστηκαν 18 συνεδρίες. Η διαδικασία έλαβε τέλος όταν ο Λορντ έπεισε τον Τζιακοµέτι πως δεν µπορούσε ούτε να 
προσθέσει ούτε να αφαιρέσει τίποτα από τον καµβά του. Ο Τζιακοµέτι έδωσε το πορτρέτο στον Λορντ, όπως του είχε 
υποσχεθεί. Ήθελε να ζωγραφίσει άλλο ένα, αλλά απεβίωσε δύο χρόνια αργότερα, µε αποτέλεσµα οι δύο άντρες να µην 
ξανασυναντηθούν ποτέ. Ο πίνακας πωλήθηκε το 1990 για πάνω από 20.000.000 δολάρια. Η ταινία γυρίστηκε µόλις σε 
τέσσερις εβδοµάδες στα στούντιο Twickenham και σε διάφορες τοποθεσίες του Λονδίνου, που αποτέλεσαν το σκηνικό 
για το Παρίσι του 1964.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Στάνλεϊ Τούτσι ΠΑΙΖΟΥΝ: Τζέφρι Ρας, Άρµι Χάµερ, Κλεµάνς Ποεσί, Τόνι Σαλούµπ, Σιλβί Τεστί 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 90΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Odeon

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Σ. Κρεγκ Ζάλερ ΠΑΙΖΟΥΝ: Βινς Βον, Ντον Τζόνσον, Τζένιφερ Κάρπεντερ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 132΄ 
∆ΙΑΝΟΜΗ: Weird Wave

ΡΙΨΟΚΙΝ∆ΥΝΟΙ 
ΑΝ∆ΡΕΣ
ONLY THE BRAVE

ΚΑΥΓΑΣ ΣΤΟ ΜΠΛΟΚ 99
BRAWL IN CELL BLOCK 99

  ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

Το «Ριψοκίνδυνοι Άνδρες», βασισµένο 
στην πραγµατική ιστορία των ηρώων 
του Granite Mountain, είναι το 
συγκλονιστικό χρονικό µιας οµάδας 

τοπικών πυροσβεστών που, µέσα από την ελπίδα, 
την αυταπάρνηση και τη θέληση να προστα-
τέψουν οικογένειες, κοινότητες και ολόκληρη 
τη χώρα, κατάφεραν να µετατραπούν στο πιο 
επίλεκτο πυροσβεστικό τµήµα των ΗΠΑ. Παρ’ 
ότι πολλοί στις ΗΠΑ θυµούνται την ιστορία των 
Granite Mountain Hotshots, της οµάδας που 
πάλεψε µε τη φονική φωτιά του λόφου Yarnell 
το 2013, η ιστορία της Οµάδας των 20 είναι εν 
πολλοίς άγνωστη. Προχωρώντας βαθύτερα πίσω 
από την ιστορία, η ταινία αφηγείται τις ζωές των 
πυροσβεστών και επικεντρώνεται στην καθηµε-
ρινότητα των ανθρώπων που –ο καθένας για τους 
δικούς του λόγους– θα υψώσουν το ανάστηµά 
τους για να µας προστατέψουν όλους. Στους µη 
Αµερικανούς θεατές ο όρος «hotshots», που 
χρησιµοποιείται συχνά στην ταινία, θα φανεί 
ασυνήθιστος: οι hotshots είναι οι κορυφαίοι πυ-
ροσβέστες της χώρας, κάτι σαν Navy SEALs της 
Πυροσβεστικής. Αυτό που έκανε τους hotshots 
του Granite Mountain διαφορετικούς δεν ήταν 
η ικανότητα ή η δεξιοτεχνία τους, αλλά το πώς 
σκαρφάλωσαν στην κορυφή. Η ταινία βασίζεται 
στο άρθρο που δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό GQ, 
µε τίτλο «No Exit», διά χειρός Σον Φλιν.
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Η Χριστίνα Μαυρίδου 
είναι καθηγήτρια 
Φυσικής Αγωγής - 
personal trainer.
Site: www.personaltrainer-
christy.com
Facebook Page: Christy 
Μαυρίδου
Instagram: christymav
YouTube: Christy Mavridou

Είναι το τρέξιμο 
ωφέλιμο για όλους;

  ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΜΑΥΡΙΔΟΥ

Με αφορμή όλους αυτούς τους αγώνες τρεξίμα-
τος, συνήθως για φιλανθρωπικό σκοπό, ήρθε 
η ώρα να αναρωτηθούμε αν το τρέξιμο κάνει 

καλό σε όλους και, αν ναι, υπό ποιες συνθήκες πρέπει να 
γίνεται.

Κατ’ αρχάς, όλοι γνωρίζουμε ότι το τρέξιμο αποτε-
λεί εξαιρετική άσκηση για το καρδιαγγειακό σύστημα, 
τον έλεγχο του βάρους και τη βελτίωση της φυσικής κα-
τάστασης. Ωστόσο, το ανθρώπινο σώμα είναι κατασκευ-
ασμένο έτσι ώστε να περπατάει «για να βρει την τροφή 
του» και να τρέχει μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 
Το τρέξιμο είναι ένα είδος «στρες» για τον οργανισμό μας, 
οπότε, όπως και πολλές άλλες ασκήσεις, δεν θα πρέπει 
να γίνεται χωρίς την έγκριση του γιατρού στα άτομα που 
πάσχουν από αρθρίτιδα, οστεοπόρωση και παθήσεις της 
καρδιάς και του κυκλοφορικού.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που κρύβει;
Η συνεχής επανάληψη των διασκελισμών προκαλεί κρα-
δασμούς, οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν προβλή-
ματα στην κνήμη και μια ποικιλία προβλημάτων στο 
πέλμα και στο πόδι, στην ποδοκνημική άρθρωση, στο γό-
νατο και στο ισχίο. Επίσης, σύνδρομα υπερβολικής πίε-
σης στο δάπεδο είναι αρκετά συνήθη, όπως περιοστίτι-
δες κνήμης, κακώσεις του αχίλλειου τένοντα, διαστρέμ-
ματα της καμάρας και πόνοι κάτω από την επιγονατίδα. 
Σε αυτό το σημείο καταλαβαίνετε ότι, όσο μεγαλύτερο 
«φορτίο» έχει κάποιος, τόσο περισσότερες πιθανότητες 
έχει να τραυματιστεί, καθώς οι αρθρώσεις ενός υπέρβα-
ρου ανθρώπου επιβαρύνονται πολύ περισσότερο από τις 
αρθρώσεις ενός κανονικού σε βάρος. Μερικοί ακόμα κίν-
δυνοι που έχουν αναφερθεί είναι η ζάλη, η διαταραχή ι-
σορροπίας, σε αθλητές και εκπαιδευτές, ακόμα και η α-
πώλεια της ακοής, καθώς οι υψηλής έντασης προσκρού-
σεις στο δάπεδο μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στο 
εσωτερικό του αυτιού!

Ποια είναι η λύση;
Όλοι οι προαναφερόμενοι κίνδυνοι μπορούν να ελαχι-
στοποιηθούν με τη χρήση κατάλληλων υποδημάτων, ει-
δικών για τρέξιμο, και την εκμάθηση της σωστής τεχνι-
κής. Αν έχετε κακή ευθυγράμμιση των ποδιών, καλό είναι 
να τρέχετε 3-4 ημέρες την εβδομάδα, καθώς οι μελέτες 
δείχνουν ότι ο κίνδυνος κάκωσης είναι πολύ μεγαλύτε-
ρος για όσους τρέχουν καθημερινά. Επιπροσθέτως, μια 
σωστή προθέρμανση και διατάσεις πριν από το τρέξιμο, 
χρησιμοποιώντας κινήσεις χαμηλών εντάσεων, θα ήταν 
μια καλή λύση για να αποφύγετε τους τραυματισμούς. Ε-
πίσης, θα πρέπει να αποφεύγετε τελείως το τρέξιμο σε 
τσιμέντο και γενικά σε πολύ σκληρές επιφάνειες, όπου 
δεν απορροφώνται οι κραδασμοί. Είναι ό,τι χειρότερο για 
τα γόνατά σας, ακόμη κι αν φοράτε τα σούπερ εξελιγμένα 
παπούτσια για τρέξιμο. Προτιμάτε να τρέχετε σε χώμα, 
άμμο ή ταρτάν και γενικά σε μαλακές επιφάνειες που α-
πορροφούν τους κραδασμούς.

Η προσωπική μου συμβουλή για όλους, αλλά κυρίως 
για τα υπέρβαρα άτομα, είναι το γρήγορο περπάτημα, με 
κίνηση όλου του σώματος και των χεριών, μαζί με στροφή 
κορμού (αντίθετο χέρι-πόδι), με ταχύτητα τέτοια ώστε να 
μπορείτε να μιλάτε. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στο 
φετινό Βρετανικό Φεστιβάλ Επιστήμης στο Μπέρμιγχαμ 
ο Dr. James Brown, λέκτορας του Πανεπιστημίου Aston, 
παρουσίασε τα δεκάδες οφέλη του ημερήσιου μισάωρου 
περπατήματος, ανάμεσα στα οποία είναι η αποτροπή της 
παχυσαρκίας και του διαβήτη, η μείωση του κινδύνου εκ-
δήλωσης διαφόρων μορφών καρκίνου, η μείωση του άγ-
χους και της κατάθλιψης, η αύξηση της κινητικότητας, η 
ελάττωση κατά 40% του κινδύνου κατάγματος του ισχίου, 
η επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου Αλτσχάιμερ και ο 
περιορισμός κατά 50% του πόνου της αρθρίτιδας.
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