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PORSCHE 

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 
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AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...
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ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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 Seat Ateca  Seat Ateca  Seat Ateca ››››››  Porsche 718 Boxster 
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  Porsche 718 Boxster 
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Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

SUZUKI 
IGNIS

AUTO
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 10

AUTO
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 11

La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

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

ΝΕΟ 
CITROEN C3

ΘΕΜΑΤΑ

04 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
Όταν ο Τσίπρας έχει µόνο αποτυχίες
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µη σχεδιασµένου “ατυχήµατος” είναι 
υπαρκτό»
10 // ΚΟΣΜΟΣ Γ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ 
Ψυχροπολεµική αβεβαιότητα
12 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ανεβάζει εκλογικές 
στροφές η Ν∆
14 // ΑΡΘΡΟ Σ. ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ Τουρκία: 
Προκλήσεις και τετελεσµένα
16 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Ο Τσίπρας 
επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη µετά 
το συλλαλητήριο και τον ΠΑΟΚ
18 // ΑΡΘΡΟ ∆. ΓΑΛΛΗΣ Φτύστε, 
λιντσάρετε, απειλήστε, ψηφίστε
19 // ΑΡΘΡΟ Κ. ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ 
Καταπατηµένα δηµόσια ακίνητα: 
Πωλούνται όπως είναι επιπλωµένα
20 // ΚΟΣΜΟΣ FACEBOOK - 
CAMBRIDGE ANALYTICA Σεξ, ψέµατα 
και big data
22 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Αντισυνταγµατικά 
κατά το ΣτΕ τα «Θρησκευτικά Φίλη»
23 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Μετρό: Αναµένοντας 
να κλείσουν οι µπάρες
24 // ΚΟΣΜΟΣ Για τη Νέα Υόρκη 
µε αγάπη
25 // TWITTER Έτοιµοι για την κατάκτηση 
του ∆ιαστήµατος!

26 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Τα ρολόγια 
θα «σταµατούν» στις τρεις
27 // TECHIT Μιλώντας 
για εξωστρέφεια…
28 // YΓΕΙΑ Μητρότητα µετά τον καρκίνο: 
Αξία διπλά ανεκτίµητη
29 // ΑΡΘΡΟ Φ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ∆ΕΠΥ 
& Επιθετικότητα: Πώς µπορούν 
να βοηθήσουν οι γονείς;

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

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

FREE TIME
33 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώµενα 
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35 // CULTURE Λαµπερά εγκαίνια 
για τις Μίνα Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη 
και B΄Beth Weldon
37 // CINEMA Τι θα δούµε 
στις κινηµατογραφικές αίθουσες
38 // ΕΥΕΞΙΑ Απαλλαγείτε από τον αιώνιο 
εχθρό σας, το λίπος! // Πώς να µακρύνεις 
τα µαλλιά σου φυσικά // Γλυκιά µου στέβια
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ανάλυση

Τσίπρας και κυβέρνηση οδηγήθηκαν 
σε πολιτική αποµόνωση στην υπόθεση 
Novartis.

Η κυβέρνηση πέρασε πολύ γρήγορα από 
το κόκκινο χαλί στον Ερντογάν σε µια 
αγωνιώδη προσπάθεια να αντιµετωπίσει 
την επιθετικότητά του.

Ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας µοιάζει σκιά του πανί-
σχυρου, το 2015, εαυτού του. Τότε είχε δηµοτικό-
τητα που έφτανε και το 60%-65%, ενώ ο µύθος του 
ΣΥΡΙΖΑ καλά κρατούσε, δίνοντάς του τη δυνατό-
τητα να διορθώνει µε πολιτική άνεση τα λάθη του. 

Έτσι µπόρεσε να πραγµατοποιήσει στροφή 180 µοιρών στην οικο-
νοµική πολιτική το καλοκαίρι του 2015 και να επικρατήσει στις ε-
κλογές του Σεπτεµβρίου του 2015.

Σήµερα, όµως, ο κ. Τσίπρας έχει υποστεί τη φθορά της εξου-
σίας και τα ποσοστά της δηµοτικότητάς του είναι γύρω στο 25%, σε 
ορισµένες δηµοσκοπήσεις κατατάσσεται στη δηµοτικότητα µετά 
τον πρόεδρο της Ένωσης Κέντρου κ. Λεβέντη, ενώ σε όλες είναι 
πολύ πίσω από τον πρώτο κ. Μητσοτάκη. Κατά συνέπεια, το προ-
σωπικό πολιτικό του κεφάλαιο δεν του επιτρέπει ριψοκίνδυνους 
ελιγµούς, εφόσον µάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ είναι πολιτικά 
αποδυναµωµένοι µετά από µία τριετία σκληρής λιτότητας και τη 
διαπίστωση ότι έχουν προγραµµατίσει µια δύσκολη συνέχεια για 
το 2019 και το 2020.

Τα πράγµατα δεν θα ήταν τόσο άσχηµα για τον κ. Τσίπρα και 
τους συνεργάτες του εάν έκαναν µία ρεαλιστική ανάλυση της κα-
τάστασης και ακολουθούσαν µία στρατηγική που δεν θα δοκίµαζε 
µαζί µε τις αντοχές του πολιτικού συστήµατος και τις δικές τους.

Το Μαξίµου, όµως, έχει επιλέξει τη µετωπική αντιπαράθεση 
σε διάφορα ζητήµατα, µε αποτέλεσµα να διαπιστώνει ότι δεν δια-
θέτει πλέον τις δυνάµεις για να επιβάλει την πολιτική του και να 
µετράει κάθε τόσο αποτυχίες και κόστη.

Υπονόµευση Προανακριτικής
Ο κ. Τσίπρας στήριξε την πολιτική του αντεπίθεση στην κατάλ-
ληλη διαχείριση του υπαρκτού διαχειριστικού σκανδάλου της 
Novartis. Αντί όµως να αρχίσει να ξετυλίγει το κουβάρι του σκαν-
δάλου από την ελβετική πολυεθνική και τους χιλιάδες γιατρούς, 
διοικητικούς υπαλλήλους του ΕΣΥ που έφτασαν τον τζίρο της στα 
ύψη χρεώνοντας το ∆ηµόσιο για να πάρουν τα σχετικά µπόνους, 
και να δει στη συνέχεια εάν εµπλέκονται πολιτικοί, κυβερνητικοί 
και κρατικοί παράγοντες, προσπάθησε να αιφνιδιάσει στοχοποιώ-
ντας επιλεκτικά δέκα πολιτικούς του αντιπάλους.

Το αποτέλεσµα ήταν να δηµιουργηθεί η εντύπωση στην κοινή 
γνώµη ότι έχουµε να κάνουµε µε µία πολιτικά βρόµικη κάθαρση. 
Όταν αποκαλύφθηκε η µεθόδευση της σύστασης προανακριτικής 
επιτροπής η οποία δεν ήθελε να καλέσει µάρτυρες, ούτε να εξετά-

σει την ουσία της υπόθεσης, το ΚΚΕ έδωσε το σήµα της αποχώρη-
σης από αυτήν, καταγγέλλοντας το στηµένο παιχνίδι. Ακολούθη-
σαν τα άλλα κόµµατα της αντιπολίτευσης, ανεξάρτητα αν στη δε-
κάδα των στοχοποιηµένων πολιτικών αντιπάλων της κυβέρνησης 
συµπεριλαµβάνονται ή µη πολιτικά στελέχη τους.

Έχουµε, λοιπόν, µία κυβέρνηση η οποία έδειξε ότι δεν ενδια-
φέρεται για την προστασία του δηµόσιου συµφέροντος και του δη-
µόσιου χρήµατος, ενίσχυσε την εντύπωση ότι συνωµοτεί σε βάρος 
της πολιτικής οµαλότητας και οι εκπρόσωποί της έµειναν µόνοι 
στην προανακριτική επιτροπή, να κλαίνε την πολιτική τους µοίρα.

Η υπόθεση Σαββίδη
Σαν να µην έφτανε η αποτυχία της κυβερνητικής αντεπίθεσης µε 
την προσπάθεια αξιοποίησης του σκανδάλου της Novartis, ήρθε 
και η υπόθεση Σαββίδη να αναδείξει τη διαπλεκόµενη συµπερι-
φορά του πρωθυπουργού κ. Τσίπρα και του αρχηγού των ΑΝΕΛ 
κ. Καµµένου.

Ο κ. Σαββίδης, αντί να αξιοποιήσει την εύνοια που του έδειξε 
η κυβέρνηση στο κλείσιµο των εκκρεµοτήτων που δηµιούργησαν 
τα έκτροπα στον αγώνα ΠΑΟΚ-Ολυµπιακού, εµφανίστηκε, µαζί 
µε τους ανθρώπους του, ακόµη πιο επιθετικός στον αγώνα ΠΑΟΚ-
ΑΕΚ.

Στην προσπάθειά της να προστατέψει τον κ. Σαββίδη από τις 
συνέπειες των πράξεών του, η κυβέρνηση µεθοδεύει την παρα-
πέρα υποβάθµιση του επαγγελµατικού ποδοσφαίρου και µπορεί 
µε τις κινήσεις της να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για ποδο-
σφαιρικό Grexit.

Προσπάθησαν να το εξαφανίσουν και στη συνέχεια «πάγω-
σαν» το πρόστιµο που έχει επιβληθεί στη ΣΕΚΑΠ, µε αποτέλε-
σµα να τον διευκολύνουν στην πώλησή της, µαζί µε τη ρωσική κα-
πνοβιοµηχανία που ελέγχει, στην Japan Tobacco. Του έκαναν 
ρυθµίσεις για τις οφειλές του ΠΑΟΚ που θα ζήλευαν όλες οι επι-
χειρήσεις, ιδιαίτερα οι µικροµεσαίες. Τον διευκόλυναν να αναδει-
χθεί σε ισχυρό ιδιοκτήτη ΜΜΕ και αυτός ανταπέδωσε κάνοντας, 
όπως ο ίδιος είπε, τον κυβερνητικό «λαγό» στον διαγωνισµό για 
τις τηλεοπτικές άδειες. Τον διευκόλυναν να επενδύσει στον ΟΛΘ 
παρά τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ κατά της «ιδιωτικοποίησης του λιµα-
νιού» και τις αντιρρήσεις των ΗΠΑ για την ενίσχυση της ρωσικής 
επιρροής στην Ελλάδα. Με τη βοήθεια του κ. Τσίπρα ο κ. Σαββί-
δης µετεξελίχθηκε από σηµαντικό επενδυτή στη Βόρεια Ελλάδα 
σε διαπλεκόµενο παράγοντα που θεωρεί ότι έχει το δικαίωµα να 
µας εξηγεί ότι ο Τσίπρας του θυµίζει τον Πούτιν και πως ο Μητσο-
τάκης και η Ν∆ δεν θα δουν ποτέ εξουσία.

Η νέα διαπλοκή που αναπτύχθηκε µε τη βοήθεια του κ. Τσί-
πρα είναι ρωσικού ολιγαρχικού τύπου και απειλεί να βυθίσει το 
πολιτικό σύστηµα σε µεγάλη κρίση, επιβάλλοντας άλλου είδους 
συµπεριφορές.

Όλα δείχνουν ότι ο κ. Τσίπρας θα πληρώσει την προτίµησή 
του για τον κ. Σαββίδη ακριβά, γιατί λειτούργησε σαν καταλύτης 
στην αποµυθοποίηση της εξουσίας.

Αποτυχηµένος αιφνιδιασµός
Στην προσπάθειά του να εντυπωσιάσει και να δηµιουργήσει εσω-
κοµµατικό πρόβληµα στη Ν∆ µέσα από µια επανάληψη του 1992-
1993, ο κ. Τσίπρας έφυγε µπροστά υποστηρίζοντας ότι βρισκόµα-
στε κοντά σε λύση στο πρόβληµα των σχέσεών µας µε τα Σκόπια, 
για να διαπιστώσει στη συνέχεια ότι είχε απέναντί του τη µεγάλη 
πλειονότητα του ελληνικού λαού, η οποία θέτει συγκεκριµένους 
όρους στη συνεννόηση µε την ΠΓ∆Μ.

Αντί να αιφνιδιάσει τη Ν∆, ο κ. Τσίπρας οδηγήθηκε σε πολι-
τική αποµόνωση, εφόσον προσπάθησε να παρουσιάσει τις εκατο-
ντάδες χιλιάδες Ελλήνων που πήραν µέρος στα δύο µεγαλειώδη 

ΟΤΑΝ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ 
ΕΧΕΙ ΜΟΝΟ
ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ
Υπερεκτίµησε τις δυνάµεις του 
και επέλεξε τη µετωπική 
αντιπαράθεση.

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

(συνέχεια στη σελ. 6)
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ανάλυση

συλλαλητήρια ως σκοταδιστές, εθνικιστές και 
θρησκόληπτους. Επιπλέον, ήρθαν στο προσκή-
νιο βασικές διαφορές ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ και η 
συνήθεια που έχουν αποκτήσει να αδιαφορούν 
για ιδεολογικά και πολιτικά ζητήματα μεγάλης 
σημασίας προκειμένου να διατηρηθούν στην ε-
ξουσία και να κλιμακώσουν τη νομή της.

Η σκοπιανή περιπέτεια του κ. Τσίπρα βρί-
σκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ελπίζουμε να μην έχει 
μια κατάληξη που θα δημιουργήσει ανυπέρ-
βλητα προβλήματα για την Ελλάδα και τις σχέ-
σεις Βόρειας Ελλάδας - Αθήνας, ούτως ή άλλως 
όμως το πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση θα 
είναι τεράστιο.

Αστοχία με Ερντογάν
Την απόσταση που χωρίζει τις πραγματικές δυ-
νατότητες του κ. Τσίπρα από τον μύθο Τσίπρα 
του 2015 φανέρωσε η προσπάθειά του να αξιο-
ποιήσει την επίσκεψη Ερντογάν στην Ελλάδα, 
τον περασμένο Δεκέμβριο, για να δείξει ότι 
είναι όχι μόνο πολιτικά αλλά και διεθνοπολι-
τικά πρωταγωνιστής.

Ο πρωθυπουργός και οι συνεργάτες του α-
ποδείχθηκαν και σε αυτή την περίπτωση αδιά-
βαστοι και απροετοίμαστοι. Έβγαλαν το κόκκινο 
χαλί στον Ερντογάν και εμφανίστηκαν σαν γε-
φυροποιοί μεταξύ Ε.Ε. και Τουρκίας σε μια πε-
ρίοδο κατά την οποία ο Πρόεδρος της Τουρκίας 
ολοκλήρωνε την αλλαγή της πολιτικής στρατη-
γικής του κλιμακώνοντας την επιθετικότητα της 
Τουρκίας έναντι των Κούρδων και της Συρίας 
και προωθώντας τη συνεργασία με τους ακρο-
δεξιούς κεμαλιστές του Μπαχτσελί, οι οποίοι 
έχουν σαν παραδοσιακό στόχο την Ελλάδα και 
την Κύπρο.

Από τα κυβερνητικά πανηγύρια για την τε-

ράστια «επιτυχία» Τσίπρα περάσαμε στην ε-
θνική αγωνία για τον εμβολισμό του σκάφους 
του Λιμενικού από τουρκικό σκάφος στην πε-
ριοχή των Ιμίων, για την παρεμπόδιση από την 
Τουρκία της αξιοποίησης του φυσικού αερίου 
που βρίσκεται στην ΑΟΖ της Κύπρου και πιο 
πρόσφατα με το θρίλερ της αναίτιας κράτησης 
δύο Ελλήνων στρατιωτικών σε φυλακή υψίστης 
ασφαλείας της Τουρκίας.

Το δίδυμο Τσίπρας-Καμμένος είναι εντελώς 
ανίκανο να αντιμετωπίσει τη νέα στρατηγική 
Ερντογάν, προστατεύοντας πλήρως τα καλώς 
εννοούμενα εθνικά και οικονομικά μας συμφέ-
ροντα.

Προβληματικό αφήγημα
Έχοντας χάσει την πολιτική μάχη στα ζητήματα 
κάθαρσης και διαπλοκής και στον χειρισμό των 
εθνικών θεμάτων, ο κ. Τσίπρας προσπάθησε να 
κερδίσει κάποιους πόντους προβάλλοντας το α-
φήγημα της καθαρής εξόδου από το πρόγραμμα-
μνημόνιο.

Έπαιξε με τις λέξεις και τις έννοιες δημιουρ-
γώντας σκόπιμα σύγχυση μεταξύ της καθαρής 
εξόδου του ελληνικού Δημοσίου από το δανει-
ακό πρόγραμμα, η οποία στηρίζεται στη δυνατό-
τητά του να χρηματοδοτήσει τη διαχείριση του 
χρέους από τις διεθνείς αγορές τα επόμενα 2-3 
χρόνια, και της υποτιθέμενης εξόδου του ελλη-
νικού λαού από τη μνημονιακή λιτότητα.

Η δημόσια συζήτηση εξελίχθηκε σε βάρος 
του κ. Τσίπρα και των συνεργατών του, γιατί 
μέσα από αυτήν αναδείχθηκαν οι κυβερνητι-
κές επιλογές οι οποίες θα κάνουν ακόμη πιο 
δύσκολη τη ζωή εκατομμυρίων συμπολιτών 
μας τουλάχιστον μέχρι και το 2020. Η κυβέρ-
νηση έχει προγραμματίσει μαζικούς πλειστηρι-

ασμούς ακινήτων και συνέχιση της υπερφορο-
λόγησής τους, που κρατάει την αξία τους σε ε-
ξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, τη μεγάλη μείωση 
των παλαιών κύριων συντάξεων από τις αρχές 
του 2019 και τη μεγάλη μείωση του αφορολόγη-
του ορίου για το ετήσιο εισόδημα από τις αρχές 
του 2020.

Το Μαξίμου αντιμετώπισε όλα αυτά τα με-
γάλα ζητήματα σαν ασήμαντες λεπτομέρειες, 
προκαλώντας έτσι την αντίδραση σημαντικού 
τμήματος της κοινής γνώμης. Σαν να μην έ-
φτανε αυτό, έπεσε για μία ακόμη φορά έξω στις 
βασικές εκτιμήσεις του για το ευρωπαϊκό πλαί-
σιο στο οποίο λειτουργεί η ελληνική οικονομία.

Ο κ. Τσίπρας παρασύρθηκε από τις φιλο-
φρονήσεις του κ. Μοσκοβισί, ο οποίος προσπα-
θεί να αναδειχθεί σε κοινό υποψήφιο Σοσιαλι-
στών και Αριστεράς για τη θέση του προέδρου 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ είναι φανερό 
ότι ο Γάλλος επίτροπος δεν δεσμεύει με τις πα-
ρεμβάσεις του το ΔΝΤ, το Eurogroup, την ΕΚΤ. 
Η επιρροή του περιορίζεται στην Ευρωπαϊκή Ε-
πιτροπή, όπου κι εκεί η γνώμη του δεν μοιάζει 
καθοριστική. Αντί, λοιπόν, για την υποτιθέμενη 
αναβολή των δύσκολων μέτρων που έχει ψηφί-
σει η κυβέρνηση προκειμένου να διευκολυν-
θεί προεκλογικά ο κ. Τσίπρας, έχουμε πιέσεις 
από το ΔΝΤ να εφαρμοστούν και τα προγραμ-
ματισμένα για το 2020 μέτρα το 2019. Την τε-
λική απόφαση θα την πάρει το Eurogroup, δεν 
υπάρχει όμως κλίμα προεκλογικής διευκόλυν-
σης του κ. Τσίπρα.

Αβάσιμοι αποδείχθηκαν και οι κυβερνητι-
κοί πανηγυρισμοί για την προώθηση του χρι-
στιανοδημοκράτη υπουργού Οικονομικών της 
Γερμανίας κ. Σόιμπλε στη θέση του προέδρου 
της Ομοσπονδιακής Βουλής και την αντικατά-

στασή του από τον σοσιαλδημοκράτη κ. Σολτς. 
Οι κυβερνητικοί παράγοντες άρχισαν να περι-
γράφουν το ξεκίνημα μιας νέας περιόδου χωρίς 
δημοσιονομική πειθαρχία σε επίπεδο Ευρωζώ-
νης και την αμοιβαιοποίηση του δημόσιου χρέ-
ους και άλλων υποχρεώσεων.

Όποιος είχε διαβάσει το βιογραφικό του κ. 
Σολτς γνώριζε ότι ανήκει στη δεξιά πτέρυγα του 
Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος και έχει συμβά-
λει από υπουργικές θέσεις στο παρελθόν στην 
εφαρμογή δύσκολων μεταρρυθμίσεων που ενί-
σχυσαν τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της γερμα-
νικής οικονομίας, ιδιαίτερα στον ασφαλιστικό, 
εργασιακό χώρο. Με τις πρώτες του δηλώσεις ο 
νέος υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας ξε-
καθάρισε ότι είναι υπέρ της συνέχισης της δη-
μοσιονομικής πειθαρχίας, κατά της μεγάλης κλί-
μακας μεταφοράς πόρων μέσω του ευρωπαϊκού 
προϋπολογισμού και υπέρ της ολοκλήρωσης 
των μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα, για να υπάρ-
ξει στη συνέχεια η αναγκαία ρύθμιση του χρέ-
ους του ελληνικού Δημοσίου. Ο κ. Σολτς επιβε-
βαίωσε τη συνέχιση της οικονομικής πολιτικής 
του συνασπισμού Χριστιανοδημοκρατών-Σοσι-
αλδημοκρατών και μπορεί να χαρακτηριστεί ένα 
είδος σοσιαλδημοκράτη Σόιμπλε.

Τα αρνητικά μηνύματα που έρχονται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην κυβέρνηση Τσίπρα, 
για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, δείχνουν ότι 
οι πολιτικοί ελιγμοί του πρωθυπουργού και του οι-
κονομικού επιτελείου ελάχιστους εντυπωσιάζουν. 
Οι Ευρωπαίοι εταίροι δεν έχουν κακές προθέσεις 
έναντι της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αλλά δεν 
είναι πρόθυμοι να παίξουν το πολιτικό τους παι-
χνίδι ξεχνώντας μεταρρυθμίσεις και αναβάλλο-
ντας υποχρεώσεις που έχουν πολιτικό κόστος για 
τα κυβερνητικά κόμματα.

Σ
τις Βρυξέλλες έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται ότι 
το αποτέλεσμα των εκλογών στην Ιταλία για την ανά-
δειξη των βουλευτών και των γερουσιαστών μπορεί 
να προκαλέσει κρίση στην Ευρωζώνη. Η επικράτηση 
ευρωσκεπτικιστών και αντιευρωπαίων με κυβερνη-

τικά προγράμματα που στηρίζονται στη μεγάλη αύξηση των δημο-
σίων δαπανών και στη σημαντική μείωση της φορολογίας μπορεί 

ΌΛΑ ΤΑ ΕΊΧΑΜΕ, 
Η ΊΤΑΛΊΚΗ ΚΡΊΣΗ 
ΜΑΣ ΕΛΕΊΠΕ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

οποίος δεν μπόρεσε να τελειώσει το πανεπιστήμιο και δούλευε, 
προτού αναδειχθεί στην πολιτική, ως ταξιθέτης στο Σάο Πάολο, το 
γήπεδο της Νάπολης. Χωρίς επαγγελματική εμπειρία, αντιμετωπί-
ζεται από πολλούς σαν «βιτρίνα» του Μπέπε Γκρίλο, ο οποίος έγινε 
γνωστός κάνοντας σάτιρα στην ιταλική τηλεόραση και στη συνέ-
χεια δημιούργησε το Κίνημα Πέντε Αστέρων, βασιζόμενος στην 
πολιτική δράση μέσω διαδικτύου. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να 
σχηματίσουν ο κ. Ντι Μάγιο και το Κίνημα Πέντε Αστέρων κυβέρ-
νηση μειοψηφίας, με τη στήριξη τμήματος του κεντροαριστερού 
Δημοκρατικού Κόμματος που υπέστη μεγάλη εκλογική ήττα, ή να 
επιχειρήσουν Ντι Μάγιο και Σαλβίνι το «πάντρεμα» ευρωσκεπτικι-
στών και αντιευρωπαίων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη θέση της 
Ιταλίας στην Ευρωζώνη.

Τα προγράμματα των δύο κομμάτων συμπεριλαμβάνουν, με-
ταξύ των άλλων, τη ματαίωση της αύξησης του ηλικιακού ορίου 
συνταξιοδότησης, την αύξηση διαφόρων επιδομάτων, ενώ το Κί-
νημα Πέντε Αστέρων δίνει προτεραιότητα σε εγγυημένο εισόδημα 
της τάξης των 750 ευρώ για όλους τους Ιταλούς και η Λέγκα του 
Βορρά προωθεί ενιαίο φορολογικό συντελεστή 15%, πρόταση που 
προωθεί και η Forza Italia του κ. Μπερλουσκόνι.

Αυτό το μείγμα αύξησης των δημοσίων δαπανών και μείωσης 
των φορολογικών εσόδων μπορεί να δημιουργήσει σοβαρό δημο-
σιονομικό πρόβλημα και να επηρεάσει τα επιτόκια δανεισμού του 
ιταλικού Δημοσίου. Οι Βρυξέλλες δείχνουν αιφνιδιασμένες από τις 
ιταλικές εξελίξεις και αρχίζουν να εγκαταλείπουν τη θεωρία σύμ-
φωνα με την οποία στην Ιταλία όλα αλλάζουν για να μείνουν ίδια. 
Όλα δείχνουν ότι αυτή τη φορά οι αλλαγές θα είναι πραγματικές και 
θα δοκιμάσουν τις αντοχές της ιταλικής οικονομίας και της Ευρω-
ζώνης, ενώ μπορεί να δημιουργήσουν πρόσθετες δυσκολίες στην 
ελληνική οικονομία.

να κάνει δύσκολη τη χρηματοδότηση του χρέους του ιταλικού Δημο-
σίου –το οποίο ανέρχεται σε 130% του ΑΕΠ και είναι αναλογικά το δεύ-
τερο μεγαλύτερο στην Ευρωζώνη, μετά της Ελλάδας– από τις αγορές 
με λογικό επιτόκιο.

Η συμμαχία μεταξύ της κεντροδεξιάς Forza Italia, που ελέγχεται 
από τον κ. Μπερλουσκόνι, και της ακροδεξιάς Λέγκας του Βορρά, που 
έχει στην ηγεσία της τον κ. Σαλβίνι, μοιάζει χωρίς μέλλον. Ο κ. Μπερ-
λουσκόνι προσπάθησε να ελέγξει τον κ. Σαλβίνι μέσα από μία συμ-
φωνία που προέβλεπε ότι ο επόμενος πρωθυπουργός θα προερχό-
ταν από το κόμμα της συμμαχίας που θα συγκέντρωνε τις περισσότε-
ρες ψήφους. Τότε οι δημοσκοπήσεις ευνοούσαν τη Forza Italia, η οποία 
όμως πήρε μόλις το 14% των ψήφων, ενώ η Λέγκα του Βορρά ανέβηκε 
από το 4% των προηγούμενων εκλογών στο 18%. Ο κ. Σαλβίνι ζητάει 
τώρα από τον κ. Μπερλουσκόνι να τον στηρίξει για να γίνει πρωθυ-
πουργός, ο τελευταίος όμως δεν είναι ιδιαίτερα πρόθυμος, εφόσον η 
Λέγκα του Βορρά θέλει, μεταξύ των άλλων, να αμφισβητήσει τη συμ-
μετοχή της Ιταλίας στην Ευρωζώνη.

Το πρόβλημα για τον κ. Μπερλουσκόνι είναι ότι πλέον ο χρόνος 
δουλεύει σε βάρος του. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που έγιναν 
μετά τις πρόσφατες εκλογές, τα ποσοστά της Λέγκας του Βορρά ανε-
βαίνουν προς το 20% και της Forza Italia υποχωρούν προς το 10%. Τί-
ποτα, λοιπόν, δεν μπορεί να εμποδίσει την κυριαρχία Σαλβίνι - άκρας 
Δεξιάς στη συμμαχία κεντροδεξιάς-ακροδεξιάς, η οποία στην αρχική 
της σύλληψη ήταν μια μέθοδος για να ελέγξει την κατάσταση ο Μπερ-
λουσκόνι, τρεις φορές πρωθυπουργός της Ιταλίας, ο πλουσιότερος πο-
λίτης της χώρας, που έχει υπό τον έλεγχό του τα τρία μεγαλύτερα ιδιω-
τικά κανάλια, αλλά και… 81 ετών.

Ο άλλος πρωταγωνιστής των εξελίξεων είναι ο κ. Ντι Μάγιο, υπο-
ψήφιος πρωθυπουργός του Κινήματος Πέντε Αστέρων, το οποίο ήρθε 
πρώτο κόμμα με 32% των ψήφων. Πρόκειται για έναν νέο 31 ετών ο 
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συνέντευξη

Τ
ο περίγραμμα της πολιτικής του 
Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν, μιας πολιτικής που ανοί-
γει διαρκώς μέτωπα, περιγράφει ο 
διευθυντής Ερευνών του Ινστιτού-
του Διεθνών Σχέσεων Κωνσταντί-

νος Φίλης, ο οποίος θεωρεί υπαρκτό το σενά-
ριο θερμού επεισοδίου στο Αιγαίο.

Το τελευταίο διάστημα η Τουρκία εμφανίζε-
ται να ανοίγει διαρκώς μέτωπα. Πού το πάει 
ο Ερντογάν;
Για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε πού το 
πάει ο Ερντογάν, σε κάποιον βαθμό, θα πρέ-
πει να δούμε πού βρίσκεται σήμερα η Τουρκία 
του Ερντογάν και κυρίως πώς ο Ερντογάν αντι-
λαμβάνεται τη θέση της χώρας του στο περιφε-
ρειακό και διεθνές γίγνεσθαι, αλλά και πώς α-
ντιλαμβάνεται τη δική του θέση στο εσωτερικό 
πολιτικό σκηνικό. Από το δημοψήφισμα του Α-
πριλίου του 2017 η Τουρκία έχει εισέλθει σε 
μια οιονεί προεκλογική περίοδο, που σημαίνει 
ότι κάποιες από τις κινήσεις που γίνονται έχουν 
ως στόχο την ικανοποίηση του εγχώριου ακρο-
ατηρίου, το οποίο έχει γαλουχηθεί από τον ίδιο 
τον Ερντογάν στην κατεύθυνση του να θεωρεί 
την Τουρκία ως μια περιφερειακή δύναμη, ως 
μια χώρα που ενδυναμώνεται συν τω χρόνω, 
η οποία έχει πλέον μια άλλη ταυτότητα από την 
κοσμική κεμαλική, τη νεο-οθωμανική με επί-
κεντρο τη θρησκεία, και ως εξ αυτού μια χώρα 
που απομακρύνεται από τη Δύση, με την οποία 
έχει πλέον σχέση μόνο λόγω του ΝΑΤΟ, καθώς 
αντιλαμβάνεται ότι δεν πρόκειται να γίνει μέλος 
της Ε.Ε. και δεν έχει τον βαθμό δέσμευσης που 
είχε έως το 2008. Ταυτόχρονα, ο Ερντογάν έχει 
πείσει μεγάλο μέρος του κοινού του ότι η Δύση 
βρίσκεται σε καθοδική πορεία, ενώ η Τουρκία 
σε ανοδική, άρα η σημερινή Τουρκία δεν έχει 
λόγους να ταυτίζεται με τη Δύση ή να παίζει τον 
ρόλο «γέφυρας». Αντιθέτως, θεωρεί ότι η Δύση 
και συγκεκριμένοι κύκλοι της υπονομεύουν τον 
Ερντογάν και το καθεστώς του, διότι φοβούνται 
τη γιγάντωση της Τουρκίας, που τη θέλουν α-
δύναμη και ελεγχόμενη.

Αυτός είναι ο πυρήνας του εγχώριου αφη-
γήματος του Ερντογάν και βάσει αυτού πολλές 
φορές αποφασίζει, διότι θα πρέπει να στηρίζει το 
αφήγημα και στην πράξη. Άρα ο Ερντογάν έχει 
ένα εγχώριο, εκπαιδευμένο από τον ίδιο ακρο-
ατήριο που πρέπει να τροφοδοτεί συχνά, καθώς 
επίκεινται και οι εκλογές – είναι προγραμματι-
σμένες για τον Νοέμβριο του 2019, αλλά μπο-
ρούν να γίνουν ανά πάσα στιγμή. Στο πλαίσιο 
αυτό, πρέπει να υπερασπιστεί την πολιτική του 
και, επίσης, έχει αποφασίσει να προσεγγίσει 
το εθνικιστικό στοιχείο εδώ και καιρό. Ο Μπα-
χτσελί και το ΜΗΡ στήριξαν Ερντογάν στο δη-
μοψήφισμα και τώρα ο Ερντογάν ανταποδίδει 
με το να συμπράττει εκλογικά με το ΜΗΡ για να 
μπει στο Κοινοβούλιο. Ο Ερντογάν έχει ανάγκη 
τις εθνικιστικές ψήφους προκειμένου να δια-
σφαλίσει μεγάλο ποσοστό για τον συνδυασμό 
ΑΚΡ-ΜΗΡ στις εκλογές, αλλά και στις προε-
δρικές για τον ίδιο.

Ένα τρίτο στοιχείο είναι το πώς η Τουρκία 
έχει εμπλακεί στα ζητήματα της Μέσης Ανατο-
λής, όπου η «ρευστοποίηση» του κουρδικού 
ζητήματος δημιουργεί κίνδυνο για την Τουρ-
κία και κάνει τα πάντα για να τον ανασχέσει, έ-

Ως προς την Ελλάδα, αυτή τη 
στιγμή η Τουρκία επιδιώκει να 
διατηρεί την ένταση, η οποία 
βοηθά τον Ερντογάν και στο 
εσωτερικό –πολύ περισσότερο 
από τη στιγμή που η κεμαλική 
αντιπολίτευση τον κατηγορεί 
για… υποχωρητικότητα 
έναντι της Ελλάδας– και 
αποπροσανατολίζει την κοινή 
γνώμη.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Κωνσταντίνος Φίλης, διευθυντής Ερευνών του 
Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων

χοντας υποτάξει μεγάλο μέρος της πολιτικής 
της σε αυτόν τον στόχο. Μπορεί το Αφρίν να 
είναι νίκη για την Τουρκία και να της δίνει χώρο 
στη διαπραγμάτευση που γίνεται για το Συρι-
ακό, όμως ο Ερντογάν ξέρει ότι δεν θα μπορέ-
σει να απεγκλωβιστεί από την εμπλοκή του στη 
Συρία όπως και όταν αυτός θελήσει. Προσθέτο-
ντας και τα προβλήματά του με τη Δύση, αυτή 
τη στιγμή η Τουρκία για τακτικούς και στρατη-
γικούς λόγους (που έχουν να κάνουν με ηγεμο-
νικό αναθεωρητισμό, όπως της Συνθήκης της 
Λωζάννης) είναι μια δύναμη με προβληματική 
συμπεριφορά, δεν σέβεται τους διεθνείς κανό-
νες και δίκαιο και στρέφεται προς εναλλακτικές, 
όχι για να αλλάξει τον στρατηγικό της προσα-
νατολισμό αλλά για να δείξει στη Δύση ότι έχει 
κι άλλες επιλογές.

Σχετικά με την Ελλάδα, πώς κρίνετε τη στάση 
του Ερντογάν;
Οι σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας δεν είναι μονο-
σήμαντες μόνο από την πλευρά της Άγκυρας, 
υπό την έννοια ότι επηρεάζονται και από την πο-
ρεία της Τουρκίας με την Ε.Ε., τις ΗΠΑ κ.λπ. Ως 
προς την Ελλάδα, αυτή τη στιγμή η Τουρκία ε-
πιδιώκει να διατηρεί την ένταση, η οποία βοηθά 

θανότητα ενός «ατυχήματος» είναι πάντα ανοι-
χτή. Όσο το κλίμα είναι τεταμένο και τα νεύρα 
των στρατιωτικών που διαχειρίζονται την κατά-
σταση είναι τεντωμένα και το κλίμα στο εσωτε-
ρικό των δύο χωρών είναι σε έξαρση έναντι της 
άλλης πλευράς, ακριβώς επειδή υπεισέρχεται 
ο ανθρώπινος παράγοντας, το σενάριο ενός μη 
σχεδιασμένου «ατυχήματος» που θα μπορούσε 
να οδηγήσει σε ένα μη σχεδιασμένο θερμό ε-
πεισόδιο είναι υπαρκτό.

Θεωρώ ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν 
σχεδιάζει κεντρικά την πρόκληση μιας «θερ-
μής» κατάστασης –τύπου Ιμίων το 1996– με την 
Ελλάδα, πολλώ δε μάλλον μια σύρραξη, αλλά, 
ανάλογα με την πορεία των άλλων θεμάτων 
που αναφέραμε, μπορεί να κριθεί στο μέλλον, 
και εφόσον η χώρα βρίσκεται σε οιονεί προε-
κλογική περίοδο και υπάρχει έξαρση του εθνι-
κισμού και η οικονομία δεν πηγαίνει καλά, ότι 
είναι ένας τρόπος να αποσυμπιέσει ο Ερντογάν 
μια κατάσταση πιεστική γι’ αυτόν – εκεί τα πράγ-
ματα θα είναι πιο δύσκολα για εμάς. Επίσης, δεν 
μπορούμε να γνωρίζουμε αν η Τουρκία, έχο-
ντας αναθεωρητικές βλέψεις, προσπαθήσει να 
τις επιβάλει διά της πρόκλησης ενός θερμού ε-
πεισοδίου και όχι μέσα από μια συνεχή φθορά 
στις ελληνοτουρκικές θέσεις, ώστε να καθίσει 
η Ελλάδα στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης.

Πρόσφατα κυκλοφορήσατε ένα νέο βιβλίο για 
την Τουρκία. Πείτε μας τι πραγματεύεται…
Το βιβλίο έχει τίτλο «Τουρκία, Ισλάμ, Ερντογάν» 
(εκδόσεις Παπαδόπουλος) και το επίκεντρό του 
δεν είναι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις αλλά πώς 
έχει μετασχηματιστεί η ταυτότητα της Τουρκίας 
στο εσωτερικό της, πώς έχει επικρατήσει το νεο-
οθωμανικό δόγμα με έμφαση στη θρησκεία και 
πώς η ταυτότητα αυτή που ο Ερντογάν έχει ε-
πιβάλει στο εσωτερικό της χώρας του και που 
βρίσκει απήχηση στην πλειοψηφία του πληθυ-
σμού της Τουρκίας επηρεάζει τη φυσιογνωμία 
της Τουρκίας και κατ’ επέκταση τη συμπερι-
φορά της στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Α-
σχολούμαι με το πώς εξελίσσονται οι σχέσεις 
Τουρκίας-Δύσης –με τις ΗΠΑ και ειδικότερα με 
την Ε.Ε.– και στο τέλος με το τι πρέπει να ανα-
μένουμε από την Τουρκία σε σχέση με την Ελ-
λάδα και την Κύπρο.

«Όσο το κλίμα είναι τεταμένο,
το σενάριο ενός μη σχεδιασμένου 

“ατυχήματος” είναι υπαρκτό»

τον Ερντογάν και στο εσωτερικό –πολύ περισ-
σότερο από τη στιγμή που η κεμαλική αντιπο-
λίτευση τον κατηγορεί για… υποχωρητικότητα 
έναντι της Ελλάδας– και αποπροσανατολίζει την 
κοινή γνώμη από άλλα ζητήματα, όπως τι συμ-
βαίνει στο Συριακό ή στην οικονομία. Τρίτον, ο 
Ερντογάν στέλνει μήνυμα στους Δυτικούς του 
εταίρους ότι πλέον έχει σχεδόν απασφαλίσει ή 
ότι στο μέλλον μπορεί να απασφαλίσει και να 
πλήξει ζωτικά συμφέροντα των ίδιων και, πα-
ράλληλα, προσπαθεί να στερήσει από την Ελ-
λάδα τη δυνατότητα να εμπλακεί πιο ενεργά στα 
ζητήματα της κυπριακής ΑΟΖ και του Κυπρια-
κού, διατηρώντας ανοιχτό το μέτωπο των Ελ-
ληνοκυπριακών, ενώ έχουμε και την έξαρση 
του εθνικισμού στο εσωτερικό της γείτονος, με 
αποτέλεσμα οποιαδήποτε δήλωση από ελληνι-
κής πλευράς μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι προ-
κλητική να απαντάται αμέσως. Επίσης, υπάρχει 
συν τω χρόνω ποιοτική αναβάθμιση των τουρ-
κικών διεκδικήσεων, με αποτέλεσμα η Τουρ-
κία να θέλει να προβάλλει με εμφατικό τρόπο 
τις αξιώσεις αυτές.

Φοβάστε θερμό επεισόδιο;
Όταν τα πράγματα είναι ήρεμα στο Αιγαίο, η πι-
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κόσµος

Ταυτόχρονα µε την ανάφλεξη στην Ουκρανία, 
ο Πούτιν µεγιστοποίησε την ανάµειξη της 
Μόσχας στη Συρία και στην ευρύτερη Μέση 
Ανατολή, αξιοποιώντας τις αντιφάσεις και τις 
παλινδροµήσεις της αµερικανικής πολιτικής µε 
διµερείς ή και πολυµερείς προσεγγίσεις.

Το πραγµατικό δίληµµα για το Βερολίνο και το 
Παρίσι δεν ήταν η ακολουθητέα απέναντι στη 
Μόσχα πολιτική αλλά η υποχρεωτική εναρµόνιση 
µε την Ουάσινγκτον, καθώς η βραχυκυκλωµένη 
από την κρίση της Ευρωζώνης Ε.Ε. δεν είχε τη 
δυναµική χειραφέτησης που είχαν αξιοποιήσει οι 
Σιράκ-Σρέντερ µετά την άνοιξη του 2003 για να 
επιδιώξουν ευρασιατική σύγκλιση µε το Κρεµλίνο.

  ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΨΥΧΡΟΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ

Σ
τη δεύτερη κατά σειρά εξαετή και 
τέταρτη συνολικά µετά το 2000 
θητεία του στο Κρεµλίνο ο Πού-
τιν δεν φαίνεται να τρέφει αυτα-
πάτες για την σε βραχυπρόθεσµο 
ή µακροπρόθεσµο ορίζοντα εξοµά-
λυνση των σχέσεων της Ρωσίας µε 
τη ∆ύση, τις ΗΠΑ, δηλαδή, και την 
Ε.Ε.

Άλλωστε µια προσεκτική µελέτη της εξωτερικής πολι-
τικής των ΗΠΑ µετά τη διάλυση της ΕΣΣ∆ τον ∆εκέµβριο 
του 1991 καταδεικνύει ότι από την άνοιξη του 1992 το Ε-
θνικό Συµβούλιο Ασφαλείας στην Ουάσινγκτον ανέδειξε σε 
στρατηγική προτεραιότητα την αποτροπή συγκρότησης µιας 
ζώνης επιρροής της Μόσχας στην πρώην ΕΣΣ∆ υπό οποια-
δήποτε µορφή.

Σχεδόν έναν χρόνο πριν, τον Ιούλιο του 1991, ο Μπους 
πατήρ µιλώντας στην κεντρική πλατεία του Κιέβου είχε συ-
στήσει στους Ουκρανούς εθνικιστές ψυχραιµία και ρεαλι-
σµό, ώστε να καταστεί δυνατή µια µεταρρύθµιση της ΕΣΣ∆ 
και η αποτροπή ενός γενικευµένου ντόµινο αποσταθεροποί-
ησης που θα ακολουθούσε τη διάλυσή της.

Σύγκλιση
Στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα ο Πούτιν επένδυε προ-
φανώς στη διαφοροποίηση της στάσης της Γερµανίας και της 
Γαλλίας απέναντι στη Ρωσία από τις ΗΠΑ. Τόσο ο γαλλο-
γερµανικός άξονας όσο και το Κρεµλίνο έµοιαζαν να συµ-
φωνούν σιωπηρά ότι, µε εξαίρεση τις τρεις βαλτικές χώρες, 
η διεύρυνση του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε. σταµατά στα σύνορα της 
πρώην ΕΣΣ∆.

Η διαφοροποίηση του Βερολίνου και του Παρισιού από 
την Ουάσινγκτον σε σχέση µε τη στάση της ∆ύσης απένα-
ντι στη Ρωσία κορυφώθηκε το 2003, όταν αµέσως µετά τη 
σύγκρουση των Σιράκ-Σρέντερ µε τον Μπους υιό εγκαινιά-
στηκαν οι τριµερείς συναντήσεις κορυφής Γαλλίας, Γερµα-
νίας και Ρωσίας.

Στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι την ά-
νοιξη του 2008 Βερολίνο και Παρίσι έδειξαν κόκκινη κάρτα 
στον Μπους, όταν η αµερικανική πλευρά επιχείρησε να δρο-
µολογήσει την προσέγγιση και στη συνέχεια την ενταξιακή 
προοπτική της Ουκρανίας και της Γεωργίας στην Ατλαντική 
Συµµαχία. Ήταν µία ακόµη επιβεβαίωση της προσέγγισης 
του Πούτιν, που θεωρούσε την ψυχροπολεµική παλιν-
δρόµηση και αποµόνωση της Ρωσίας από δύσκολη έως 
αδύνατη λόγω των διαφορετικών ζωτικών συµφερό-
ντων ΗΠΑ και Ε.Ε. στην Ευρασία.

Για τις ΗΠΑ του Μπους, αλλά και του Ο-
µπάµα στη συνέχεια, η ανυπαρξία κινδύ-
νου εξ Ανατολών για την Ευρώπη, αλλά 
πολύ περισσότερο µια ευρασιατική 
σύγκλιση Ε.Ε.-Ρωσίας, εκ των 
πραγµάτων περιθωριοποιεί 
τον ρόλο της Ουάσιν-
γκτον ως εγγυήτριας 
της ευρωπαϊκής 
ασφάλειας.

νοιξη του 2003 για να επιδιώξουν ευρασιατική σύγκλιση µε 
το Κρεµλίνο.

Από τη Μέση Ανατολή στη Γηραιά Ήπειρο
Έτσι, ένας νέος ψυχρός πόλεµος έµοιαζε να ξεκινά µε επίκε-
ντρο την Ουκρανία, µε τη Μόσχα να καταγράφει την περιο-
ρισµένη δυνατότητα διαφοροποίησης της Ε.Ε. από τις ΗΠΑ 
και τη χρόνια ψύχωση του Κρεµλίνου για επανέκδοση της 
αποµόνωσης της Ρωσίας την εποχή του Κριµαϊκού Πολέµου 
(1853-1856) απέναντι στη ∆ύση να υλοποιείται.

Ταυτόχρονα όµως µε την ανάφλεξη στην Ουκρανία, ο 
Πούτιν µεγιστοποίησε την ανάµειξη της Μόσχας στη Συρία 
και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, αξιοποιώντας τις αντιφά-
σεις και τις παλινδροµήσεις της αµερικανικής πολιτικής µε 

διµερείς ή και πολυµερείς προσεγγίσεις.
Το ερώτηµα που τίθεται πλέον, στην αρχή της τέ-
ταρτης προεδρικής θητείας Πούτιν στο Κρεµλίνο, 

είναι κατά πόσο τόσο το βραχυκύκλωµα της ευ-
ρωπαϊκής ολοκλήρωσης όσο και ο µονο-

µερής προστατευτισµός των ΗΠΑ του 
Τραµπ θα δώσουν στο Κρεµλίνο τη 

δυνατότητα εφαρµογής της ε-
πιτυχούς συνταγής της ρω-

σικής διπλωµατίας στη 
Μέση Ανατολή στο έ-

δαφος της Γηραιάς 
Ηπείρου.

Έτσι, από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέ-
στι την άνοιξη του 2008 φτάσαµε στη σύνοδο κορυφής της 
Ε.Ε. στο Βίλνιους της Λιθουανίας στις αρχές Νοεµβρίου του 
2013, όπου µε πρωτοβουλία της Πολωνίας επί της ουσίας η 
Ευρώπη διεµήνυσε στις πρώην σοβιετικές δηµοκρατίες της 
Ευρώπης ότι µια εξελικτική πορεία προσέγγισής τους θα 
µπορούσε να οδηγήσει σε µια ακόµη διεύρυνση προς Ανα-
τολάς.

Υποτροπή
Το 2013 δεν ήταν 2008 για πολλούς λόγους. Το 2008 ήταν 
ακόµη ζωντανή η δυναµική αν όχι πλήρους χειραφέτησης 
της Ευρώπης τουλάχιστον επανεξισορρόπησης της διατλα-
ντικής σχέσης µε τη συγκρότηση ενός συνεκτικού ευρωπα-
ϊκού πόλου.

Το 2013, µε δεδοµένη την κρίση στην Ευρωζώνη από την 
άνοιξη του 2008 και το βραχυκύκλωµα στην προοπτική πο-
λιτικής ενοποίησης της Ε.Ε., και οι ΗΠΑ απέκτησαν ρόλο 
στις ενδοευρωπαϊκές ισορροπίες και χώρες όπως η Πολωνία 
µπορούσαν πλέον να προωθήσουν τη δική τους ατζέντα απέ-
ναντι στη Μόσχα.

Έτσι, ∆ύση και Ρωσία έφτασαν τον χειµώνα του 2013 και 
το πρώτο εξάµηνο του 2014 σε µια, µε επίκεντρο την Ου-
κρανία, πρωτοφανή υποτροπή των σχέσεών τους. Στην πα-
ραπάνω χρονική περίοδο επιβεβαιώθηκε και η οριοθετη-
µένη δυνατότητα διαφοροποιηµένης ευρωπαϊκής στάσης α-
πέναντι στη Ρωσία του Πούτιν: Το πραγµατικό δίληµµα για 
το Βερολίνο και το Παρίσι δεν ήταν η ακολουθητέα απένα-
ντι στη Μόσχα πολιτική αλλά η υποχρεωτική εναρµόνιση 
µε την Ουάσινγκτον, καθώς η βραχυκυκλωµένη από την 
κρίση της Ευρωζώνης Ε.Ε. δεν είχε τη δυναµική χειραφέ-
τησης που είχαν αξιοποιήσει οι Σιράκ-Σρέντερ µετά την ά-

ντι στη Ρωσία κορυφώθηκε το 2003, όταν αµέσως µετά τη 
σύγκρουση των Σιράκ-Σρέντερ µε τον Μπους υιό εγκαινιά-
στηκαν οι τριµερείς συναντήσεις κορυφής Γαλλίας, Γερµα-
νίας και Ρωσίας.

Στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι την ά-
νοιξη του 2008 Βερολίνο και Παρίσι έδειξαν κόκκινη κάρτα 
στον Μπους, όταν η αµερικανική πλευρά επιχείρησε να δρο-
µολογήσει την προσέγγιση και στη συνέχεια την ενταξιακή 
προοπτική της Ουκρανίας και της Γεωργίας στην Ατλαντική 
Συµµαχία. Ήταν µία ακόµη επιβεβαίωση της προσέγγισης 
του Πούτιν, που θεωρούσε την ψυχροπολεµική παλιν-του Πούτιν, που θεωρούσε την ψυχροπολεµική παλιν-
δρόµηση και αποµόνωση της Ρωσίας από δύσκολη έως δρόµηση και αποµόνωση της Ρωσίας από δύσκολη έως 
αδύνατη λόγω των διαφορετικών ζωτικών συµφερό-αδύνατη λόγω των διαφορετικών ζωτικών συµφερό-
ντων ΗΠΑ και Ε.Ε. στην Ευρασία.

Για τις ΗΠΑ του Μπους, αλλά και του Ο-
µπάµα στη συνέχεια, η ανυπαρξία κινδύ-µπάµα στη συνέχεια, η ανυπαρξία κινδύ-
νου εξ Ανατολών για την Ευρώπη, αλλά νου εξ Ανατολών για την Ευρώπη, αλλά 
πολύ περισσότερο µια ευρασιατική πολύ περισσότερο µια ευρασιατική 
σύγκλιση Ε.Ε.-Ρωσίας, εκ των σύγκλιση Ε.Ε.-Ρωσίας, εκ των 
πραγµάτων περιθωριοποιεί πραγµάτων περιθωριοποιεί 
τον ρόλο της Ουάσιν-τον ρόλο της Ουάσιν-
γκτον ως εγγυήτριας γκτον ως εγγυήτριας 
της ευρωπαϊκής της ευρωπαϊκής 
ασφάλειας.

Από τη Μέση Ανατολή στη Γηραιά Ήπειρο
Έτσι, ένας νέος ψυχρός πόλεµος έµοιαζε να ξεκινά µε επίκε-
ντρο την Ουκρανία, µε τη Μόσχα να καταγράφει την περιο-
ρισµένη δυνατότητα διαφοροποίησης της Ε.Ε. από τις ΗΠΑ 
και τη χρόνια ψύχωση του Κρεµλίνου για επανέκδοση της 
αποµόνωσης της Ρωσίας την εποχή του Κριµαϊκού Πολέµου 
(1853-1856) απέναντι στη ∆ύση να υλοποιείται.

Ταυτόχρονα όµως µε την ανάφλεξη στην Ουκρανία, ο 
Πούτιν µεγιστοποίησε την ανάµειξη της Μόσχας στη Συρία 
και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, αξιοποιώντας τις αντιφά-
σεις και τις παλινδροµήσεις της αµερικανικής πολιτικής µε σεις και τις παλινδροµήσεις της αµερικανικής πολιτικής µε 

διµερείς ή και πολυµερείς προσεγγίσεις.διµερείς ή και πολυµερείς προσεγγίσεις.
Το ερώτηµα που τίθεται πλέον, στην αρχή της τέ-
ταρτης προεδρικής θητείας Πούτιν στο Κρεµλίνο, ταρτης προεδρικής θητείας Πούτιν στο Κρεµλίνο, 

είναι κατά πόσο τόσο το βραχυκύκλωµα της ευ-είναι κατά πόσο τόσο το βραχυκύκλωµα της ευ-
ρωπαϊκής ολοκλήρωσης όσο και ο µονο-ρωπαϊκής ολοκλήρωσης όσο και ο µονο-

µερής προστατευτισµός των ΗΠΑ του µερής προστατευτισµός των ΗΠΑ του 
Τραµπ θα δώσουν στο Κρεµλίνο τη Τραµπ θα δώσουν στο Κρεµλίνο τη 

δυνατότητα εφαρµογής της ε-δυνατότητα εφαρµογής της ε-
πιτυχούς συνταγής της ρω-πιτυχούς συνταγής της ρω-

σικής διπλωµατίας στη σικής διπλωµατίας στη 
Μέση Ανατολή στο έ-

δαφος της Γηραιάς δαφος της Γηραιάς 
Ηπείρου.Ηπείρου.
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Σύμφωνα με πληροφορίες, στη διάρκεια 
της συζήτησης ο κ. Μητσοτάκης 
έθεσε στους τομεάρχες του κόμματος 
συγκεκριμένα deadlines, με απολογισμό 
δράσεων και προτάσεις για τις 
κυβερνητικές προτεραιότητες σε κάθε 
τομέα έργου.

Μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας σε όλα τα επίπεδα 
έστειλε ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτά-
κης κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση των 
τομεαρχών του κόμματος, θέλοντας να ανέβουν 
οι στροφές, καθώς φαίνεται ότι στο κόμμα της 

αξιωματικής αντιπολίτευσης θεωρούν ότι –παρά τα όσα λέει η κυ-
βέρνηση περί εξάντλησης της τετραετίας– η πρόωρη προσφυγή στις 
κάλπες είναι ένα σενάριο που δεν πρέπει να αποκλειστεί.

Καμπανάκι προς όλους
Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «η συνο-
λική εικόνα που δείχνει η κυβέρνηση είναι ότι λειτουργεί με έναν 
και μόνο σκοπό: την με κάθε τρόπο παραμονή της στην εξουσία. 
Νυν υπέρ πάντων η καρέκλα, μέχρι τη στιγμή που θα κρίνει ότι, α-
ποχωρώντας, θα έχει υποστεί τη μικρότερη δυνατή ήττα». Στο πλαί-
σιο αυτό, ο πρόεδρος της ΝΔ υπογράμμισε προς τους τομεάρχες του 
κόμματος ότι «οι κάλπες έρχονται. Οι εκλογές, με τον έναν ή με τον 
άλλον τρόπο, πλησιάζουν. Θα είναι εκλογές κάθαρσης, αλλά θα είναι 
ταυτόχρονα και εκλογές επανεκκίνησης. Η χώρα διψά για αλήθεια, 
επείγεται να φύγει μπροστά. Ακριβώς γι’ αυτό η ΝΔ βρίσκεται σε δι-
αρκή ετοιμότητα, που οφείλει, ωστόσο, να μην είναι μόνο οργανω-
τική αλλά και πολιτική. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συνεχίσουμε, 
όπως το κάνουμε ήδη, να προβάλλουμε, ανά τομέα, τις ρεαλιστικές, 
συγκεκριμένες και επεξεργασμένες θέσεις μας. Από αυτές, να ανα-
δείξουμε εκείνες που αποτελούν άμεση προτεραιότητα. Και όλες να 
τις διατυπώσουμε σε μια γλώσσα απλή και κατανοητή. Και να τις δια-
δώσουμε με έναν λόγο αυθεντικό, καθημερινό και πειστικό», ενώ ξε-
καθάρισε ότι «οι τομείς έχουν χρέος όχι μόνο να κάνουν καθημερινή 
αντιπολίτευση, όπως την κάνουν και πιστεύω πολύ αποτελεσματικά, 
αλλά να προετοιμάσουν την “επόμενη μέρα”, ο καθένας στο αντικεί-
μενό του». Σύμφωνα με πληροφορίες, στη διάρκεια της συζήτησης ο 
κ. Μητσοτάκης έθεσε στους τομεάρχες του κόμματος συγκεκριμένα 
deadlines, με απολογισμό δράσεων και προτάσεις για τις κυβερνη-
τικές προτεραιότητες σε κάθε τομέα έργου, και μάλιστα σε σύντομο 
χρονικό διάστημα (εντός του Απριλίου), ώστε το κόμμα να είναι έ-
τοιμο ανά πάσα στιγμή διά παν ενδεχόμενο.

Εκλογές για τον μηχανισμό
Παράλληλα, και ταυτόχρονα, ο κ. Μητσοτάκης επιδιώκει σε σύ-

ντομο χρονικό διάστημα ο μηχανισμός του κόμματος να βρίσκεται 
σε πλήρη λειτουργία και τα τοπικά όργανα να είναι ενεργά και δυ-
ναμικά, όπως και τα μέλη του κόμματος, καθώς υπολογίζονται στα 
102.000 τα άτομα που έως το πρώτο εννεάμηνο του 2017 είχαν απο-
κτήσει την κάρτα μέλους της ΝΔ. Ήδη, στο πλαίσιο αυτό, η ΝΔ ετοι-
μάζεται για εκλογές σε όλη τη χώρα στις 13 Μαΐου για την εκλογή 
των προέδρων και των διοικήσεων των νομαρχιακών (ΝΟΔΕ) και δη-
μοτικών (ΔΗΜΤΟ) οργανώσεων του κόμματος και μάλιστα με απευ-
θείας εκλογή των μελών του κόμματος και όχι με μεικτό σύστημα, 
όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Ο γραμματέας Οργανωτικού Στέλιος Κοντα-
δάκης εξέδωσε και τη σχετική εγκύκλιο, σύμφωνα με την οποία τα 
μέλη του κόμματος, για να έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, 
οφείλουν να καταβάλουν την ετήσια οικονομική συνδρομή για το 
έτος 2018. Σε αντίθετη περίπτωση, αποκλείονται από το δικαίωμα 
συμμετοχής στη διαδικασία εκλογής. Συγκεκριμένα, στην εγκύκλιο 
διευκρινίζεται ότι όσα μέλη του κόμματος έχουν καταβάλει ήδη την 
οικονομική συνδρομή του έτους 2018 και έχουν λάβει την κάρτα μέ-
λους έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, ενώ όσοι δεν 
έχουν καταβάλει την οικονομική συνδρομή του έτους 2018 και δεν 
έχουν λάβει την κάρτα μέλους για το τρέχον έτος, προκειμένου να 
συμμετάσχουν στις εκλογές, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την 
κάρτα μέλους ως τις 10/04/2018, εφόσον εξοφλήσουν το ποσό της 
οικονομικής συνδρομής με αντικαταβολή, ή ως τις 04/05/2018, εφό-
σον εξοφλήσουν το ποσό της οικονομικής συνδρομής ηλεκτρονικά, 
με την υποβολή της αίτησής τους. Υπενθυμίζεται ότι η ετήσια οικο-
νομική συνδρομή ανέρχεται στο ποσό των 12 ευρώ, καθώς και ότι υ-
πάρχει η δυνατότητα καταβολής συνδρομής για δύο έτη, συνολικού 
ύψους 22 ευρώ, και για τρία έτη, συνολικού ύψους 30 ευρώ. Σύμ-
φωνα, μάλιστα, με τα στοιχεία της ΝΔ για το εννεάμηνο του 2017, τα 
έσοδα από την κάρτα μέλους έφτασαν τα 1,6 εκατ. ευρώ και αποτε-
λούν τη βασική πηγή χρηματοδότησης του κόμματος από ιδιώτες.

Κινήσεις στρατηγικής
Σε ένα τρίτο επίπεδο, ο πρόεδρος της ΝΔ έχει ξεκαθαρίσει ότι θα συ-
νεχίσει τις περιοδείες του ανά την Ελλάδα, προκειμένου να επικοι-
νωνεί ο ίδιος το μήνυμα της ΝΔ, πέρα από τα υπόλοιπα στελέχη του 
κόμματος, αλλά και να προσλαμβάνει ιδίοις όμμασι και ωσί τις ελπί-
δες και τις αγωνίες των πολιτών. Ο κ. Μητσοτάκης έχει ξεκαθαρίσει –
και το έκανε και στη συνεδρίαση των τομεαρχών– ότι το σενάριο της 

«καθαρής εξόδου» από το πρόγραμμα, που ευαγγελίζεται η κυβέρ-
νηση, δεν υφίσταται, λέγοντας ότι «το “τέλος μνημονίου” πρόκειται 
μόνο για την τυπική λήξη ενός προγράμματος. Γιατί τότε, ναι, στα-
ματά η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση της χώρας. Και θα πρέπει να εί-
μαστε υποχρεωμένοι να αναζητήσουμε πόρους από τις αγορές. Δια-
τηρούνται όμως στο ακέραιο οι σκληρές υποχρεώσεις της. Αυτές που 
μας φόρτωσαν οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, για πολλά χρόνια ακόμα, με αυτό 
που αποκαλούμε 4ο μνημόνιο. Καθαρή έξοδος, λοιπόν, δεν υπάρχει. 
Είναι άλλο ένα βρόμικο ψέμα των κυβερνώντων για να χρυσώσουν το 
χάπι των μέτρων που έρχονται και για τα οποία φέρουν ακέραιη την 
ευθύνη». Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος της ΝΔ επιδιώκει να στείλει 
παντού το μήνυμα ότι είναι το κόμμα του εκείνο που έχει τις προ-
τάσεις και τις λύσεις για τα όσα θα ακολουθήσουν τη λήξη του προ-
γράμματος. Παράλληλα, μέσα στους επόμενους μήνες αναμένεται, 
όπως προβλέπεται από το καταστατικό του κόμματος, η ΝΔ να προ-
χωρήσει σε εκλογικό συνέδριο, ώστε να εκλεγεί η νέα πολιτική επι-
τροπή και στη συνέχεια ο νέος γραμματέας, ενώ εντός του ιδίου δι-
αστήματος εκτιμάται ότι θα υπάρξουν και αλλαγές σε πρόσωπα στις 
γραμματείες του κόμματος, καθώς ο κ. Μητσοτάκης έχει δεσμευτεί 
ότι όσοι εξ αυτών επιθυμούν να είναι υποψήφιοι στις εθνικές εκλο-
γές δεν θα πρέπει να κατέχουν θέσεις στον κομματικό μηχανισμό.

ΑΝΕΒΑΖΕΙ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ Η ΝΔ
 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ



Την έναρξη των εκδηλώσεων της Παγκόσμιας Ημέρας 
Νερού χαιρέτησε ο Πρόεδρος της Εταιρείας, κ. Κων-
σταντίνος Παπαδόπουλος, ο οποίος υποδέχτηκε μαζί 
με τους εκπαιδευτές της ΕΥΔΑΠ τα παιδιά.

Η Εταιρεία, μέσα από το πρότυπο εκπαιδευτικό της πρόγραμ-
μα εστιάζει στη συνεχή ευαισθητοποίηση και καλλιέργεια της 
περιβαλλοντικής συνείδησης με βασικές έννοιες για το περι-
βάλλον, τον κύκλο του νερού, τη διαχείριση και τον καθαρισμό 
του, με σκοπό ο πολύτιμος, φυσικός, υδατικός πόρος να προ-
στατευθεί από τη νέα γενιά. 

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση και η σημασία της ορθολογικής 

χρήσης του νερού, είναι μείζονος σημασίας για το μέλλον του 
πλανήτη μας και η ΕΥΔΑΠ για πάνω από 20 χρόνια προσεγγί-
ζει τα παιδιά, που τώρα μαθαίνουν τον κόσμο, ώστε να απο-
κτήσουν ενεργή περιβαλλοντική κουλτούρα. Ενδεικτικά, μόνο 
για το 2017 το πρόγραμμα παρακολούθησαν 10.000  μαθητές 
από 150 σχολεία, με αύξηση 8% όσον αφορά στον αριθμό των 
μαθητών σε σχέση με την περσινή χρονιά. Συνολικά υπολο-
γίζεται πως πάνω από 250.000 παιδιά, έχουν γνωρίσει από 
κοντά τον μικρότερο εργαζόμενο της ΕΥΔΑΠ, τον Σταγονούλη.

Ακόμη, η ΕΥΔΑΠ επικεντρώνει την ενημέρωσή της στο τερά-
στιο έργο που κρύβεται πίσω από την παροχή των υπηρεσιών 
ύδρευσης, από τεχνικής και επιστημονικής άποψης, καθώς και 

στην άριστη ποιότητα νερού της Αθήνας, που φτάνει στις βρύ-
σες μας και είναι ένα από τα καλύτερα και οικονομικότερα της 
Ευρώπης.

Η φετινή εκδήλωση πλαισιώθηκε από διαδραστικά παιχνί-
δια με θέμα το νερό, βασισμένα σε θεατρικές τεχνικές, που 
απόλαυσαν  οι μικροί επισκέπτες, υποσχόμενοι να κάνουν 
τον πλανήτη ένα πιο φιλόξενο μέρος. Άλλωστε και η πρόσφα-
τη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών με τίτλο “Right2Water”, 
έχει σκοπό μεταξύ άλλων, τη βελτίωση της ποιότητας του νε-
ρού, την αύξηση της πρόσβαση των πολιτών σε αυτό και την 
καλύτερη ενημέρωσή τους για τη διάρθρωση του κόστους, 
προκειμένου να μειωθεί το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. 

Μία ξεχωριστή, πολυπολιτισμική γιορτή  
από την ΕΥΔΑΠ για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού

Μία ξεχωριστή, πολυπολιτισμική γιορτή δόθηκε φέτος από την ΕΥΔΑΠ για να τιμήσει την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, καθώς μαθητές 
και μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αλσούπολης επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ 

ώστε να γνωρίσουν «Το ταξίδι του Σταγονούλη».
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Η Τουρκία θα αναζητήσει ειλικρινή 
προσέγγιση µε την Ελλάδα µόνο 
όταν κατανοήσει ότι η Ελλάδα είναι 
αποφασισµένη για µακροχρόνιο 
ανταγωνισµό και ότι το κόστος της 
διατήρησης της επιθετικότητάς της θα είναι 
πολύ µεγαλύτερο από τα όποια οφέλη 
µπορεί να προσδοκά.

Τ
ον ∆εκέµβριο του 2017 ο Πρόεδρος της Τουρ-
κίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην επίσκεψή του 
στην Αθήνα έθεσε ευθέως θέµα συνόρων µε την 
Ελλάδα και αναθεώρησης της Συνθήκης της Λω-
ζάννης (συνθήκη ειρήνης του 1923 που καθό-
ρισε τα όρια της σύγχρονης Τουρκίας). Αµέσως 

µετά την επίσκεψη αυτή του Τούρκου Προέδρου η Τουρκία κλι-
µάκωσε τις προκλήσεις της σε βάρος της Ελλάδας.

Πριν από 65 χρόνια, τον ∆εκέµβριο του 1952, ένας άλλος 
Τούρκος Πρόεδρος, ο Τζελάλ Μπαγιάρ, έφτανε στην Αθήνα, σε 
µια ιστορική επίσκεψη που τότε θεωρήθηκε ως το ξεκίνηµα καλών 
σχέσεων φιλίας ανάµεσα στις δύο χώρες.

Το 1955, όµως, µε τον Τζελάλ Μπαγιάρ ακόµα Πρόεδρο στην 
Τουρκία, καθοδηγούµενος τουρκικός όχλος προκάλεσε πρωτο-
φανή βίαια επεισόδια κατά των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη 
και στη Σµύρνη, λεηλατώντας και πυρπολώντας ελληνικές περιου-
σίες, σχολεία, βεβηλώνοντας εκκλησίες και νεκροταφεία, εξαπο-
λύοντας τροµοκρατία και ξεριζώνοντας την εθνική ελληνική µειο-
νότητα στην Τουρκία, που αριθµούσε τότ ε πάνω από 150.000 Έλ-
ληνες.

Το αναγκαίο πρόσχηµα το έδωσε βοµβιστική επίθεση στο πα-
τρικό σπίτι του Κεµάλ Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη, που αποδεί-
χθηκε ότι σκηνοθετήθηκε από την ίδια την τουρκική κυβέρνηση.

Η Ελλάδα και η Τουρκία, όµορες χώρες, είναι µέλη στην ίδια 
συµµαχία, το ΝΑΤΟ, και δεν νοείται να υπάρχουν όµηροι στρα-
τιωτικοί, µε ποινική διαδικασία σε βάρος τους για την παραβί-
αση δήθεν της κοινής συνοριακής γραµµής. Τα περί κατασκοπείας 
είναι προφανώς παραµύθια της «Χαλιµάς».

Από τη µεριά της, η Ελλάδα δεν δηµιούργησε θέµα, ακόµα και 
όταν στις 23 Μαΐου 2006, σε επιθετικό τουρκικό θερµό επεισόδιο, 
σε αεροµαχία στο Αιγαίο, έχασε τον σµηναγό Κώστα Ηλιάκη, το α-
εροσκάφος του οποίου κατερρίφθη από τουρκικό πύραυλο αέρος 
αέρος. Η Ελλάδα ούτε κράτησε τον Τούρκο πιλότο Οσµάν Τσιτσε-

κλί που διεσώθη, τον παρέδωσε άµεσα στις τουρκικές αρχές.
Στην τρέχουσα επικαιρότητα, κάθε µέρα που περνά επιβεβαι-

ώνεται το αµετακίνητο του τουρκικού ηγεµονικού, αναθεωρητικού 
και επεκτατικού προσανατολισµού.

Στην περιοχή µας η Τουρκία ισχυρίζεται, σε αντίθεση µε το 
διεθνές δίκαιο, πως τα νησιά του Αιγαίου δεν διαθέτουν υφαλο-
κρηπίδα (επέκταση της κυριαρχίας του κράτους στην οµαλή προ-
έκταση της ακτής κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας). Ισχυρί-
ζεται ότι η υφαλοκρηπίδα ανάµεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία 
πρέπει να οριοθετηθεί ως µέση γραµµή από την εκατέρωθεν ηπει-
ρωτική ξηρά. Ζητά, δηλαδή, η Τουρκία το µισό Αιγαίο. Αµφισβη-
τεί τον ελληνικό εναέριο χώρο (10 µίλια) και τα δικαιώµατά µας σε 
ό,τι αφορά την επέκταση της κυριαρχίας µας στη θάλασσα (χωρικά 
ύδατα 6 µίλια). Η Τουρκία απαιτεί την αποστρατικοποίηση των νη-
σιών (θέση που υιοθετεί το ΝΑΤΟ) και αγνοεί συστηµατικά το FIR 
Αθηνών (Flight Information Region – Περιοχή Ευθύνης Πληρο-
φοριών Πτήσεων).

Η πρόσφατη κλιµάκωση σειράς επιθετικών ενεργειών της 
Τουρκίας δεν αφήνει καµία αµφιβολία για τις τουρκικές επιδιώ-
ξεις. Είναι σαφές ότι η Τουρκία περνά από µια φάση αµφισβητή-
σεων σε φάση επιβολής τετελεσµένων, αξιοποιώντας τη σχετική υ-
περοπλία της (υπάρχει το προηγούµενο της Κύπρου). Στόχος της 
Τουρκίας δεν είναι µόνο η συγκυριαρχία στο Αιγαίο. Η Τουρκία 
πιστεύω πως επιδιώκει να θέσει την Ελλάδα, που τώρα βρίσκεται 
σε δυσκολία, υπό την ηγεµονία της.

Η Τουρκία απειλεί ήδη µε πόλεµο την Ελλάδα (Casus Belli), 
αν αυτή ασκήσει το δικαίωµά της για την επέκταση των χωρικών 
της υδάτων στα 12 µίλια. Απειλεί επίσης κατά καιρούς να κατευ-
θύνει µέγα αριθµό µεταναστών προσφύγων που βρίσκονται στο έ-
δαφός της και να πληµµυρίσει αποσταθεροποιητικά τα ελληνικά 
νησιά του Αιγαίου.

Οι Τούρκοι για 22 χρόνια χαρακτήριζαν τα Ίµια «γκρίζα ζώνη», 
σήµερα τα έχουν θέσει υπό τουρκική πολιορκία µε πολεµικά 

πλοία και οπλισµένες ακταιωρούς. Στις 12 Φεβρουαρίου η τουρ-
κική ακταιωρός «UMUT» εµβόλισε το ελληνικό πλοίο του Λιµενι-
κού «Γαύδος» που προσέγγισε στην περιοχή των Ιµίων. Οι Τούρ-
κοι θεωρούν πλέον δικά τους τα Ίµια και τα έχουν εντάξει οιο-
νεί στην εσωτερική τουρκική έννοµη τάξη. Έχουν εγκαταστήσει 
θερµικό ραντάρ «morad-1» στην τουρκική ξηρά απέναντι από τα 
Ίµια, για να τα ελέγχουν συνεχώς. Ο σύµβουλος του Τούρκου Προ-
έδρου Γιγκίτ Μπουλούτ απειλεί ότι η Τουρκία «θα σπάσει τα κό-
καλα όποιου Έλληνα τολµήσει να ανέβει στα Ίµια». Η τουρκική 
πρακτική εµµένει σταθερά στη λογική της στρατιωτικής υπεροχής, 
στις σχέσεις της µε την Ελλάδα.

Η Τουρκία διεξάγει σήµερα πολεµικές επιχειρήσεις ευρείας 
κλίµακας στην περιοχή του Αφρίν έχοντας ήδη παραβιάσει τα σύ-
νορα της Συρίας και εξαγγέλλει επέκταση των πολεµικών της επι-
χειρήσεων, µε ανάλογη εισβολή, στο Ιράκ. Είναι εντυπωσιακή η 
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από οστεοαρθρίτιδα γονάτων και ισχίων, ρευματοειδή αρθρίτιδα, ε-
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Οι ΗΠΑ µε τον πρέσβη 
Τζέφρι Πάιατ προειδοποιούν 
την Ελλάδα για ενδεχόµενο 
ενός επεισοδίου «αθέλητης» 
σύγκρουσης µε την Τουρκία. 
Σε αυτές τις συνθήκες το 
«ατύχηµα», το ξέσπασµα ενός 
θερµού επεισοδίου, η έναρξη 
περιορισµένων εχθροπραξιών, 
ή ακόµα και πολεµικών 
επιχειρήσεων, µπορεί να είναι 
ένα µελλοντικό ενδεχόµενο.

σιωπή ή οι χαλαρές αντιδράσεις από την πλευρά 
της διεθνούς κοινότητας σε Ανατολή και ∆ύση.

Στην περιοχή µας, δηµιουργείται από την 
Τουρκία κλιµακούµενη ένταση στα ελληνοτουρ-
κικά και στην Κύπρο. Οι προκλητικές NAVTEX 
της Τουρκίας, οι ασκήσεις µε πραγµατικά πυρά 
του τουρκικού στόλου στο Αιγαίο και τα σενάρια 
µε το σκηνικό πολέµου που επιχειρεί να στήσει 
η Τουρκία µετά τα Ίµια και στην κυπριακή ΑΟΖ 
τροφοδοτούν το πολεµικό κλίµα. Τα σενάρια α-
σκήσεων που διεξάγουν οι Τούρκοι µε αποκλει-
σµό νησιών στο Αιγαίο, αποβατικές ενέργειες 
και ενεργοποίηση των δυνάµεων πεζοναυτών 
που σταθµεύουν στα µικρασιατικά παράλια κ.λπ. 
µιλούν εύγλωττα για την τουρκική στόχευση.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε πλήρη περικύ-
κλωση. Πέρα από το ισχυρό στρατιωτικό προ-
γεφύρωµα της Τουρκίας στην Κύπρο και την α-
νατροπή υπέρ της Τουρκίας των ισορροπιών στο 
Τριεθνές του Έβρου, η συµπεριφορά της Αλβα-
νίας και της FYROM σε βάρος της Ελλάδας έχει 
να κάνει σαφώς µε την αυξηµένη τουρκική επιρ-
ροή στις χώρες αυτές. Όλα αυτά κλιµακώνουν 
την ψυχολογική, τη διπλωµατική και τη στρατι-
ωτική πίεση της Τουρκίας σε βάρος µας.

Οι ΗΠΑ µε τον πρέσβη Τζέφρι Πάιατ προει-
δοποιούν την Ελλάδα για ενδεχόµενο ενός επει-
σοδίου «αθέλητης» σύγκρουσης µε την Τουρκία. 
Σε αυτές τις συνθήκες το «ατύχηµα», το ξέσπα-
σµα ενός θερµού επεισοδίου, η έναρξη περιορι-
σµένων εχθροπραξιών, ή ακόµα και πολεµικών 
επιχειρήσεων, µπορεί να είναι ένα µελλοντικό 
ενδεχόµενο.

Οι µέχρι τώρα ελληνικές στρατηγικές απο-
τροπής απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα 
αφορούσαν είτε απειλή «πολεµικής εµπλοκής υ-
ψηλής έντασης» (1987), είτε διαχείριση «εµπλο-
κών χαµηλής έντασης» (1996 και µετά), είτε οι ε-
ναλλακτικές «ευέλικτης ανταπόδοσης» και «ισο-
δύναµου τετελεσµένου» είχαν ως προϋπόθεση 
την πυροσβεστική παρέµβαση της Ε.Ε., του 
ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ, που σήµερα µας προτρέ-
πουν στην καλύτερη περίπτωση σε «αµοιβαίες» 
υποχωρήσεις. ∆ηλαδή προτρέπουν την Ελλάδα 
να υποκύψει στις µονοµερείς απαιτήσεις της 
Τουρκίας. Αν δεν αλλάξουµε άµεσα πλεύση, κιν-
δυνεύουµε να βρεθούµε συνθλιβόµενοι ανά-
µεσα στη µεθοδευµένη τουρκική επιθετικότητα 
και στην ανάγκη των ΗΠΑ για σταθερότητα στην 
περιοχή.

Η ακατάσχετη φλυαρία και οι µεγαλοστο-
µίες από τους αρµόδιους Έλληνες υπουργούς α-
ποκαλύπτουν αδυναµία αντιστοίχισης της ρητο-
ρικής µε την αναγκαία προληπτική, αποτρεπτική 
δράση.

Στο άναρχο παγκόσµιο σύστηµα, οι επιµέ-
ρους χώρες οφείλουν να προασπίσουν οι ίδιες 
τα συµφέροντά τους, την εδαφική τους ακεραιό-
τητα, τα κυριαρχικά τους δικαιώµατα και πρωτί-
στως την ειρήνη στην περιοχή τους. Απαιτούνται 
στρατηγικές και οργάνωση, ώστε να καθιστούν 
οικονοµικά ασύµφορη κάθε επιθετική ενέργεια 
σε βάρος τους, διασφαλίζοντας έτσι την ειρήνη 
και την ευηµερία των πολιτών τους.

ΟΙ Έλληνες θα πρέπει να συνειδητοποι-
ήσουµε τις υπαρκτές απειλές, να κινητοποιή-
σουµε τα εθνικά αποθέµατα και τον πατριωτισµό 
µας. Η παραδοσιακά ουδέτερη Σουηδία, για πα-
ράδειγµα, ενισχύει τις ένοπλες δυνάµεις της και 
προετοιµάζει τους πολίτες της για το ενδεχόµενο 
πολέµου, µετά από κάποια περιστατικά παραβία-

σης του εναέριου και θαλάσσιου χώρου της. Με 
φυλλάδια που θα στείλει τον Μάιο σε 4,7 εκα-
τοµµύρια νοικοκυριά, θα δίνει οδηγίες στους πο-
λίτες της για το πώς να συµµετέχουν σε «συνο-
λική άµυνα» κατά τη διάρκεια ενός πολέµου.

Να σταθούµε στα πόδια µας και να επιστρα-
τεύσουµε τα πολλαπλά ισοδύναµα του ελληνι-
σµού. Χρειαζόµαστε επίκαιρη αποτρεπτική στρα-
τηγική απέναντι στην επιθετικότητα της Τουρ-
κίας, µε την άµεση ενίσχυση των δυνατοτήτων 
των ελληνικών ενόπλων δυνάµεων. Ο αµυνόµενος 
χρειάζεται συντριπτικά µικρότερη αποτρεπτική 
στρατιωτική ισχύ από τον επιτιθέµενο. ∆εν χρει-
άζεται να σπεύσουµε σε προµήθειες δαπανηρών 
οπλικών συστηµάτων. Η έξυπνη αξιοποίηση της 
γνώσης και των νέων στρατιωτικών τεχνολογιών 
δίνει πολύ πιο φθηνές αµυντικές λύσεις.

Θα πρέπει να επανεξετάσουµε τον ρόλο της 
ποιότητας του ανθρώπινου δυναµικού µας στην 
άµυνα της χώρας µας. Θα πρέπει τα διάφορα 
µέσα που διαθέτουµε σήµερα για την άµυνά 
µας να είναι πλήρως λειτουργικά. Το δόγµα και 
η δοµή των ενόπλων δυνάµεων και η οργάνωση 
των ειδικών υπηρεσιών (πληροφοριών κ.λπ.) 
πρέπει να ολοκληρωθούν και να αποκτήσουν 
την απαιτούµενη κατεύθυνση και δυναµική.

Η πολιτική, πνευµατική, κοινωνική και οι-
κονοµική ηγεσία µας θα πρέπει να αναλάβει τις 
ιστορικές ευθύνες της και να εµπνεύσει ελπιδο-
φόρο όραµα, αυτοπεποίθηση και αποφασιστικό-
τητα στον ελληνικό λαό. Θα πρέπει να συγκροτή-
σουµε όλοι από κοινού προϋποθέσεις ευρύτερης 
συνεννόησης και µακρόπνοης εθνικής στρατηγι-
κής για την αντιµετώπιση της πολύπλευρης κρί-
σης που περνά σήµερα η πατρίδα µας.

Πιστεύω πως η Τουρκία θα αναζητήσει ει-
λικρινή προσέγγιση µε την Ελλάδα µόνο όταν 
κατανοήσει ότι η Ελλάδα είναι αποφασισµένη 
για µακροχρόνιο ανταγωνισµό και ότι το κόστος 
της διατήρησης της επιθετικότητάς της θα είναι 
πολύ µεγαλύτερο από τα όποια οφέλη µπορεί να 
προσδοκά.

Χρειάζεται, λοιπόν, ψύχραιµη εγρήγορση, 
αλλά και πολύ σοβαρή προετοιµασία για µεγά-
λες δοκιµασίες.

*Ο Σήφης Βαλυράκης είναι πρώην υπουργός.
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Την πρώτη δημόσια παρουσία του στη Θεσσαλονίκη 
μετά το συλλαλητήριο της 21ης Ιανουαρίου για το 
όνομα της ΠΓΔΜ, το οποίο αποτέλεσε καμπή στις 
σχέσεις της κυβέρνησης με τον κόσμο της Βόρειας 
Ελλάδας, θα πραγματοποιήσει την επόμενη Τε-

τάρτη 28 Μαρτίου ο πρωθυπουργός, ο οποίος θα βρεθεί στην πόλη 
για να κλείσει τις εργασίες του αναπτυξιακού συνεδρίου της Κε-
ντρικής Μακεδονίας, που η κυβέρνηση προσπαθεί να κατοχυρώ-
σει ως ιδιαίτερα σημαντική πολιτική διαδικασία.

Στις δέκα εβδομάδες που πέρασαν από τότε, ο κ. Τσίπρας ε-
πισκέφθηκε μόνο μία φορά την πόλη, για τη θεμελίωση του Μου-
σείου Ολοκαυτώματος, σε μια εκδήλωση πολιτικά φορτισμένη, που 
δεν άφηνε όμως περιθώρια για εσωτερικές πολιτικές αντιπαραθέ-
σεις.

Την άλλη Τετάρτη, όμως, θα κληθεί να περάσει μέσα από τις 
συμπληγάδες ανάμεσα σε τεύτλα και ροδάκινα, καθώς στις τάξεις 
των παραγωγών των δύο συγκεκριμένων κλάδων, που έχουν εξαι-
ρετική σημασία για τον πρωτογενή τομέα στην περιοχή, έχουν κυ-
ριαρχήσει σοβαρές ανησυχίες γα το επαγγελματικό τους μέλλον 
και προετοιμάζουν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από το Grand 
Hotel, όπου θα μιλήσει ο πρωθυπουργός.

Από την άλλη, θα γίνει αποδέκτης της δυσαρέσκειας που έχει 
δημιουργηθεί στην πόλη εξαιτίας των χειρισμών της κυβέρνησης 
στο θέμα των Σκοπίων, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν η αβεβαιότητα 
που δημιούργησε η διαχείριση της υπόθεσης ΠΑΟΚ και οι αποστά-
σεις από τον Ιβάν Σαββίδη, αλλά κυρίως το ζήτημα των αστικών συ-
γκοινωνιών της Θεσσαλονίκης, η κρατικοποίηση των οποίων επι-
δείνωσε την ποιότητά τους.

Τεύτλα χωρίς πολιτική ζάχαρης
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι οποίες έχουν την πηγή τους σε κύ-
κλους του κυβερνώντος κόμματος στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Τσίπρας 
έχει δώσει εντολή να έχει διευθετηθεί πλήρως το θέμα των αποζη-
μιώσεων που δεν έχουν πάρει οι παραγωγοί τεύτλων και τις οποίες 
διεκδικούν μέχρι την Τετάρτη 28 Μαρτίου, που είναι προγραμματι-
σμένη η ομιλία του στη Θεσσαλονίκη. Το σύνολο της αξίας της πα-
ραγωγής που κατατέθηκε το 2017 ήταν 10,2 εκατ. ευρώ, από τα οποία 
οι παραγωγοί έχουν πληρωθεί τα 4 εκατ. και το υπόλοιπο ανέρχεται 
στα 6,2 εκατ. ευρώ.

Η καθυστέρηση είχε ως αποτέλεσμα περίπου 300 παραγωγοί να 
έχουν καταλάβει από την προηγούμενη Τρίτη το εργοστάσιο της Ελ-
ληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ) στο Πλατύ Ημαθίας, περίπου 
30 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη, απειλώντας να μην αποχωρή-
σουν χωρίς να εξοφληθούν.

Η κατάληψη έγινε παρά το γεγονός ότι την προηγουμένη –και 
ενώ ήταν γνωστή η πρόθεσή τους να κάνουν την κατάληψη– ο υφυ-
πουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας, από τη 
Θεσσαλονίκη, όπου βρισκόταν για το 1ο Επιχειρηματικό Φόρουμ 
Ελλάδας-Σερβίας, τους έδωσε τη διαβεβαίωση ότι «η κυβέρνηση δι-
ερευνά κάθε δυνατότητα να βρεθεί μια βιώσιμη λύση για την Ελλη-
νική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.».

«Προσπαθούμε να κρατήσουμε ζωντανή τη βιομηχανία και να 
βρούμε μια βιώσιμη λύση. Κάνουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε αυτή 
τη στιγμή, προκειμένου να βρεθεί μια λύση που θα διατηρήσει α-
νοιχτή τη Βιομηχανία Ζάχαρης» είχε δηλώσει ο κ. Πιτσιόρλας, επι-
βεβαιώνοντας ουσιαστικά τις ανησυχίες των παραγωγών, οι οποίοι 
είχαν πληροφορηθεί ότι σε κυβερνητική σύσκεψη, που είχε γίνει 

την προηγούμενη Παρασκευή 16 Μαρτίου, είχε προταθεί ως πιθανή 
λύση και ο ξαφνικός θάνατος της ΕΒΖ.

Ως πρώτη αντίδραση στις πληροφορίες, οι παραγωγοί έστειλαν 
επιστολή στον πρωθυπουργό, με την οποία τον καλούσαν να μην α-
κούσει «τις εισηγήσεις για μετατροπή της εταιρείας σε καθαρά εισα-
γωγική, αλλά να προταθεί και η λύση της παραχώρησης της εταιρείας 
σε επιχειρηματίες με μοναδική εγγύηση τη διατήρηση της παραγω-
γής στα επίπεδα της ποσόστωσης που υπάρχει σήμερα».

«Η εταιρεία οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στο λουκέτο, γιατί 
εδώ και πέντε μήνες ουδείς από τους εμπλεκόμενους φορείς (πιστώ-
τρια τράπεζα, υπουργεία, διοίκηση) φαίνεται ικανός να δώσει λύση. 

Ο ΤΣΊΠΡΑΣ ΕΠΊΣΤΡΕΦΕΊ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ 
ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΊΟ ΚΑΊ ΤΟΝ ΠΑΟΚ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ

Τευτλοπαραγωγοί και ροδακινοπαραγωγοί 
ετοιμάζονται να υποδεχτούν τον 
πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη με 
συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για την 
Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης που 
κλείνει και τα ροδάκινα που έχουν 
απώλειες 168 εκατ. ευρώ από το εμπάργκο 
της Ε.Ε. στη Ρωσία.



www.freesunday.gr 1725.03.2018

ρεπορτάζ

Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα να κινδυνεύει η χώρα να χάσει 
ένα εθνικό προϊόν μετά από 57 ολόκληρα χρόνια» αναφέρουν στην ε-
πιστολή τους, ενώ παρόμοια επιστολή έστειλαν και οι εργαζόμενοι 
στην εταιρεία, στην οποία υποστηρίζουν ότι «η λύση για την εταιρεία 
και την τύχη της μπορεί να δοθεί μόνο από την κυβέρνηση».

Οι δεσμεύσεις Τσίπρα για την ΕΒΖ
Άλλωστε αυτό είχε πει και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, μιλώντας στο 
αντίστοιχο αναπτυξιακό συνέδριο της Θράκης στην Κομοτηνή στις 
14 Νοεμβρίου, όπου είχε διαβεβαιώσει ότι «η κυβέρνηση θα συνε-
χίσει με όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να κρατήσει ζωντανή τη 
Βιομηχανία Ζάχαρης και να ενισχύσει τη λειτουργία αυτής της πολύ 
σημαντικής για την περιοχή, αλλά και ολόκληρη τη χώρα, βιομηχα-
νίας». Μάλιστα, ο κ. Τσίπρας είχε απαριθμήσει και τις ενέργειες της 
κυβέρνησης:
• Άνοιξαν τα εργοστάσια της ΕΒΖ στο Πλατύ Ημαθίας και στην Ορε-
στιάδα.
• Η ΕΒΖ στηρίχτηκε οικονομικά – και με τρόπο συμβατό με τους περι-
ορισμούς της νομοθεσίας για τις κρατικές ενισχύσεις.
• Οικονομικά σκάνδαλα με ανείσπρακτες οφειλές 50 εκατ. ευρώ εκ-
κρεμούν στη Δικαιοσύνη, με κακουργηματικές διώξεις εναντίον στε-
λεχών διοίκησης της ΕΒΖ.
• Για το 2017 ολοκληρώθηκε η καμπάνια στο εργοστάσιο στο Πλατύ Η-
μαθίας και είναι σε εξέλιξη η καμπάνια στο εργοστάσιο της Ορεστιάδας.

Τέσσερις μήνες αργότερα, από την κυβερνητική φαρέτρα δεν α-
πέμειναν παρά μόνο τα σκάνδαλα, καθώς δεν απειλούνται με κλεί-
σιμο μόνο τα εργοστάσια που ξανάνοιξαν αλλά όλη η εταιρεία, οι πα-
ραγωγοί δεν έχουν πληρωθεί και ενίσχυση, ως ανώνυμη εταιρεία, 
δεν μπορεί να πάρει, ενώ τα συνολικά της χρέη ανέρχονται σε 240 
εκατ. ευρώ.

Ολλανδικό ενδιαφέρον
Όλα αυτά επανέφεραν ένα σενάριο εμπλοκής στην ΕΒΖ της Royal 
Sugar, η οποία είναι η ελληνική θυγατρική της Royal Cosun, μιας συ-
νεργατικής των Ολλανδών παραγωγών ζαχαρότευτλου. Από το 2014 
ανάμεσα στη Royal Sugar και την ΕΒΖ υπάρχει ένα φλερτ με ασαφές 
περιεχόμενο, καθώς κυκλοφορεί ότι η Royal Sugar ενδιαφέρεται να 
αγοράσει διάφορα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, αλλά μετά το 
ενδιαφέρον διαψεύδεται.

Η τελευταία της προσφορά ήταν να δώσει απευθείας στους παρα-
γωγούς 7 εκατ. ευρώ για τους 19.000 τόνους ζάχαρης που έχει αποθη-
κευμένους η ΕΒΖ, δηλαδή 368 ευρώ ανά τόνο. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
της ΕΒΖ, το κόστος παραγωγής ανά τόνο ζάχαρης είχε κυμανθεί κατά 
τις τρεις προηγούμενες χρήσεις μεταξύ 742 και 986 ευρώ, ενώ το κό-
στος εισαγόμενης ζάχαρης ανερχόταν σε περίπου 450 ευρώ ανά τόνο.

Όμως ούτε αυτή η συμφωνία είχε προχωρήσει, καθώς η ΕΒΖ ζή-

τησε εγγυητική επιστολή για τα 7 εκατ. αλλά η Royal Sugar δεν ήταν 
διατεθειμένη να δώσει, επειδή τα χρήματα της αγοράς δεν θα κατέ-
ληγαν στην εταιρεία αλλά σε παραγωγούς.

Ωστόσο, αυτή η λύση, ακόμη κι αν επιτευχθεί ως τη Δευτέρα, 
που έδωσε προθεσμία ο κ. Τσίπρας, εξασφαλίζει την ηρεμία της πρω-
θυπουργικής ομιλίας, αλλά δεν εγγυάται τίποτε παραπάνω, καθώς, 
παρά τις πομπώδεις διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού, τα βασικά 
προβλήματα της εταιρείας, τα οποία περιγράφονται στα αποτελέ-
σματα χρήσης του 2015, δεν έχουν αντιμετωπιστεί και είναι αμφί-
βολο αν μπορούν να αντιμετωπιστούν. Σύμφωνα με την έκθεση, αυτά 
ήταν τα εξής:
• υψηλά κόστη αγοράς και μεταφοράς πρώτης ύλης από τους αγρότες,
• υψηλά κόστη μισθοδοσίας μόνιμου και εποχικού προσωπικού,
• υψηλό κόστος υποαπασχόλησης του ενός εργοστασίου που παρα-
μένει σε λειτουργία και
• υψηλό κόστος ενέργειας.

Οι πρωταθλητές του κόστους των κυρώσεων
Τη γαλήνη της πρωθυπουργικής ομιλίας εκτός από τους τευτλοπα-
ραγωγούς απειλούν και οι ροδακινοπαραγωγοί, οι οποίοι αποφάσι-
σαν να κάνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Grand Hotel 
την ώρα που θα μιλάει ο κ. Τσίπρας.

Οι ροδακινοπαραγωγοί διαμαρτύρονται για το ότι δεν έχουν ει-
σπράξει ακόμη τις αποζημιώσεις ούτε για το προϊόν –τις οποίες χαρα-
κτηρίζουν εξαιρετικά χαμηλές, καθώς ανέρχονται σε μόλις 10 λεπτά 
το κιλό για το επιτραπέζιο ροδάκινο και στα 21 λεπτά το κιλό για το 
συμπύρηνο– ούτε για τις βροχοπτώσεις του Ιουλίου του 2017.

H κατάσταση των ροδακινοπαραγωγών έχει επιβαρυνθεί εξαι-
τίας του εμπάργκο στη Ρωσία, το οποίο έχει μειώσει το διαθέσιμο ει-
σόδημά τους, χωρίς να έχει αποκατασταθεί ούτε εν μέρει μετά τα 33 
εκατ. που διασφαλίστηκαν το 2014.

Σύμφωνα με έρευνα που έγινε για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, το πανευρωπαϊκό κόστος των κυρώσεων ανέρχεται σε 
30 δισ. ευρώ, καθώς οι εξαγωγές έπεσαν περίπου 10,7% από το 2014 
έως το 2016. Οι ελληνικές εξαγωγές έπεσαν κατά 23,1%, δηλαδή περί-
που 250 εκατ. ευρώ. Οι ελληνικές εκτιμήσεις, συμπεριλαμβάνοντας 
το 2017, ανεβάζουν το ποσό στα 450 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με αυτές τις εκτιμήσεις, σχεδόν το 40% αυτού του 
ποσού αφορά τους ροδακινοπαραγωγούς, καθώς μέχρι το 2014 ε-
ξήγαν 42.000 τόνους στη Ρωσία, δηλαδή συνολικά στην τετραετία 
2014-2017 δεν εξήγαγαν –λόγω του εμπάργκο– 168.000 τόνους και με 
τιμή ενός ευρώ το κιλό έχασαν 168 εκατ. ευρώ.

ΠΑΟΚ, όνομα και Ιβάν
Βασική επιδίωξη, που όμως είναι εύκολα διαχειρίσιμη για την κυ-
βέρνηση, θα είναι να προφυλαχθεί ο πρωθυπουργός τόσο σε ό,τι 

αφορά τις εξελίξεις στη διαδικασία αναζήτησης λύσης για το όνομα 
όσο και για το ενδεχόμενο να έχει εκδοθεί μια απόφαση για τον 
ΠΑΟΚ η οποία να προκαλεί αντιδράσεις στους κόλπους των οπαδών 
της ομάδας.

Σε ό,τι αφορά το πρώτο, η ομιλία στο συνέδριο της Θεσσαλονίκης 
θα γίνει δύο ημέρες πριν από την επόμενη συνάντηση των υπουργών 
Εξωτερικών των δύο χωρών με τον μεσολαβητή του ΟΗΕ Μάθιου Νί-
μιτς στη Βιέννη.

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο, το θέμα είναι ανοιχτό, όμως εικάζεται 
ότι η θέση του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη, θα είναι πιο 
μετρημένη πολιτικά μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβί-
βασης του λιμανιού της Θεσσαλονίκης στην κοινοπραξία στην οποία 
μετέχει και θα αποφύγει να ενθαρρύνει τις κινητοποιήσεις των οπα-
δών της ομάδας.

Σε αυτή την κατεύθυνση είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις σχέσεις 
του κ. Σαββίδη με την κυβέρνηση αν θα συνεχίσει να έχει τη στήριξή 
τους στην προσπάθειά του να αναδειχθεί ως σοβαρός διεκδικητής, μετά 
το λιμάνι, δύο ακόμη ιδιωτικοποιήσεων, της πώλησης μειοψηφικού πα-
κέτου μετοχών της ΕΥΑΘ μαζί με management και της πώλησης της Ε-
γνατίας Οδού, για την οποία επίσης έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Και βεβαίως αν μέχρι τότε θα έχει γυρίσει στη Θεσσαλονίκη και 
θα βρίσκεται ανάμεσα στους ακροατές της πρωθυπουργικής ομιλίας.

Κόμμα και κράτος
Την προτελευταία φορά που ο κ. Τσίπρας ήταν στη Θεσσαλονίκη, 
βρέθηκε για πρώτη φορά αντιμέτωπος έξω από το γραφείο του στο 
Διοικητήριο με αποδοκιμασίες, όταν αρνήθηκε να συναντήσει τους 
συμβασιούχους, στους οποίους σε προηγούμενη επίσκεψή του είχε 
υποσχεθεί προσωπικά επίλυση του προβλήματός τους. Αυτή τη φορά 
στους διαμαρτυρόμενους συμβασιούχους θα προστεθούν και οι συμ-
βασιούχοι των θυγατρικών της ΕΥΑΘ, οι οποίοι χάνουν τις δουλειές 
τους μετά από πολυετή εργασία και καταλογίζουν την ευθύνη γι’ αυτό 
στη διοίκηση της ΕΥΑΘ, ενώ έχουν σοβαρά παράπονα και από το σω-
ματείο των εργαζομένων στην επιχείρηση, που έχει συμβολικό χα-
ρακτήρα, για την πολιτική παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ στην πόλη με τη 
μάχη κατά της «ιδιωτικοποίησης του νερού».

Όμως το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο ΣΥΡΙΖΑ ως πο-
λιτικός οργανισμός, αλλά και η κυβέρνηση, είναι η παντελής αποτυ-
χία του πειράματος της κρατικοποίησης των αστικών συγκοινωνιών 
της Θεσσαλονίκης, η οποία είχε δραματικά αποτελέσματα στην ποι-
ότητα των συγκοινωνιών και έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις.

Τα λεωφορεία μειώθηκαν και ο χρόνος αναμονής αυξήθηκε και, 
στην ύστατη προσπάθεια να βελτιωθεί η κατάσταση, η κυβέρνηση 
προχώρησε στην παράταση του βίου περίπου πενήντα λεωφορείων, 
τα οποία επισκεύασε η ΕΛΒΟ και σταδιακά από την προηγούμενη ε-
βδομάδα επανήλθαν σε κυκλοφορία.

Τα τοπικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν γίνει αποδέκτες εκτιμή-
σεων ότι η υποβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών είναι περισσότερο 
αρνητική απ’ ό,τι είναι ακόμη και η διαχείριση του θέματος του ονό-
ματος των Σκοπίων.

Σε αυτό θα πρέπει να προστεθεί και η μετάθεση κατά έναν χρόνο 
της παράδοσης του μετρό της Θεσσαλονίκης, με παράλληλη μείωση 
κατά περίπου 1/3 του μήκους της γραμμής, η οποία δεν θα καταλήγει 
στον Σιδηροδρομικό Σταθμό αλλά στο Σιντριβάνι. Έτσι, πλέον επι-
σήμως η εμπορική λειτουργία του 75% της γραμμής έχει πάει την 1η 
Νοεμβρίου 2020 και η πλήρης λειτουργία το 2022.

Η αναγγελία έγινε εν μέσω πανηγυρισμών, αλλά αν όλα πάνε 
καλά και όντως τότε τεθεί σε λειτουργία, θα έχουν περάσει από την 
ανάληψη της ευθύνης του έργου από τον ΣΥΡΙΖΑ τόσα χρόνια όσα 
το διαχειρίστηκαν ΠΑΣΟΚ και ΝΔ.

Πολιτικά, πάντως, η διαχείριση της επίσκεψης του πρωθυπουρ-
γού έχει φύγει τελείως από το κόμμα και έχει μετατεθεί στο κράτος, 
με προεξάρχοντα ρόλο να έχει το γραφείο του πρωθυπουργού, το 
οποίο διά της διευθύντριάς του, Κατερίνας Νοτοπούλου, αποτελεί τη 
συμπύκνωση της κομματικής και της κρατικής εξουσίας στην πόλη.

Σε κάθε περίπτωση, η αίθουσα στο Grand Hotel δεν είναι τόσο 
μεγάλη, ώστε να χρειάζεται ειδική κινητοποίηση για να εξασφαλι-
στεί το ακροατήριο, εκείνο όμως που είναι αμφίβολο είναι κατά πόσο 
ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να οργανώσει μια κομματική συγκέντρωση 
με ομιλητή τον πρωθυπουργό.
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ΦΤΎΣΤΕ, ΛΙΝΤΣΆΡΕΤΕ, 
ΆΠΕΙΛΉΣΤΕ, ΨΉΦΙΣΤΕ

 ΤΟΎ ΔΉΜΉΤΡΉ ΓΆΛΛΉ*

Ο 
μητροπολίτης κ. Αμβρόσιος προέτρεψε το ποί-
μνιο να φτύσει τους ομοφυλόφιλους, δικάστηκε 
και αθωώθηκε. Περιμένατε στ’ αλήθεια ότι ένας 
ιεράρχης με ισχυρή επιρροή στο ποίμνιο θα κα-
ταδικαζόταν εύκολα; Ο βουλευτής και υπουρ-
γός Παναγιώτης Καμμένος προέτρεψε δημόσια 

ορισμένους να λιντσάρουν τον δήμαρχο Πάχτα. Δικάστηκε και α-
θωώθηκε. Περιμένατε στ’ αλήθεια ότι ο άνθρωπος που είπε μέσα 
στη Βουλή «στα τέσσερα εσείς», και εξελέγη κατόπιν, θα καταδι-
καζόταν;

Σε ελάχιστο χρόνο μετά από αυτές τις αθωώσεις ο βουλευτής 
κ. Σπύρος Δανέλλης ζητά με δημόσια δήλωση την παρέμβαση ει-
σαγγελέα για τις επιστολές-εξώδικα τις οποίες δέχτηκαν οι βου-
λευτές από τα μακεδονικά σωματεία για το θέμα των Σκοπίων και 
των συλλαλητηρίων και οι οποίες θεωρούνται απειλητικές. Φοβά-
μαι ότι ματαιοπονεί. Και αυτοί, αν δικαστούν, θα αθωωθούν. Περι-
μένετε στ’ αλήθεια ότι οι οργανωτές των συλλαλητηρίων θα τύχουν 
χειρότερης αντιμετώπισης από τον ιερωμένο και τον πολιτικό; Με 
ποιον ακριβώς ηθικό κανόνα θα γινόταν κάτι τέτοιο;

Από τον εισαγγελέα στην ηθική
Αρκετά παλιότερα είχε γίνει περίπου σύνθημα το «όποιος έχει 
στοιχεία, να τα πάει στον εισαγγελέα». Λίγο αργότερα επικρά-
τησε η ατάκα «ό,τι είναι νόμιμο είναι ηθικό». «Να καεί, να καεί το 
μπουρδέλο η Βουλή» φώναζε το πλήθος απέξω και λίγο αργότερα 
ψήφισε και έφερε στην εξουσία όποιον από κάθε χώρο φώναζε δυ-
νατότερα ανάλογα συνθήματα και κραυγές.

Το δημόσιο κράξιμο και ο προπηλακισμός των πολιτικών αντι-
πάλων, των τραπεζιτών, των ξένων, ή όποιου άλλου ο καθένας επι-
θυμούσε, έφεραν τους αλαλάζοντες στο προσκήνιο και σε θέσεις ε-
ξουσίας, όχι απαραίτητα κυβερνητικές. Πολλοί, και στην αντιπολί-
τευση, κάνουν καριέρα με όπλο το μίσος. Τα επίσημα μέσα μαζικής 
επικοινωνίας δεν κάνουν κανέναν κόπο να αυτοπεριοριστούν στο 
τι ακριβώς προβάλλουν. Η ευρύτατη εξάπλωση των μέσων κοινωνι-
κής δικτύωσης έδωσε βήμα στον οποιονδήποτε να πει οτιδήποτε. 
Μέσα σε αυτό το χάος, οι λογικότεροι και ψυχραιμότεροι δεν μπό-
ρεσαν, και είναι αμφίβολο αν αντέχουν, να αντισταθούν στις κραυ-
γές και στα κηρύγματα μίσους. Ορδές βαρβάρων «εισβάλλουν» 
κάτω από κάθε προφίλ που προσπαθεί να εκφραστεί με λογική και 
ψυχραιμία, βρίζοντας και απειλώντας απροσχημάτιστα. Πολλά από 
τα επίσημα μέσα, ανταγωνιζόμενα στην πραγματικότητα μόνο με 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε μεγάλο ποσοστό υιοθετούν τέ-

Ακόμη κι αν καταδικαζόταν 
ο κ. Αμβρόσιος, πολλοί θα έτρεχαν 
να του φιλήσουν το χέρι. Ομοίως, αν 
καταδικαζόταν ο κ. Καμμένος, πολλοί 
θα τον ψήφιζαν. Και οι δύο βρίσκονται 
εκεί που βρίσκονται ακριβώς επειδή 
είναι αυτοί που είναι. Η ποινική 
καταδίκη δύσκολα θα άλλαζε τον 
αξιακό κώδικα των πιστών και 
των ψηφοφόρων.

τοιες πρακτικές.
Κοινός παρονομαστής σε όλα τα παραπάνω το ότι υπάρ-

χει ευρύ κοινό που όχι απλώς αποδέχεται τέτοιες συμπεριφο-
ρές αλλά τις επιδοκιμάζει ανοιχτά και επιπλέον τις απαιτεί από 
τους θεσμικούς του εκπροσώπους. Μην περιμένετε από τη Δικαι-
οσύνη να λύσει το ζήτημα, δεν μπορεί και δεν είναι ο ρόλος της.

Έχουμε σημειώσει κι άλλη φορά ότι ο (εκάστοτε) νόμος απο-
τελεί την έκφραση του μέσου όρου των αντιλήψεων που επικρα-
τούν στην κοινωνία τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αν ο νόμος 
είναι παλιότερος, θα ερμηνευτεί με το πρίσμα των τρεχουσών α-
ντιλήψεων. Αν είναι νεότερος, αλλά αντίθετος στην κυρίαρχη α-
ντίληψη, θα αποτύχει ή θα ατονήσει και θα καταργηθεί.

Οι ποινικές καταδίκες και οι αξιακοί κώδικες
Ακόμη κι αν καταδικαζόταν ο κ. Αμβρόσιος, πολλοί θα έτρεχαν να 
του φιλήσουν το χέρι. Ομοίως, αν καταδικαζόταν ο κ. Καμμένος, 
πολλοί θα τον ψήφιζαν. Και οι δύο βρίσκονται εκεί που βρίσκονται 
ακριβώς επειδή είναι αυτοί που είναι. Η ποινική καταδίκη δύσκολα 
θα άλλαζε τον αξιακό κώδικα των πιστών και των ψηφοφόρων.

Καταδίκη για τον μητροπολίτη θα ήταν μια άδεια εκκλησία. 
Καταδίκη για τον πολιτικό θα ήταν η μη εκλογή του. Καταδίκη 
για τους απειλούντες τους βουλευτές θα ήταν μια άδεια πλατεία 
στο επόμενο συλλαλητήριο.

Θα ήταν ουσιαστικές καταδίκες, με βάση την ηθική και το 
ήθος που θα έπρεπε να έχουν οι πολίτες αυτής της χώρας.

Όπως το έκαναν κι οι «άλλοι»…
Καθόλου άσχετη με τα παραπάνω η ιστορία του ΠΑΟΚ. Πολ-
λοί φάνηκαν ικανοποιημένοι για το γεγονός ότι «κινδυνεύει» να 
πάρει το πρωτάθλημα χάρη σε μια αμφισβητούμενη δικαστική α-
πόφαση. Με τον ίδιο κακό τρόπο, δηλαδή, που το έπαιρναν κι οι 
άλλοι. Θεωρείται φυσιολογικό το ότι για να πάρει κανείς το πρω-
τάθλημα πρέπει να επηρεάσει τα όργανα. Η γνωστή εισβολή με 
το όπλο επισκίασε τη δικαστική απόφαση, αλλά έφερε, και αυτή, 
στην επιφάνεια μια χειρότερη εκδοχή του όποιου κώδικα αξιών 
της ελληνικής κοινωνίας: αφού το έκαναν οι άλλοι, δικαιούμαστε 
να το κάνουμε κι εμείς. Συμψηφισμός. Πάντα προς το χειρότερο.

Οπαδοί της ομάδας ματαίωσαν, διαμαρτυρόμενοι για την «α-
δικία», εκδήλωση που οργάνωνε τοπικός βουλευτής, ο οποίος 
όμως, ίσως θυμούνται κάποιοι, είχε παλιότερα εισβάλει στον α-
γωνιστικό χώρο για να διαμαρτυρηθεί για απόφαση του διαιτητή. 
Η ειδησεογραφία λέει ότι η αστυνομία δεν εκλήθη. Με την ίδια 

λογική, η αθώωση Αμβρόσιου άνοιξε τον δρόμο και για την αθώ-
ωση Καμμένου. Μπορεί να λειτούργησε και ως πρόδρομη βαλβίδα 
εκτόνωσης.

Όταν όμως μια κοινωνία κάνει εκπτώσεις στα θέματα ηθικής 
και αξιών, είναι βέβαιο ότι θα βρεθεί σύντομα σε φαύλο κύκλο. Η 
λύση δεν είναι να έρθει κάποιος δικαστής να επιβάλει ποινή και 
κατόπιν ο ένοχος να ψηφιστεί και να εκλεγεί.

Από την εποχή που ο Ανδρέας Παπανδρέου, κατά παραδοχή 
πολλών μέγιστος ηγέτης, «διαμαρτυρήθηκε» δημοσίως μόνο για το 
ύψος του δώρου («όχι και 500 εκατομμύρια») και όχι γι’ αυτό κα-
θαυτό το δώρο, η χώρα αυτή και οι πολίτες της ακολουθούν με συ-
νέπεια τον ολισθηρό δρόμο των εκπτώσεων σε ζητήματα αξιών και 
ηθικής. Βρίσκουν άλλοθι στη Δικαιοσύνη, οι αποφάσεις της οποίας 
είναι σε πολλές περιπτώσεις τεχνικού τύπου, με την έννοια ότι ο δι-
καστής δεν μπορεί να καταδικάσει με αποκλειστικό κριτήριο έναν 
κώδικα αξιών. Είναι γνωστό ότι, στο ποινικό δίκαιο ειδικά, ισχύει 
μέχρι τέλους τεκμήριο αθωότητας. Οι νόμοι, οι οποίοι συνιστούν ή 
υποστηρίζουν έναν αξιακό κώδικα, ψηφίζονται ή επηρεάζονται στο 
περιεχόμενό τους και από τους κατηγορουμένους, όταν αυτοί είναι 
δημόσια πρόσωπα.

Μια συλλογική διαστροφή
Δεν είναι τυχαίο ότι οι δικαστικές αποφάσεις για τον Αμβρόσιο, 
τον Καμμένο και τον ΠΑΟΚ συνάντησαν περιορισμένες χρονικά 
και ποσοτικά αντιδράσεις, ότι για κάποιους ήταν και αναμενόμε-
νες. Τα θέματα αυτά δεν αφορούν τη λεγόμενη υψηλή πολιτική, 
ούτε ισχυρά πολιτικά διακυβεύματα. Αφορούν στενά τα περιθώρια 
ηθικής και δίκαιης κρίσης που καθορίζουν τη συμπεριφορά κάθε 
ανθρώπου και φυσικά του συνόλου.

Το σύνολο έχει μάθει να ακούει τη συγνώμη και να την απο-
δέχεται είτε ως μέσον αποφυγής των συνεπειών είτε ως όπλο υπε-
ροχής απέναντι σε αντίπαλο που έκανε το ίδιο… αλλά δεν ζήτησε 
συγνώμη(!), σε μια επίδειξη συλλογικής διαστροφής. Η ειλικρινής 
συγνώμη, όμως, εμπεριέχει και την αποδοχή της τιμωρίας. Ενίοτε 
και της αυτοτιμωρίας. Αλλιώς…

Έχουμε εθιστεί εδώ και δεκαετίες σε ανεξέλεγκτες συμπε-
ριφορές οι οποίες δεν αντιμετωπίζουν κανενός είδους ηθική κύ-
ρωση, ακόμη και όταν υπάρχουν καταδίκες από τη Δικαιοσύνη. Έ-
χουμε χάσει τον ηθικό μας προσανατολισμό, αφού προηγουμένως 
κάναμε επί έτη σοβαρές εκπτώσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία 
και θεωρήσαμε προσόν το βόλεμα και το χρήμα. Αναζητούμε στις 
δικαστικές διαδικασίες, στην αθώωση ή στην έλλειψη δίωξης, το 
άλλοθι για να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο.

Αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτόν. Δημοκρατία είναι ο σεβασμός 
των κανόνων και η κατοχύρωση των δικαιωμάτων της μειοψηφίας. Α-
θώωση είναι το άλλοθι για να συνεχίσουμε στην ανηθικότητά μας.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.
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ΚΑΤΑΠΑΤΗΜΈΝΑ ΔΗΜΌΣΙΑ 
ΑΚΙΝΗΤΑ: ΠΩΛΌΎΝΤΑΙ ΌΠΩΣ 
ΈΙΝΑΙ ΈΠΙΠΛΩΜΈΝΑ

 ΤΌΎ ΚΩΣΤΑ ΚΌΎΡΌΎΝΗ*

Τ
ο καλοκαίρι του 2016 ο εκλι-
πών βουλευτής κ. Μπασιάκος 
υπέβαλε ερώτημα στον αν. υ-
πουργό κ. Αλεξιάδη σχετικά με 
τις καταπατημένες εκτάσεις και 
τα ακίνητα του Δημοσίου. Ο υ-
πουργός ζήτησε και έλαβε υπη-
ρεσιακά σημειώματα από τις πε-

ριφερειακές διευθύνσεις δημόσιας περιουσίας, από τα 
οποία προκύπτει μια εικόνα πρωτοφανούς απορρύθμι-
σης των υπηρεσιών, γι’ αυτό και η ομολογία περί τρικού-
βερτης καταπάτησης των δημοσίων ακινήτων δεν προ-
καλεί έκπληξη.

Είναι γνωστό στην «πιάτσα» ότι η καταπάτηση των 
δημοσίων κτημάτων δεν οφείλεται απαραίτητα στην κα-
πατσοσύνη των καταπατητών. Οφείλεται και στην αδυ-
ναμία των αρμόδιων υπηρεσιών να τα εντοπίσουν και να 
τα καταγράψουν, ακόμα και μετά την καταπάτηση. Επι-
πλέον, σε πολλές περιπτώσεις, αν και χαρακτηρίζονται 
«καταπατημένα», μόνο καταπατημένα δεν είναι.

Έκπληξη, όμως, δεν προκαλεί μόνο η έκταση της κα-
ταπάτησης αλλά και το γεγονός ότι στα σημειώματα των 
υπηρεσιών όπου επιχειρείται η καταγραφή του προβλή-
ματος διατυπώνονται σοβαρές επιφυλάξεις ως προς την 
ακρίβεια των ίδιων των στοιχείων που δίνονται. Μάλι-
στα, δε, η παραδοχή της αδυναμίας των υπηρεσιών να α-
ντεπεξέλθουν στον ρόλο τους παραπέμπει περισσότερο 
σε καταγγελία παρά σε ενημέρωση προς τον υπουργό.

Είναι προς το συμφέρον όλων 
να απαλλαγεί η διοίκηση 
από χρονοβόρες και ακριβές 
διαδικασίες διεκδίκησης των 
καταπατημένων και εν συνεχεία 
να ασχοληθεί με τη διαχείριση 
των υπόλοιπων «καθαρών» 
ακινήτων που θα προκύψουν 
από αυτό το ξεσκαρτάρισμα.

Τι πρέπει να γίνει
Μπροστά σε αυτά τα δεδομένα, οι προτεραιότητες της Γε-
νικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (ΓΓΔΠ) οφεί-
λουν να κινούνται περισσότερο προς την καταγραφή των 
ακινήτων του Δημοσίου με παράλληλη πολεοδομική και 
περιβαλλοντική αξιολόγησή τους, τουλάχιστον για τα ση-
μαντικότερα. Και επειδή κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει 
από τις ίδιες τις υπηρεσίες, μπορεί να ακολουθηθεί μια δι-
αδικασία παρόμοια με αυτήν που υιοθετήθηκε για τον υ-
πολογισμό των αντικειμενικών αξιών.

Οι πληροφορίες λένε ότι η ΓΓΔΠ κινείται προς την α-
ναθέρμανση παλιών νομοσχεδίων, όπως αυτό του 2014, 
που για διάφορους λόγους δεν ολοκληρώθηκαν. Ας ελπί-
σουμε ότι η παρούσα προσπάθεια δεν θα μείνει κι αυτή 
στα προεκλογικά συρτάρια και θα προωθηθεί μια ρύθμιση 
κατά το δυνατόν ευρύτερη, τέτοια που να προσφέρει ορι-
στική λύση στο ζήτημα. Είναι προς το συμφέρον όλων να 
απαλλαγεί η διοίκηση από χρονοβόρες και ακριβές διαδι-
κασίες διεκδίκησης των καταπατημένων και εν συνεχεία 
να ασχοληθεί με τη διαχείριση των υπόλοιπων «καθαρών» 
ακινήτων που θα προκύψουν από αυτό το ξεσκαρτάρισμα.

Άλλωστε, στις περιφερειακές υπηρεσίες, ακόμα και 
όταν υπάρχουν πλήρεις οι φάκελοι των ακινήτων, κάποιες 
καταγραφές που έτυχε να γίνουν επιτεύχθηκαν κυρίως 
μέσω των αιτήσεων εξαγοράς ή δηλώσεων κατοχής από 
τους ίδιους τους ιδιώτες που τα κατέχουν. Όταν δηλαδή 
αυτοβούλως πήγαν οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι και δήλω-
σαν τι κατέχουν!

Θεωρώ ότι δεν είναι σωστό να γενικευτεί η παρα-
πάνω πρακτική και να περιμένουμε από τους ίδιους 
τους κατέχοντες τα ακίνητα να υποκαταστήσουν το 
έργο των αρμόδιων περιφερειακών υπηρεσιών. Κάτι 
τέτοιο, εκτός του ότι είναι αρκετά παρακινδυνευμένο, 
παρακάμπτει ένα σοβαρότατο πρόβλημα, με το οποίο η 
πολιτεία οφείλει κάποτε να αναμετρηθεί: τα δημόσια 
ακίνητα και ειδικά τα εκτός σχεδίου, εφόσον δεν ρυθ-
μιστούν εγκαίρως και σωστά, το πιθανότερο είναι ότι 
θα παραμείνουν κάτω από άγνωστο ή αόριστο χωρικό 
και πολεοδομικό καθεστώς, χωρίς όρους δόμησης και 
με αδυναμία χωροθέτησης χρήσεων.

Επιπλέον, οι εκτάσεις αυτές είναι πιθανό να μην 
μπορέσουν να υπαχθούν ούτε καν στα γενικής ισχύος 
προεδρικά διατάγματα περί εκτός σχεδίου δόμησης. 
Εάν μάλιστα ο οικείος δήμος έχει ρυθμιστεί σύμφωνα 
με τον ν. 2508/97, το πρόβλημα πολλαπλασιάζεται, 
διότι σε αυτή τη περίπτωση πρέπει να συνεκτιμηθούν 
τα δεδομένα των εγκεκριμένων Γενικών Πολεοδομι-
κών Σχεδίων (ΓΠΣ) ή των Σχεδίων Χωρικής και Οικι-
στικής Οργάνωσης (ΣΧΟΟΑΠ), τα οποία αποτελούν ι-
σχυρότατες διοικητικές πράξεις.

Μπορούμε να μην επαναλάβουμε τα 
παλιά λάθη
Μια συνοπτική αλλά κατά το δυνατόν άρτια προερ-
γασία εντοπισμού και πολεοδομικής-ρυθμιστικής α-
ξιολόγησης των υπό εξαγορά εκτάσεων θα προσδώ-
σει στην όλη διαδικασία τις απαραίτητες εγγυήσεις ότι 
όχι μόνο δεν «ξεπουλάμε τα ασημικά μας» αλλά ότι ει-
σπράττουμε ένα εύλογο ισόποσο αποδίδοντας στην 
αγορά όχι αμφιλεγόμενα ή και αχαρτογράφητα εδάφη, 
αλλά ακίνητα ώριμα και κατάλληλα για φορολογητέες 
επενδύσεις που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος.

Διότι καλό είναι να έχουμε στον νου μας ότι πολλές 
από τις εκτάσεις του Δημοσίου αφορούν ακίνητα-φι-
λέτα μέσα σε περιοχές εκπάγλου καλλονής, τα οποία, 
υπό κανονικές συνθήκες οικονομίας, ουδέποτε θα έ-
βγαιναν στις βιτρίνες της κτηματαγοράς.

*Ο Κώστας Κουρούνης είναι πολεοδόμος πολιτικός μηχα-
νικός, υπεύθυνος για την πρωτοβουλία Publicspace.gr.
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Ε
ίναι μια υπόθεση που τα έχει όλα: σεξ, 
ψέματα, πολιτική, εκβιασμούς, τεχνολο-
γία και στο επίκεντρό της –ποιον άλλον;– 
τον Ντόναλντ Τραμπ και την εκλογή του 
στην προεδρία των ΗΠΑ τον Νοέμβριο 
του 2016.

Η αποκάλυψη ότι μέσω του Facebook, της πιο δημοφι-
λούς πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, τα προσωπικά δε-
δομένα 50 εκατομμυρίων χρηστών κατέληξαν στους υπολο-
γιστές μιας εταιρείας συμβούλων, της Cambridge Analytica, 
η οποία αποτελούσε την «αιχμή του δόρατος» της διαδικτυ-
ακής προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ, προκαλεί ήδη 
μεγάλα ερωτηματικά σχετικά με το πώς το Facebook επι-
χειρεί να «κεφαλαιοποιήσει» τον τεράστιο πλούτο δεδομέ-
νων που συλλέγει σε διαρκή βάση από τους χρήστες του.

Ωστόσο, το πράγμα γίνεται πολύ πιο σκοτεινό όταν γί-
νεται γνωστό ότι η Cambridge Analytica επεξεργάστηκε τα 
δεδομένα αυτά και επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένες Πο-
λιτείες των ΗΠΑ, Πολιτείες που, εν πολλοίς, θεωρείται ότι 
χάρισαν στον Τραμπ την απρόσμενη νίκη του, κάνοντας δι-
αδικτυακή «πλύση εγκεφάλου» σε ψηφοφόρους, ώστε να 
στηρίξουν τον μεγιστάνα έναντι της Δημοκρατικής αντιπά-
λου του Χίλαρι Κλίντον. Και αγγίζει τα όρια του θρίλερ όταν 
αποκαλύπτεται ότι η εταιρεία είχε δουλέψει στενά με την 
εκστρατεία του Brexit στο δημοψήφισμα του 2016.

Ήδη δύο Κοινοβούλια, των ΗΠΑ και της Βρετανίας, ζη-
τούν επισήμως εξηγήσεις από το Facebook για τον τρόπο με 
τον οποίο διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρη-
στών του, ενώ η Cambridge Analytica βρίσκεται σε κατά-
σταση βέρτιγκο, μετά τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις, από 
τον ίδιο τον CEO της, ότι στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων 
της δεν έχει διστάσει να χρησιμοποιήσει «βρόμικες» μεθό-

δους για να πετύχει τους σκοπούς της.

Πάρε-δώσε με τα δεδομένα
Η τρομακτική αυτή υπόθεση «έσκασε» όταν ένας νεαρός, 
πρώην κορυφαίο στέλεχος της Cambridge Analytica, ο 
Κρίστοφερ Γουάιλι, αποκάλυψε ότι σε συνεργασία με την 
«γκρίζα εξοχότητα» του Τραμπ, τον πρώην ειδικό σύμβουλο 
του Προέδρου των ΗΠΑ Στιβ Μπάνον (ο οποίος ίδρυσε και 
ήταν στο Δ.Σ. της εταιρείας έως το 2016), σχεδίασε και υλο-
ποίησε μια ειδική στρατηγική αξιοποίησης δεδομένων χρη-
στών του Facebook και άλλων social media, προκειμένου 
να υπάρξει ειδική στόχευση σε κρίσιμους ψηφοφόρους σε 
Πολιτείες που θα μπορούσαν να καθορίσουν το αποτέλεσμα 
των προεδρικών εκλογών του 2016.

Σύμφωνα με τον Γουάιλι, η Cambridge Analytica απευ-
θύνθηκε σε μια άλλη εταιρεία, την Global Science Research 
(GSR), του επιστήμονα στο Κέμπριτζ Αλεξάντρ Κόγκαν, ο 
οποίος, ισχυριζόμενος ότι πρόκειται για επιστημονική έ-
ρευνα, συνέλεξε, επεξεργάστηκε και παρέδωσε στην 
Cambridge Analytica τα προσωπικά στοιχεία περίπου 30 
εκατομμυρίων Αμερικανών πολιτών, προκειμένου να αξιο-
ποιηθούν σε πολιτικές προεκλογικές εκστρατείες, όπως αρ-
χικά του Τεντ Κρουζ και στη συνέχεια του Ντόναλντ Τραμπ. 
Συνολικά η Cambridge Analytica ξόδεψε 8 εκατ. δολάρια 
για την όλη υπόθεση.

To πράγμα περιπλέκεται ακόμα περισσότερο, καθώς ο 
Κόγκαν ισχυρίζεται ότι δεν παραβίασε τους όρους χρήσης 
του Facebook και ότι δεν γνώριζε πώς θα χρησιμοποιού-
νταν τα δεδομένα που παρέδωσε στον Γουάιλι, με τον οποίο 
συνεργαζόταν στενά. Ο Γουάιλι, από την πλευρά του, ισχυ-
ρίζεται ότι εξαρχής είχε ενημερώσει τον Κόγκαν, ενώ το 
Facebook παρενέβη και ζήτησε τα δεδομένα να διαγραφούν, 

ΣΕΞ, ΨΕΜΑΤΑ ΚΑΙ BIG DATA
 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΌΠΌΥΛΌΣ

καθώς χρησιμοποιήθηκαν για εμπορικούς σκοπούς χωρίς τη 
συγκατάθεση των χρηστών και του ίδιου του Facebook.

Παλιές, βρόμικες μέθοδοι
Την ίδια στιγμή η Cambridge Analytica βρίσκεται σε κατά-
σταση πανικού, καθώς το Channel 4 του BBC μετέδωσε συζή-
τηση του CEO της εταιρείας, Αλεξάντερ Νιξ, με δημοσιογράφο 
–η οποία καταγράφηκε με κρυφή κάμερα–, στην οποία καυχιέ-
ται ότι η εταιρεία διηύθυνε όλη την ψηφιακή εκστρατεία του 
Τραμπ και ότι ουσιαστικά «τον εξέλεξε Πρόεδρο».

Η συζήτηση, ωστόσο, πηγαίνει ακόμα πιο πέρα, καθώς ο ε-
πικεφαλής της εταιρείας εμφανίζεται να λέει ότι δεν περιορί-
ζονται στην επεξεργασία δεδομένων αλλά χρησιμοποιούν και 
παλιές, βρόμικες μεθόδους, όπως εκβιασμούς, σεξουαλικές πα-
γίδες με πόρνες, ψευδείς ειδήσεις και δωροδοκίες, προκειμέ-
νου να πετύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα για τους πελάτες 
τους. Ο ίδιος ο Νιξ λέει ότι «τα κορίτσια από την Ουκρανία είναι 
πολύ όμορφα κι αυτό δουλεύει πολύ καλά».

Το βίντεο «έσκασε» σαν βόμβα στη Βρετανία και ήδη έχουν 
αρχίσει να πέφτουν κεφάλια, με πρώτο αυτό του Νιξ. «Τα πρό-
σφατα σχόλια του Νιξ που καταγράφηκαν μυστικά από το 
Channel 4 και άλλες καταγγελίες δεν εκπροσωπούν τις αξίες 
της ή τη δράση της εταιρείας και η αποπομπή του αντικατο-
πτρίζει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζουμε τις πα-
ραβιάσεις αυτές» ανακοίνωσε η Cambridge Analytica, η οποία, 
ωστόσο, ήδη ερευνάται από τις βρετανικές αρχές για τον ρόλο 
της στο δημοψήφισμα για την έξοδο της χώρας από την Ε.Ε.

Πανικός στο Facebook
Και ενώ η Cambridge Analytica επιχειρεί να κάνει διαχεί-
ριση ζημιάς, το Facebook βρίσκεται σε κατάσταση ελεγχόμε-
νου πανικού, καθώς τόσο το βρετανικό Κοινοβούλιο όσο και το  
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κόσµος

τόχων της εταιρείας, που είδαν να εξανεµί-
ζεται ποσό 50 δισ. δολαρίων από την αξία 
των µετοχών τους.

«Κάναµε λάθη»
Προσπαθώντας να περιορίσει τις ζηµιές, 
αλλά και να στείλει µήνυµα στα εκατοντά-
δες εκατοµµύρια χρηστών του Facebook ότι 
το νέο σκάνδαλο µε τα προσωπικά τους δε-
δοµένα έκανε την εταιρεία πιο σοφή, ο Ζά-
κερµπεργκ σε µακροσκελή δήλωσή του πα-
ραδέχτηκε ότι «προσπαθώ να καταλάβω α-
κριβώς τι συνέβη και να σιγουρευτώ ότι 
αυτό δεν θα ξανασυµβεί. Τα καλά νέα είναι 
ότι τις πιο σηµαντικές ενέργειες για να α-
ποτρέψουµε αυτό το γεγονός (σ.σ.: την πα-
ραβίαση των προσωπικών δεδοµένων των 
χρηστών) να συµβεί ξανά σήµερα τις έχουµε 
ήδη πάρει χρόνια πριν. Αλλά κάναµε και 
λάθη, υπάρχουν κι άλλα να κάνουµε, και 
πρέπει να το κάνουµε».

Ο ιδρυτής του Facebook σηµείωσε 
ότι όσα συνέβησαν «ήταν µια παραβί-
αση εµπιστοσύνης µεταξύ του Κόγκαν, της 
Cambridge Analytica και του Facebook. 
Αλλά ήταν επίσης παραβίαση της εµπιστο-
σύνης µεταξύ του Facebook και των ανθρώ-
πων που µοιράζονται τα δεδοµένα τους µαζί 
µας και περιµένουν από εµάς να τα προστα-
τέψουµε. Πρέπει να το διορθώσουµε αυτό» 
και περιέγραψε τρία βήµατα ώστε να απο-
τραπεί πλήρως το ενδεχόµενο να συµβεί 
ξανά κάτι τέτοιο: «Πρώτον, θα ερευνήσουµε 
όλες τις εφαρµογές που είχαν πρόσβαση σε 
µεγάλες ποσότητες πληροφοριών πριν αλ-

λάξουµε την πλατφόρµα µας, για να µειώ-
σουµε δραµατικά την πρόσβαση στα δεδο-
µένα του 2014, και θα διεξάγουµε πλήρη 
έλεγχο κάθε εφαρµογής µε ύποπτη δραστη-
ριότητα. Θα αποµακρύνουµε από την πλατ-
φόρµα µας κάθε προγραµµατιστή που δεν 
συµφωνεί µε έναν διεξοδικό έλεγχο. Και 
αν βρούµε προγραµµατιστές που έκαναν 
κατάχρηση προσωπικών αναγνωρίσιµων 
στοιχείων, θα τους αποµακρύνουµε και θα 
πούµε σε όλους ότι επηρεάζονται από αυτές 
τις εφαρµογές […].

»∆εύτερον, θα περιορίσουµε την πρό-
σβαση των προγραµµατιστών στα δεδο-
µένα ακόµη περισσότερο, για να αποτρέ-
ψουµε άλλα είδη κακοποίησης. Για παρά-
δειγµα, θα αφαιρέσουµε την πρόσβαση των 
προγραµµατιστών στα δεδοµένα σας αν δεν 
έχετε χρησιµοποιήσει την εφαρµογή τους 
σε τρεις µήνες. Θα µειώσουµε τα δεδοµένα 
που δίνετε σε µια εφαρµογή όταν υπογρά-
φετε – µόνο το όνοµά σας, τη φωτογραφία 
προφίλ και τη διεύθυνση email σας. Θα ζη-
τήσουµε από τους προγραµµατιστές όχι 
µόνο να πάρουν έγκριση αλλά και να υπο-
γράψουν συµβόλαιο για να ζητήσουν από 
οποιονδήποτε πρόσβαση στις δηµοσιεύ-
σεις του ή άλλα προσωπικά δεδοµένα. Και 
θα έχουµε περισσότερες αλλαγές να µοιρα-
στούµε τις επόµενες µέρες.

»Τρίτον, θέλουµε να βεβαιωθούµε ότι 
καταλαβαίνετε ποιες εφαρµογές έχετε ε-
πιτρέψει να έχουν πρόσβαση στα δεδο-
µένα σας. Τον επόµενο µήνα θα δείξουµε σε 
όλους ένα εργαλείο στην κορυφή των ενη-

µερώσεών σας µε τις εφαρµογές που έχετε 
χρησιµοποιήσει και έναν εύκολο τρόπο να 
ανακαλέσει τα δικαιώµατα των εφαρµο-
γών στα δεδοµένα σας. Έχουµε ήδη ένα ερ-
γαλείο για να το κάνουµε αυτό στις ρυθµί-
σεις απορρήτου σας και τώρα θα βάλουµε 
αυτό το εργαλείο στην κορυφή των ενηµε-
ρώσεών σας, για να βεβαιωθούµε ότι θα το 
δουν όλοι».

«Σβήστε τους λογαριασµούς σας»
Ωστόσο, παρά την προσπάθεια του Ζάκερ-
µπεργκ να παρουσιάσει το Facebook ως το 
θύµα της υπόθεσης και να καθησυχάσει 
τους χρήστες ότι λαµβάνονται µέτρα για την 
προστασία τους, τα πράγµατα για την πιο 
δηµοφιλή πλατφόρµα κοινωνικής δικτύω-
σης δείχνουν σκοτεινά. Ήδη στις ΗΠΑ αυ-
ξάνονται οι φωνές που ζητούν το Facebook 
να διασπαστεί σε πολλές µικρότερες και πιο 
ελέγξιµες εταιρείες, ενώ κάποιοι προτεί-
νουν ακόµα πιο ριζοσπαστικές λύσεις.

Συγκεκριµένα, ο Μπράιαν Άκτον, 
ο ιδρυτής της πλατφόρµας µηνυµάτων 
WhatsApp, την οποία το Facebook εξαγό-
ρασε πριν από µερικά χρόνια µε το ιλιγ-
γιώδες ποσό των 19 δισ. δολαρίων, κάλεσε 
τους χρήστες του Facebook να διαγράψουν 
τους λογαριασµούς τους στο µέσο κοινωνι-
κής δικτύωσης και φαίνεται ότι δεν είναι ο 
µόνος. Μετρήσεις δείχνουν ότι ειδικά οι νε-
αρότερες ηλικίες χρηστών ήδη εγκαταλεί-
πουν το Facebook για άλλα –πιο trendy– 
social media, όπως το Instagram (το οποίο, 
ωστόσο, ανήκει στο Facebook).

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν

Κογκρέσο των ΗΠΑ καλούν τον ιδρυτή του, 
Μαρκ Ζάκερµπεργκ, να καταθέσει για το 
ζήτηµα της ασφάλειας των δεδοµένων των 
χρηστών του µέσου κοινωνικής δικτύωσης 
και την επίδραση που είχε στις κρίσιµες ε-
κλογικές αναµετρήσεις.

Ήδη η Επιτροπή Επικοινωνιών στη Βρε-
τανία έχει ξεκαθαρίσει ότι «ερευνούµε κατά 
πόσο το Facebook ασφάλισε και προστά-
τεψε τις προσωπικές πληροφορίες στην 
πλατφόρµα, κατά πόσο, όταν ανακάλυψαν 
την απώλεια των δεδοµένων, ενήργησαν 
δραστικά και κατά πόσο ήταν ενήµερος ο 
κόσµος», ενώ σε σίριαλ έχει µετατραπεί η 
παραµονή ή αποχώρηση από το Facebook 
του επικεφαλής ασφαλείας της πλατφόρ-
µας Άλεξ Στάµος, µε τον ίδιο να δηλώνει ότι 
παραµένει στην εταιρεία, αλλά έχει πλέον 
άλλα καθήκοντα.

Το Facebook, που στην αρχή των απο-
καλύψεων είχε επιχειρήσει να κρατήσει α-
ποστάσεις, αρχικά µπλόκαρε τους λογαρια-
σµούς της Cambridge Analytica και πλέον, 
υπό το βάρος των εξελίξεων, δηλώνει ότι 
είναι «σοκαρισµένο που εξαπατήθηκε» σχε-
τικά µε τη χρήση προσωπικών δεδοµέ-
νων των χρηστών του από την Cambridge 
Analytica και τονίζει ότι «κατανοεί τη σο-
βαρότητα του προβλήµατος».

Την ίδια στιγµή ο Μαρκ Ζάκερµπεργκ 
ζει και ένα δεύτερο δράµα, καθώς η µετοχή 
του Facebook κατακρηµνίζεται µετά την α-
ποκάλυψη του σκανδάλου. Ο ίδιος χάνει 
κατ’ εκτίµηση 5,5 δισ. δολάρια µέχρι στιγ-
µής, αντιµετωπίζοντας και την οργή των µε-
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Οι δικαστές έκριναν ότι η απόφαση 
Φίλη είναι αντίθετη με το άρθρο 16 του 
Συντάγματος, που ορίζει ότι η παιδεία 
αποτελεί βασική αποστολή του κράτους.

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑ 
ΤΟ ΣτΕ ΤΑ «ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΦΙΛΗ»

  ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Νέα αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει μεταξύ κυβέρνησης 
και Δικαιοσύνης με αφορμή την απόφαση του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) για το μάθημα των 
Θρησκευτικών. Συγκεκριμένα, την περασμένη Τρίτη η 

Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ως «αντισυνταγματικές και αντίθετες με 
τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Ανθρώπου τις αλ-
λαγές στη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών που είχαν 
γίνει επί υπουργίας Νίκου Φίλη». Κυβέρνηση, υπουργείο Παιδείας 
και ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησαν το ΣτΕ ότι ταυτίζεται με ακραίους και 
σκοταδιστικούς θεολογικούς κύκλους.

Το σκεπτικό της απόφασης
Στο ανώτατο δικαστήριο είχαν προσφύγει η Ιερά Μητρόπολη Πει-
ραιά, ο μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ, η Εστία Πατερικών Με-
λετών αλλά και γονείς οι οποίοι ζητούσαν να ακυρωθεί η απόφαση 
του πρώην υπουργού Παιδείας που αφορούσε αλλαγές στον χαρα-
κτήρα και στον τρόπο διδασκαλίας των Θρησκευτικών στο δημο-
τικό και στο γυμνάσιο.

Η Ολομέλεια του ανώτατου δικαστηρίου, σε έκτακτη συνεδρί-
αση με πρόεδρο τον Νίκο Σακελλαρίου και εισηγητή τον σύμβουλο 
Επικρατείας Ευθύμιο Αντωνόπουλο, ακύρωσε την επίμαχη υπουρ-
γική απόφαση. Ειδικότερα, οι δικαστές έκριναν ότι η απόφαση 
Φίλη είναι αντίθετη με το άρθρο 16 του Συντάγματος, που ορίζει 
ότι η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του κράτους και μεταξύ 
των σκοπών της είναι η ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συ-
νείδησης, και ως εκ τούτου «φαλκιδεύεται ο επιβαλλόμενος από τη 
συνταγματική αυτή διάταξη σκοπός της ανάπτυξης».

Επιπλέον, αποφάσισαν ότι αντιβαίνει στο άρθρο 13 του Συντάγ-
ματος, το οποίο «κατοχυρώνει ως απαραβίαστη την ελευθερία της 
θρησκευτικής συνείδησης, γιατί η προσβαλλόμενη απόφαση θα έ-
πρεπε να απευθύνεται αποκλειστικά στους Ορθόδοξους Χριστια-
νούς μαθητές και να κατατείνει στην εμπέδωση και συνέχιση της 
Ορθόδοξης Χριστιανικής συνείδησης».

Σε άλλο σημείο επισημαίνεται ότι «προσβάλλει ευθέως το 
Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δι-
καιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) γιατί στερεί από τους μαθητές 
του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δόγματος το δικαίωμα να διδάσκο-
νται αποκλειστικά τα δόγματα, τις ηθικές αξίες και τις παραδόσεις 
της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού, ενώ η νομοθε-
σία προβλέπει για μαθητές Ρωμαιοκαθολικούς, Εβραίους και Μου-

σουλμάνους να διδάσκονται αυτοτελώς το εν λόγω μάθημα», ενώ 
στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ακόμη ότι ο Ιησούς Χρι-
στός δεν παρουσιάζεται ως Σωτήρας αλλά απλώς ως δάσκαλος. Ση-
μειώνεται ότι για τη διδασκαλία των Θρησκευτικών στο λύκειο εκ-
κρεμεί άλλη αίτηση ακύρωσης.

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι τα πέντε μέλη του ΣτΕ που μει-
οψήφησαν ανέφεραν στο σκεπτικό τους ότι η απόφαση του κ. Φίλη 
«υπηρετεί τους σκοπούς της παροχής από το κράτος θρησκευτικής 
εκπαίδευσης πολυφωνικής και αξιολογικά ουδέτερης, παρουσιά-
ζει επαρκώς τη διδασκαλία της Ορθοδοξίας, όπως προβλέπει το Σύ-
νταγμα και οι διατάξεις των διεθνών συμβάσεων».

ΥΠΕΘ-ΣΥΡΙΖΑ: «Σκοταδιστικές απόψεις»
Άμεση ήταν η αντίδραση τόσο της ηγεσίας του υπουργείου Παι-
δείας όσο και του ΣΥΡΙΖΑ, που έκαναν λόγο για σκοταδιστικές α-
πόψεις. «Η συγκεκριμένη απόφαση πηγαίνει την εκπαίδευση και 
την κοινωνία πολλά χρόνια πίσω, καθώς ταυτίζεται και συντάσσεται 
με απόψεις ακραίων και σκοταδιστικών θεολογικών κύκλων», ανα-
φέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, το οποίο δηλώ-
νει «αποφασισμένο να συνεχίσει το έργο της ανανέωσης, του πλου-
ραλισμού και του εκδημοκρατισμού των προγραμμάτων σπουδών 
και των διδακτικών υλικών όλων των βαθμίδων. Σημειώνεται, δε, 
ότι η νέα διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών έχει εν-
σωματωθεί πλήρως και έχει γίνει απολύτως αποδεκτή από εκπαι-
δευτικούς και μαθητές, γιατί αποτελούσε ώριμο αίτημα της ελλη-
νικής κοινωνίας».

Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε και η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ 
για την απόφαση του ΣτΕ. «Η απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ 
για τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών στο δημοτικό 
και στο γυμνάσιο βασίζεται σε ένα σκεπτικό βγαλμένο από εποχές 
αλήστου μνήμης, το οποίο προσομοιάζει με σκοταδιστικές από-
ψεις ακραίων θεολογούντων. Η εκπαίδευση οφείλει να καλλιεργεί 
την κριτική σκέψη, να προάγει τις αρχές και τις αξίες της Ελευθε-
ρίας, της Δημοκρατίας, της συνύπαρξης με τη διαφορετικότητα. Κα-
λούμε το υπουργείο Παιδείας να συνεχίσει απαρέγκλιτα το έργο 
της βαθιάς μεταρρύθμισης και του εκσυγχρονισμού των προγραμ-
μάτων διδασκαλίας, που εδώ και καιρό έχει δρομολογήσει» κατα-
λήγει η ανακοίνωση.

Από την πλευρά του, ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλά-
δος Ιερώνυμος διαβεβαίωσε ότι «Εκκλησία και πολιτεία θα συνε-

χίσουν τη συνεργασία τους», προσθέτοντας ότι «σεβόμαστε πάντα 
τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Αυτό το θέμα έχει μια συνέχεια. Έ-
χουμε συμφωνήσει με το υπουργείο η Εκκλησία και η πολιτεία να 
συνεχίσουν τη συνεργασία τους, ώστε αυτό που θα βγει στο τέλος 
να γίνει βιβλίο».

Φίλης: «Αρνητική έκπληξη»
Ως «μεσαιωνικού τύπου απόφαση» και «αρνητική έκπληξη» χαρα-
κτήρισε ο Νίκος Φίλης την απόφαση του ΣτΕ για το μάθημα των 
Θρησκευτικών, μιλώντας για «σκοταδισμό, μεσαίωνα και αναχρονι-
σμό». Σε δηλώσεις του στο Κανάλι της Βουλής ο κ. Φίλης σημείωσε 
πως η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία και όχι ομόφωνα, κάνο-
ντας λόγο για εσφαλμένη ερμηνεία του Συντάγματος, ενώ κατηγό-
ρησε το ΣτΕ ότι «υιοθετεί απόψεις ακραίων φονταμενταλιστών». Ο 
πρώην υπουργός πρόσθεσε ότι «το Σύνταγμα λέει ότι το σχολείο 
πρέπει να στηρίζει τη θρησκευτική συνείδηση και αυτό κάνει το 
σχολείο με το μάθημα των Θρησκευτικών από τη Δ΄ Δημοτικού ως 
τη Γ΄ Λυκείου. Δεν υπάρχει καμία συνταγματική επιταγή όμως για 
ομολογιακό μάθημα. Το ΣτΕ υπεισέρχεται σε ζητήματα εκπαιδευ-
τικής πολιτικής».

ΝΔ κατά υπουργείου Παιδείας
Για «νέο πλήγμα από το ΣτΕ στο υπουργείο Παιδείας» έκανε λόγο 
η ανακοίνωση που υπέγραψαν από κοινού η τομεάρχης Παιδείας 
ΝΔ Νίκη Κεραμέως και οι αναπληρωτές τομεάρχες βουλευτές 
Μαρία Αντωνίου, Γιάννης Ανδριανός και Χρήστος Κέλλας. Όπως 
τόνισαν, το «υπουργείο Παιδείας αγνοεί το πνεύμα και το γράμμα 
του υπέρτατου νόμου της χώρας. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ α-
ποδεικνύει καθημερινά ότι είναι οτιδήποτε άλλο παρά “κάθε λέξη 
από το Σύνταγμα αυτής της χώρας”».

Μάλιστα, στην ανακοίνωση υπενθύμιζαν πως τον περασμένο 
Μάρτιο «το ΣτΕ είχε κρίνει ότι ο τρόπος επιλογής των διευθυντών 
σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων, που θέσπισε το υ-
πουργείο Παιδείας με τον νόμο 4327/2015, προσέκρουε στο Σύ-
νταγμα, ενώ πριν λίγες ημέρες το ΣτΕ έκρινε άκυρη απόφαση του 
υπουργού Παιδείας που έθετε τον πρύτανη του Δημοκριτείου Πα-
νεπιστημίου Θράκης σε καθεστώς αποχής από την άσκηση των κα-
θηκόντων του».α

ΑΘΕΟΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ

Άθεη εμφανίζεται η πλειονότητα των νέων σε 12 από 22 
χώρες της Ευρώπης, όπως προκύπτει από έρευνα του 
πανεπιστημίου του Λονδίνου St Mary’s σε συνεργασία με 

το Institut Catholique de Paris.
Από την έρευνα, στην οποία συμμετείχαν νέοι ηλικίας 16-29 

ετών, προέκυψε ότι η Δημοκρατία της Τσεχίας δεν είναι και τόσο 
«θρήσκα» χώρα, καθώς το 91% των ερωτηθέντων απάντησε ότι 
δεν πιστεύει σε καμία θρησκεία. Ακολουθούν η Εσθονία, η Σου-
ηδία και η Ολλανδία με ποσοστό 70%-80%.

Επιπλέον, νέοι της Βρετανίας, της Γαλλίας, του Βελγίου, της 
Ισπανίας και της Ολλανδίας απάντησαν σε ποσοστό από 56% έως 
60% ότι δεν πηγαίνουν ποτέ στην εκκλησία και το 63%-66% απά-
ντησε ότι δεν προσεύχεται ποτέ.

Στον αντίποδα βρίσκεται η Πολωνία, όπου μόλις το 17% αυ-
τοχαρακτηρίζεται μη θρησκευόμενο, και ακολουθεί η Λιθουανία 
με 25%. Στην έρευνα δεν συμμετείχαν η Ελλάδα και η Τουρκία.
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ρεπορτάζ

 Τις ανοιχτές µπάρες «εκµεταλλεύονται» 
και όσοι δεν θέλουν να πληρώσουν, 
µε αποτέλεσµα η εισιτηριοδιαφυγή να 
παραµένει ανοιχτή πληγή για τις αστικές 
συγκοινωνίες. Εργαζόµενοι της ΣΤΑΣΥ µε 
τους οποίους επικοινώνησε η FS εκτίµησαν 
ότι πριν από το Πάσχα δεν πρόκειται να 
εξοµαλυνθεί η κατάσταση.

ΜΕΤΡΟ: ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΣ 
ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΙ ΜΠΑΡΕΣ

Συνεχίζεται η αναστάτωση και η ταλαιπωρία για το επιβα-
τικό κοινό λίγες ηµέρες µετά την «υποτιθέµενη» πλήρη 
εφαρµογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Παρά τις αρ-
χικές ανακοινώσεις ότι όλες οι µπάρες θα είχαν κλείσει 

µέχρι τις 15 Μαρτίου, κάτι τέτοιο όχι µόνο δεν συνέβη αλλά σε πολ-
λές περιπτώσεις δεν λειτουργούσαν ούτε τα µηχανήµατα. Την ίδια 
ώρα άγνωστοι συνεχίζουν τους βανδαλισµούς σε ακυρωτικά µηχα-
νήµατα, ενώ, σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, εκτός λειτουργίας παρα-
µένουν συρµοί του µετρό.

Ακινητοποιηµένοι οι συρµοί
Συγκεκριµένα, στα αµαξοστάσια του Ελαιώνα και των Σεπολίων βρί-
σκονται ακινητοποιηµένοι 22 από τους 67 συρµούς του µετρό. Σύµ-
φωνα µε δηµοσίευµα του «Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής», υπάρ-
χουν σοβαρές ελλείψεις στα ανταλλακτικά, που έχουν ως αποτέλε-
σµα τη µη οµαλή λειτουργία των δροµολογίων. Όπως αναφέρεται 
στο ρεπορτάζ «τροχοί συρµών οι οποίοι είναι κυριολεκτικά λιωµέ-
νοι, χαλασµένα φρένα και πυροσβεστήρες που έχουν λήξει εδώ και 
πέντε χρόνια είναι µερικά από αυτά που προσπαθεί να κρύψει κάτω 
από το χαλί η διοίκηση της ΣΤΑΣΥ». Μάλιστα, ο υπουργός Υποδο-
µών και Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης, σε συνάντηση που πραγµα-
τοποίησε µε το Σωµατείο Εργαζοµένων Λειτουργίας Μετρό Αθήνας 
(ΣΕΛΜΑ), δήλωσε ότι αγνοούσε τις παραπάνω ελλείψεις. Ο κ. Σπίρ-
τζης φέρεται να απόρησε, καθώς η εταιρεία, όπως είπε, έχει πάρει 
όλο τον προϋπολογισµό.

Όπως εξήγησαν οι εργαζόµενοι του ΣΕΛΜΑ, «η ανεπάρκεια του 
εξοπλισµού είναι κρίσιµη για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα 
των γραµµών 2 και 3 του µετρό. Ειδικότερα, δεν υπάρχουν επίσω-
τρα (ελαστικά) και σώτρα (ζάντες) σε 22 συρµούς, µε αποτέλεσµα οι 
τεχνικοί να αναγκάζονται να τα αποσύρουν για λόγους ασφαλείας. 
Ίδιο πρόβληµα υπάρχει και µε τα φρένα, αφού, όπως αναφέρουν, τα 
τακάκια έχουν φθαρεί ή ακόµη και καταστραφεί», σηµειώνεται στο 
δηµοσίευµα.

Γιατί δεν έχουν κλείσει όλες οι µπάρες
Εν τω µεταξύ, αν και επισήµως οι µπάρες έχουν κλείσει, σε κάθε 
σταθµό κάποιες παραµένουν ανοιχτές για τη διέλευση όσων δικαι-
ούνται δωρεάν µετακίνηση (άνεργοι, ΑµεΑ), αφού δεν τους έχουν 
αποσταλεί οι σχετικές κάρτες. Ακόµα όµως κι εκείνοι που τις έχουν 
λάβει δεν µπορούν να τις χρησιµοποιήσουν, καθώς δεν έχει αρχί-

σει η διαδικασία φόρτωσής τους. Πρόκειται για το τελευταίο βήµα 
που πρέπει να ακολουθήσουν µετά την έκδοση και την ενεργοποί-
ησή τους. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε οδηγίες που εξέδωσε ο ΟΑΣΑ 
για την απόκτηση του δικαιώµατος του δωρεάν κοµίστρου, οι κάτο-
χοι των καρτών θα χρειαστούν τους κωδικούς του TaxisNet για την 
είσοδό τους στο σύστηµα, την προσωποποιηµένη ATH.ENA κάρτα 
και τον οκταψήφιο κωδικό Pin της ATH.ENA κάρτα. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, τις ανοιχτές µπάρες «εκµεταλλεύονται» και όσοι δεν θέ-
λουν να πληρώσουν, µε αποτέλεσµα η εισιτηριοδιαφυγή να παρα-
µένει ανοιχτή πληγή για τις αστικές συγκοινωνίες. Εργαζόµενοι της 
ΣΤΑΣΥ µε τους οποίους επικοινώνησε η FS εκτίµησαν ότι πριν από 
το Πάσχα δεν πρόκειται να εξοµαλυνθεί η κατάσταση.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθµό ΣΚΑΪ, ο υπουργός Υ-
ποδοµών και Μεταφορών είπε ότι το ηλεκτρονικό εισιτήριο δεν 
έγινε τόσο γρήγορα και «όφειλε να γίνει πριν αναλάβουµε εµείς 
την κυβέρνηση. Βρήκαµε έναν διαγωνισµό που ήταν ολοκληρω-
µένος και έχει καθυστερήσει τουλάχιστον τρία χρόνια για να ε-
φαρµοστεί και να τρέξει. Και στη συνέχεια συναντήσαµε πλήθος 
εµποδίων, και γιατί έχει σχεδιαστεί ελλιπώς κατά τη γνώµη µου, 
αλλά και γιατί υπήρχαν πολλές αντιδράσεις στην εφαρµογή του η-
λεκτρονικού εισιτηρίου».

Αντιδράσεις από τους εργαζόµενους
Την ίδια ώρα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε το ΣΕΛΜΑ µε αφορµή 
το πιλοτικό κλείσιµο πυλών στον σταθµό του Συντάγµατος αναφέ-
ρεται ότι «η αιτία της αλλοπρόσαλλης προσαρµογής έγκειται στην 
αδιέξοδη προσπάθεια εφαρµογής κανόνων και πρακτικών που συ-
ναντώνται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και όχι σε δηµόσια αγαθά, 
όπως οι αστικές συγκοινωνίες». Το σωµατείο κάνει λόγο για «πε-
ριορισµό επιβατών µε το κλείσιµο έστω και για µικρό χρονικό διά-
στηµα και έρχεται σε ευθεία σύγκρουση µε την ελευθερία µετακίνη-
σης που απολαµβάνει ο καθένας µας, νοµικά και συνταγµατικά κα-
τοχυρωµένη, σε δηµόσιους χώρους».

«Η έκδοση και ο έλεγχος κοµίστρου είναι διαδικασίες ισχύ-
ουσες σε όλα τα σιδηροδροµικά δίκτυα του κόσµου, που αφορούν 
όµως αποκλειστικά στη χρήση των µέσων και καθόλου στον περι-
ορισµό ή στον εγκλωβισµό των επιβατών για οποιαδήποτε αιτία. Η 
διοίκηση προσπαθεί να δώσει λύση µέσω δηµοκρατικοφανών δια-
δικασιών τη στιγµή που οι εργαζόµενοι σταθµάρχες, εκδότες και ε-
λεγκτές καλούνται να εφαρµόσουν πρωτόγνωρες διαδικασίες στα 

όρια της νοµιµότητας, έξω από κάθε εµπειρική και εκπαιδευτική 
γνώση» καταλήγει η ανακοίνωση.

Φθορές σε λεωφορεία και ακυρωτικά 
µηχανήµατα
Στο στόχαστρο αγνώστων µπήκαν ακόµη µια φορά ακυρωτικά µηχα-
νήµατα. Τα ξηµερώµατα του περασµένου Σαββάτου κουκουλοφό-
ροι εισέβαλαν στον σταθµό του ΗΣΑΠ στον Περισσό και έσπασαν 
τις οθόνες ακυρωτικών µηχανηµάτων και τέσσερις γυάλινες θύρες.

Υπενθυµίζεται ότι τον περασµένο µήνα σοβαρές υλικές ζηµιές 
σε ακυρωτικά µηχανήµατα και εκδοτήρια εισιτηρίων προκάλεσαν 
άγνωστοι στον ΗΣΑΠ Πετραλώνων, οι οποίοι έσπασαν τα µηχανή-
µατα κρατώντας σφυριά και βαριοπούλες. Τέσσερα ακυρωτικά µη-
χανήµατα και δύο αυτόµατα µηχανήµατα έκδοσης εισιτηρίων είχαν 
σπάσει πάλι τον Φεβρουάριο άγνωστοι στο σταθµό «Πευκάκια».

Από την οργή των κουκουλοφόρων δεν γλίτωσαν ούτε οχήµατα 
της ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας. Συγκεκριµένα, σοβαρές καταστρο-
φές υπέστησαν τα τρία λεωφορεία της ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας του 
∆ήµου Νέας Ιωνίας, καθώς το περασµένο Σαββατοκύριακο οµάδα 
νεαρών µπήκε στο γκαράζ του δήµου και βανδάλισε τα οχήµατα. Ο 
∆ήµος Νέας Ιωνίας έκανε λόγο για καταστροφές «απίστευτης αγρι-
ότητας», ενώ ανεστάλησαν και τα δροµολόγια µέχρι την αποκατά-
σταση των ζηµιών.

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ



www.freesunday.gr24 25.03.2018

κόσμος

Η τηλεοπτική Μιράντα Χομπς 
γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη, φοίτησε 
στα δημόσια σχολεία της πόλης, 
πήγε στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, 
χρηματοδότησε άπειρες οργανώσεις 
για τη δημόσια παιδεία και θέλει να 
προσφέρει περισσότερα.

Τ
ην υποψηφιότητά της για κυβερ-
νήτης της Νέας Υόρκης ανακοί-
νωσε πριν από μερικές μέρες η η-
θοποιός Σίνθια Νίξον, γνωστή κυ-
ρίως από τον ρόλο της ως Μιράντα 
Χομπς στην τηλεοπτική σειρά «Sex 
and the City».

Στα χνάρια του πρώην ηθο-
ποιού Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, που διετέλεσε κυβερνή-
της της Καλιφόρνιας από το 2003 έως το 2011, η Νίξον έχει 
πολύ περισσότερα να δείξει και να κάνει από τον γνωστό «ε-
ξολοθρευτή». Δεν είναι λίγοι εκείνοι που έσπευσαν να δια-
κωμωδήσουν την υποψηφιότητα της Νίξον, κυρίως από το 
στρατόπεδο του βασικού της πολιτικού αντίπαλου, του Ά-
ντριου Κουόμο, νυν κυβερνήτη της Νέας Υόρκης. Τη χαρα-
κτήρισαν ηθοποιό β΄ διαλογής, έως και «ανίκανη λεσβία», 
για να ξεσηκώσουν κύμα αντιδράσεων υπέρ της. Το ζητού-
μενο, ωστόσο, είναι ποιος είναι ικανός και ποια είναι τα 
προσόντα που δεν έχει λ.χ. η Νίξον για να διοικήσει μια 
Πολιτεία όπως η πολυπολιτισμική Νέα Υόρκη, πέρα από το 
γεγονός ότι δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός.

Το βιογραφικό της Νίξον δεν περιλαμβάνει ακριβοπλη-
ρωμένες σπουδές σε πανεπιστήμια της Βοστώνης, αποδει-
κνύει ωστόσο ότι είναι μια γυναίκα σύγχρονη, εκπαιδευ-
μένη στην ανάληψη πολλών ρόλων και συνηθισμένη να ερ-
γάζεται σκληρά για να κερδίζει αυτό που θέλει. Δεν είναι 
κληρονόμος περιουσίας ή ενός ισχυρού ονόματος, δεν είναι 
διαπλεκόμενη και δεν έχει σχέση με τις «big business» των 
Αμερικανών. Στις ΗΠΑ του Τραμπ, η ύπαρξη της Νίξον 
ίσως και να είναι προτέρημα στην πολιτική σκηνή.

Στους δρόμους του Μπρόντγουεϊ
Η 51χρονη Σίνθια Νίξον γεννήθηκε στο Μανχάταν και 

έζησε στη Νέα Υόρκη όλη της τη ζωή. Από έξι ετών μεγά-
λωσε με τη μητέρα της, την οποία αγαπούσε και σεβόταν 
βαθιά. Ελλείψει χρημάτων, η Νίξον εκπαιδεύτηκε σε δη-
μόσια σχολεία της Νέας Υόρκης και όταν εισήχθη στο α-
κριβό Κολέγιο Μπάρναρντ του Πανεπιστημίου Κολούμπια, 
έπρεπε να εργάζεται για να πληρώνει τα δίδακτρά της. Η 
πρώτη της δουλειά ήταν στο πλατό μιας τηλεοπτικής εκπο-
μπής όπου εργαζόταν η μητέρα της και κάπως έτσι άνοιξε 
σταδιακά ο δρόμος της υποκριτικής.

Οι σπουδές της Νίξον στον τομέα των τεχνών ενίσχυσαν 
το ταλέντο της και το 1984 συμμετείχε σε δύο θεατρικές πα-
ραγωγές του Μπρόντγουεϊ, οι οποίες σημείωσαν μεγάλη ε-
πιτυχία. Την ίδια χρονιά εμφανίστηκε στην αριστουργημα-
τική ταινία «Αμαντέους», υποδυόμενη την πονηρή ερωμένη 
του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Η θεατρική πορεία 
της Νίξον συνεχίστηκε με σημαντικές παραστάσεις, ώσπου 
το 1994 τέθηκε υποψήφια για το θεατρικό βραβείο Tony, 
το οποίο τελικά κέρδισε το 2006 και το 2017, έπειτα από 
τις συγκλονιστικές ερμηνείες της στις παραστάσεις «Rabbit 
Hole» και «The little foxes» αντίστοιχα. Η αναγνωρισιμό-
τητα της Νίξον απογειώθηκε με τη συμμετοχή της στην ε-
πιτυχημένη σειρά «Sex and the City». Από το 1998 έως και 
το 2004 ο ρόλος της ως Μιράντα Χομπς της χάρισε πολλές 
υποψηφιότητες για βραβείο ΕΜΜΥ και την κατέστησε διά-
σημη σχεδόν σε όλη την υφήλιο.

Από το 1988 έως το 2003 είχε σχέση με τον Ντάνι Μό-
ουζες, δάσκαλο σε δημοτικό σχολείο, με τον οποίο απέκτη-
σαν δύο παιδιά. Το 2002 η Νίξον γνώρισε την Κριστίν Μα-
ρινόνι, τη γυναίκα την οποία παντρεύτηκε το 2009 και με τη 
βοήθεια της οποίας αποκάλυψε την άλλη πλευρά της σεξου-
αλικής της ταυτότητας. Το γεγονός αυτό την οδήγησε στο 
να γίνει υπέρμαχος των δικαιωμάτων της LGBT κοινότητας 
και μάλιστα να κερδίσει βραβείο για το έργο της από το Πα-

νεπιστήμιο του Γέιλ.
Στις κοινωνικές της δράσεις περιλαμβάνεται το έργο της 

υπέρ της δημόσιας παιδείας – είναι υπεύθυνη της Συμμα-
χίας για Ποιοτική Δημόσια Εκπαίδευση στη Νέα Υόρκη. 
Τα παιδιά της μάλιστα φοιτούν σε δημόσιο σχολείο. Με-
ταξύ άλλων, είναι χορηγός σε πολλές οργανώσεις που μά-
χονται για την υγεία των γυναικών. Το 2006 η Νίξον δια-
γνώστηκε με καρκίνο στο στήθος. Έπειτα από θεραπεία, το 
2008 ανακοίνωσε ότι απαλλάχθηκε από την επάρατη νόσο.

Προεκλογική καμπάνια
Στις 19 Μαρτίου ανακοίνωσε μέσω Twitter την υποψηφιό-
τητά της και κατά την πρώτη της δημόσια ομιλία στο Μπρού-
κλιν κατήγγειλε τον νυν κυβερνήτη της Πολιτείας Άντριου 
Κουόμο για διαφθορά και αδιαφορία απέναντι σε θέματα 
καθημερινότητας που δυσκολεύουν και φτωχοποιούν τους 
πολίτες. Η Νίξον χαρακτήρισε τον εαυτό της «outsider» και 
προσπάθησε να αναδείξει την προσωπική της πορεία ως αν-
θρώπου που γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη, εκ-
παιδεύτηκε σε δημόσια σχολεία και γνωρίζει πολύ καλά τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Νεοϋορκέζοι μεσαίας 
και κατώτερης τάξης, αφού τα έχει βιώσει και η ίδια. 

Σε άρθρο των «New York Times» αναφέρεται πως σε 
πρόσφατη δημοσκόπηση μόλις τέσσερις στους δέκα Αμε-
ρικανούς ψηφοφόρους γνωρίζουν οτιδήποτε για τη Σίνθια 
Νίξον, ενώ ο αντίπαλός της, Κουόμο, προηγείται στην πρό-
θεση ψήφου. Οι δημοσκοπήσεις, ωστόσο, δεν είναι πλέον 
το πιο αξιόπιστο εργαλείο όσον αφορά το αποτέλεσμα μιας 
εκλογικής μάχης. Οι «New York Times» θεωρούν ότι, παρά 
τη δημοφιλία της, η Νίξον έχει να αντιμετωπίσει έναν δύ-
σκολο αντίπαλο, καθώς ο Κουόμο έχει κατορθώσει τα τε-
λευταία χρόνια να νομιμοποιήσει τον γάμο μεταξύ ομοφυ-
λόφιλων κερδίζοντας τις ψήφους της LGBT κοινότητας, να 
αυξήσει τον κατώτατο μισθό στη Νέα Υόρκη και να νομι-
μοποιήσει την πληρωμένη γονική άδεια για όλους τους ερ-
γαζόμενους. Παρ’ όλα αυτά, η αναγνωρισιμότητα της Νίξον 
είναι ο φόβος και ο τρόμος για τους πολιτικούς της αντιπά-
λους, καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που ηθοποιοί που δι-
εκδίκησαν δημόσιο αξίωμα στις ΗΠΑ τελικά τα κατάφεραν.

Η Νίξον προς το παρόν έχει γίνει στόχος λάσπης και δι-
ακωμώδησης λόγω επαγγέλματος. Χαρακτηριστική ήταν η 
δήλωση του νυν κυβερνήτη «ελπίζω η Αντζελίνα Τζολί, ο 
Μπραντ Πιτ ή ο Μπίλι Τζόελ να μην μπουν κι αυτοί στη 
μάχη». Αυτό το «πολιτικό bullying» που δέχεται δεν απο-
κλείεται να γυρίσει υπέρ της, ιδιαίτερα στη Νέα Υόρκη των 
κοινωνικών ανισοτήτων, που έχει το πιο ετερόκλητο κοινό 
ψηφοφόρων.

ΓΙΑ ΤΗ ΝΈΑ ΥΌΡΚΗ ΜΈ ΑΓΑΠΗ
Η Σίνθια Νίξον υποψήφια κυβερνήτης της Πολιτείας 

που πρωταγωνίστησε στο «Sex and the City».
  ΜΑΡΙΑ ΠΡΌΚΌΠΙΌΥ
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ΠΕΣ ΤΟ Μ’ ΕΝΑ TWEET
…και βγάλε τον πραγματικό εαυτό σου.

 ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

Ήταν μια μεγάλη εβδομάδα για την Ελλάδα, καθώς, 
ναι, στις 22 Μαρτίου του 2018 η χώρα έγινε επιτέλους 
τεχνολογικά προηγμένη.

Και δεν ήταν μόνο αυτό, η εβδομάδα ήταν γεμάτη τεχνο-
λογικά άλματα που μπορούν να φτάσουν μέχρι το…

Ο Ελληνικός Διαστημικός Οργανισμός (ΕΛΔΟ) είναι πλέον 
γεγονός και θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήρθε ακριβώς 
πάνω στην ώρα.

Εντάξει ο Διαστημικός Οργανισμός δεν έχει ακριβώς να 
κάνει με διαστημόπλοια, αλλά το σημαντικό είναι ότι μπή-
καμε στο παιχνίδι του Διαστήματος και μάλιστα δυναμικά.

Τη μία μετά την άλλη θα τις ξεπεράσουμε τις άλλες χώρες.

Εντάξει, ας μην κολλάμε σε κάνα δυο μικροαστοχίες, 
είναι γνωστό ότι πολλές φορές με τις νέες τεχνολογίες 
συμβαίνουν αυτά, δεν μπορείς να τα προβλέπεις όλα, 
όσα χρόνια κι αν προετοιμάζεις το ηλεκτρονικό εισιτήριο 
(από το 2011) ή το «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» (από πέρυσι 
την εφαρμογή) και όσο σωστό προγραμματισμό κι αν 
έχεις κάνει.

Σε γενικές γραμμές η κατάσταση έχει κάπως έτσι:

Τα δε πραγματικά προβλήματα δεν έχουν ξεκινήσει 
ακόμα.

Το καλό είναι πως ο ΕΛΔΟ ανοίγει νέο πεδίο δόξης 
λαμπρό στον υπουργό Άμυνας.

Η τελευταία του εμφάνιση, πάντως, δεν ήταν πάνω σε 
παλέτα, αρκεστήκαμε σε μια απλή πλην αποζημιωτική 
μεταμφίεση.

Επιστρέφοντας στον υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, αφού 
οργάνωσε την κατάκτηση του Διαστήματος, αποφάσισε 
να καταπολεμήσει τα fake news προαναγγέλλοντας 
τη δημιουργία ενός portal και μιας επιτροπής που θα 
διασταυρώνουν τις ειδήσεις. Ή θα λογοκρίνουν όσες δεν 
τους αρέσουν, ασήμαντη η διαφορά.

Ο αγώνας είναι πάντα αγώνας, ανεξάρτητα από το αποτέ-
λεσμα. Να, όπως ο αγώνας που έδωσε αυτή η κυβέρνη-
ση για να ξαναποκτήσουμε την εθνική μας κυριαρχία.

Παρακρατήσεις που πρέπει να επιστραφούν στους 
συνταξιούχους βάσει δικαστικής απόφασης.
Σε άλλα νέα, η κοπέλα που έγινε γνωστή ως η σέξι 
ΟΝΝΕΔίτισσα, η Έλλη η Παπαγγελή, διαγράφηκε από τη 
ΝΔ. Η σέξι ΟΝΝΕΔίτισσα που στα 15 της χρόνια απέρριψε 
τον κομμουνισμό γιατί διάβασε «το “Κεφάλαιο” του Καρλ 
Μαρξ και είδα ότι ο άνθρωπος λέει βλακείες» και η οποία 
με το πολυσήμαντο κείμενό της «Το Πολυτεχνείο και η 
μυθολογία της Αριστεράς», στο οποίο «αποκατέστησε» 
την ιστορική αλήθεια και έφτασε μια ανάσα από τη δια-
γραφή από τη ΝΔ, τελικά τα κατάφερε με το χιουμοριστι-
κό κατά την ίδια σχόλιο που έκανε στο Instagram σε μια 
ψύχραιμη κίνηση κάποιων οπαδών του ΠΑΟΚ.

Την ίδια ώρα ο Ευάγγελος Αντώναρος, περίπου έναν 
μήνα μετά τη διαγραφή του από τη ΝΔ, αποφάσισε να 
κάνει την αυτοκριτική του.

Και μια που πιάσαμε τις τάσεις αυτοκριτικής:

Mια άλλη, δεν την ξέρετε, είναι από το χωριό. 
Όπως και να ’χει, η πλειοψηφία των δικαστών του ΣτΕ 
έκρινε βάσει του Συντάγματος και εκεί εντοπίζεται το 
πρόβλημα.

Όπως άλλωστε γράφει το άρθρο 16 του Συντάγματος: 
«Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και 
έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και 
φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη εθνικής 
και θρησκευτικής συνείδησης […]». Συνεπώς ο ΣΥΡΙΖΑ 
μέσω των αντιδράσεών του για την απόφαση του ΣτΕ 
περί αντισυνταγματικότητας των αλλαγών στη διδασκα-
λία των Θρησκευτικών ζητάει την αλλαγή του άρθρου 
16 του Συντάγματος, όπως και του προοιμίου του και του 
άρθρου 3. Το ενδιαφέρον είναι ότι το άρθρο 16 είναι επί-
σης εκείνο που προβλέπει τη λειτουργία μόνο κρατικών 
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.
Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης του ΣτΕ:

• δεν γίνεται στην Αγία Ομοούσιο και Αδιαίρετο Τριάδα την 
οποία επικαλούνται στην επικεφαλίδα τους όλα τα Ελληνικά 
Συντάγματα  και
• στη Γ’ τάξη του Δημοτικού ο Ιησούς Χριστός παρουσιάζεται 
ως ξένος, ως προσδοκώμενος Μεσσίας, ως δάσκαλος 
που όλοι θαυμάζουν, ως αγαπημένος φίλος, όχι ομως ως 
Σωτήρας του κόσμου.

Συνεπώς, θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς πως…

Άστε που χωρίς σωστή κατήχηση από μικρός, ποτέ δεν 
ξέρεις τι μπορεί να σου ξημερώσει και να τρέχεις να 
γλιτώσεις από τους Αμβρόσιους μετά.

Ουφ, τουλάχιστον ας κλείσουμε ρομαντικά.
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας 
ως βασικό επιχείρηµα τα οφέλη για 
την υγεία, πρότεινε τον τερµατισµό της 
θερινής ώρας.

ΤΑ ΡΟΛΟΓΙΑ ΘΑ 
«ΣΤΑΜΑΤΟΥΝ» 

ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ

Με µία ώρα λιγότερο ύπνο αλλά µε περισσότερο φως 
θα είναι αυτή την Κυριακή η µέρα µας, καθώς τα ξη-
µερώµατα του Σαββάτου θα τεθεί σε ισχύ η θερινή 
ώρα, µε τους δείκτες των ρολογιών να πηγαίνουν µία 

ώρα µπροστά. Ωστόσο, η αλλαγή της ώρας, που πραγµατοποιείται 
την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου (µία ώρα µπροστά) και την τε-
λευταία του Οκτωβρίου (µία ώρα πίσω), ίσως σύντοµα να αποτελεί 
ανάµνηση.

Τέλος στη θερινή ώρα;
Τον περασµένο Φεβρουάριο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας 
ως βασικό επιχείρηµα τα οφέλη για την υγεία, πρότεινε τον τερµα-
τισµό της θερινής ώρας. Μάλιστα, σε σχετικό ψήφισµα µε 384 ψή-
φους υπέρ, 153 κατά και 12 αποχές ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ε-
πιτροπή η επανεκτίµηση του ισχύοντος συστήµατος και, εάν χρεια-
στεί, να υπάρξει αναθεώρηση.

Το σκεπτικό της παραπάνω πρότασης από µέλη του Ευρωκοινο-
βουλίου ήταν πως οι µετακινήσεις των δεικτών του ρολογιού προ-
καλούν προβλήµατα – κάποια από αυτά σοβαρά, µεταξύ των οποίων 
διαταραχές στον ύπνο, µειωµένη απόδοση στην εργασία, ακόµη και 
τροχαία ατυχήµατα.

Συγκεκριµένα, η Γαλλίδα ευρωβουλευτής των Πρασίνων και 
πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών του Ευρωκοινοβουλίου 
Karima Delli αναφέρθηκε στα προβλήµατα που προκύπτουν στην 
οδική ασφάλεια λέγοντας ότι «η αλλαγή της ώρας είναι η αιτία για 
µεγάλο αριθµό ατυχηµάτων για τους πιο ευάλωτους και αναφέρο-
µαι στους πεζούς και στους ποδηλάτες». Χαρακτήρισε, δε, ως παρω-
χηµένο το επιχείρηµα ότι εξοικονοµείται ενέργεια µε τη χρήση της 
θερινής ώρας.

Tι λέει η επιστήµη
Από την πλευρά της, η επίτροπος Μεταφορών της Ε.Ε. Violeta Bulc 
κάλεσε το Κοινοβούλιο να εξετάσει τα οφέλη του φωτός της ηµέρας 
στην ανθρώπινη υγεία. «Αν, λοιπόν, αποφασίσουµε ποτέ να καταρ-
γήσουµε την αλλαγή της ώρας, αυτό πρέπει να γίνει µέσω της Ε.Ε. 
µε συντονισµένο και ενιαίο τρόπο» είπε χαρακτηριστικά.

Σηµειώνεται ότι το όλο θέµα ανακινήθηκε στις αρχές Ιανουα-
ρίου, όταν 70.000 Φινλανδοί συγκέντρωσαν υπογραφές ζητώντας 
από το Κοινοβούλιο να καταργήσει την αλλαγή της ώρας.

Πάντως, σε κείµενό του στην εφηµερίδα «Καθηµερινή» ο επί-

τιµος διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου ∆ιονύσης Σιµό-
πουλος αναφέρει µεταξύ άλλων ότι καµία ουσιαστική επιστηµονική 
µελέτη δεν υποστηρίζει ότι η θερινή ώρα έχει αρνητικές επιπτώ-
σεις. «Αντίθετα, οι µελέτες που έχουν πράγµατι γίνει απέδειξαν ότι 
στη διάρκεια της περιόδου εφαρµογής της θερινής ώρας οι θάνα-
τοι των πεζών από τροχαία δυστυχήµατα ελαττώνονται κατά τέσσε-
ρις φορές, ενώ υπάρχει επίσης και µεγάλη εξοικονόµηση ενέργειας. 
Καµία άλλη επίσηµη έρευνα δεν έχει αποδείξει όλα όσα υποστηρί-
ζουν οι Φινλανδοί και το ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» 
καταλήγει ο κ. Σιµόπουλος.

Επίδραση στην υγεία
Απαντώντας, δε, στο ερώτηµα αν η αλλαγή της ώρας έχει επιδρά-
σεις στην υγεία των ανθρώπων, µιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η ψυχί-
ατρος, µέλος της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας του Ύπνου, Έλενα 
Τσιόλκα, υπογράµµισε ότι «στις χώρες που είναι πλησιέστερα στον 
Ισηµερινό, έχουν δηλαδή µικρότερο γεωγραφικό πλάτος, στις ο-
ποίες συγκαταλέγεται και η δική µας (µε γεωγραφικό πλάτος µικρό-
τερο από 40), η βαθµιαία µεταβολή της ώρας της ανατολής και της 
δύσης του ήλιου συµβαίνει πολύ ήπια και η συνολική απόκλιση δεν 
είναι µεγάλη. Έτσι, η προσαρµογή των ανθρώπων σε αυτήν εξελίσ-
σεται σταδιακά και, όταν γίνεται η επίσηµη αλλαγή της ώρας, η προ-
σαρµογή είναι σχετικά εύκολη».

Από την άλλη, «στις χώρες που βρίσκονται πάνω από τον 50ό 
παράλληλο, σε βόρειο (και νότιο) πλάτος, οι συνθήκες είναι διαφο-
ρετικές. Εκεί η επιµήκυνση ή η βράχυνση της χρονικής διάρκειας 
της ηλιοφάνειας συµβαίνει σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό και µε πολύ 
πιο γρήγορο ρυθµό, γεγονός που από µόνο του είναι πολύ πιθανό να 
επηρεάζει κατά διάφορους τρόπους την ψυχολογία και τη λειτουρ-
γικότητα των ανθρώπων. Σε αυτές τις χώρες η αλλαγή κατά µία ώρα, 
η οποία συµφωνήθηκε και εφαρµόστηκε στις περισσότερες χώρες 
της Ευρώπης και σε κάποιες άλλες, όπως η Τουρκία, από το 1975, θα 
ήταν µικρή. Η Ισλανδία προφανώς γι’ αυτόν τον λόγο δεν υιοθέτησε 
το µέτρο αυτό» τόνισε η κ. Τσιόλκα.

Υπάρχει σωστή ώρα;
Σύµφωνα µε τους επιστήµονες, ως ηλιακή ώρα χαρακτηρίζεται η 
χειµερινή. Στην ουσία, η θερινή ώρα είναι «επίτευγµα» του ανθρώ-
που προκειµένου να εξοικονοµεί ενέργεια και, όπως προκύπτει από 
τους υπολογισµούς, κερδίζουµε 210 ώρες ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ιδέα για τη θερινή ώρα (Daylight Saving Time – DST) ανήκει 
στον Βενιαµίν Φραγκλίνο (εφευρέτη του αλεξικέραυνου) το 1784, 
ωστόσο ο Λονδρέζος κατασκευαστής Γουίλιαµ Γουίλετ ήταν εκείνος 
που έκανε την πρώτη σοβαρή εισήγηση για τη θεσµοθέτησή της το 
1907. Η θερινή ώρα άρχισε να εφαρµόζεται στη Βρετανία το 1916 και 
ενώ ο Γουίλετ είχε πεθάνει έναν χρόνο πριν.

Στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου η αλλαγή της ώρας 
εφαρµόστηκε µε την προσθήκη δύο ωρών το καλοκαίρι και µίας 
ώρας τον χειµώνα, µε αποτέλεσµα την εξοικονόµηση µεγάλων πο-
σοτήτων ενέργειας.

Στην Ελλάδα η θερινή ώρα εφαρµόστηκε για πρώτη φορά δοκι-
µαστικά το 1932 και εγκαταλείφθηκε, για να υιοθετηθεί ξανά το 1975 
ως µέτρο των κρατών της Ευρώπης.

Ωστόσο, δεν ακολουθούν όλες οι χώρες την αλλαγή της ώρας. Η 
Ρωσία είναι µία από αυτές, καθώς έχει έντεκα διαφορετικές ζώνες 
ώρας, ενώ στην Ισλανδία λόγω του υψηλού γεωγραφικού πλάτους η 
ανατολή και η δύση του ήλιου αλλάζουν κατά πολλές ώρες στη διάρ-
κεια του έτους και η επίδραση της αλλαγής του ρολογιού κατά µία 
ώρα θα ήταν, σε σύγκριση, µικρή.

Η Τουρκία µπορεί να ακολουθεί την Ε.Ε. στην ηµεροµηνία και 
στην ώρα αλλαγής, ωστόσο τον Σεπτέµβριο του 2016 αποφασίστηκε 
η χρήση της θερινής ώρας όλο τον χρόνο, ενώ το 2015 είχε παρατα-
θεί µέχρι τις 8 Νοεµβρίου λόγω εκλογών.

Σε κάθε περίπτωση, για να καταργηθεί η θερινή ώρα στην Ε.Ε. 
απαιτείται συµφωνία µε πλειοψηφία από τα κράτη-µέλη, µια διαδι-
κασία που θα διαρκέσει πάνω από έναν χρόνο.

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ
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Σ
ε µια χώρα όπου οι θεωρητικές ανα-
ζητήσεις αποτελούν πάγια τακτική και 
η απόσταση της σκέψης, ακόµη και 
πρόθεσης, από τη δράση και την α-
ποτελεσµατικότητα είναι τεράστια (στις 
περισσότερες των περιπτώσεων), δι-
αµορφώνεται µια ιστορία σε βάθος ε-

ξαετίας, σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια της οικονο-
µικής και κοινωνικής κρίσης που βιώνουµε. Η ι-
στορία αυτή έχει τίτλο «Παρουσία της Ελλάδας στο 
Mobile World Congress».

Η ιστορία αυτή έχει επίσης συµµετέχοντες, ε-
µπνευστές, συνεργάτες, οµάδες… έχει θετικά και 
αρνητικά… έχει σκέψεις, προθέσεις, οραµατισµό… 
έχει σχέδια επί χάρτου… έχει στρατηγική… αλλά 
πάνω απ’ όλα έχει ένα συνεχές αποτύπωµα πρά-
ξης, παρουσίας, συνέπειας και συνέχειας του ελλη-
νικού οικοσυστήµατος τεχνολογίας και καινοτοµίας 
στην παγκόσµια σκηνή.

Τι σηµαίνει όµως πραγµατικά η έννοια «εθνική 
αποστολή» σε ένα τόσο σηµαντικό και κοµβικό 
πεδίο επιχειρηµατικότητας και ανάπτυξης; Τι είναι 
αυτό που το καθιστά παράγοντα διαφοροποίησης 
και ανάπτυξης τόσο σε επίπεδο προσώπων και ε-
ταιρειών όσο και σε αυτό της θεσµικής εκπροσώ-
πησης της χώρας;

Έχοντας διανύσει αυτή την εξαετία, διαµορφώ-
νονται µια σειρά από δεδοµένα που είναι χρήσιµο 
να καταγραφούν. ∆εδοµένα που αναδεικνύουν την 
ποσοτική και ποιοτική διάσταση του εγχειρήµατος 
και διαµορφώνουν παράλληλα την εικόνα για τις ε-
πόµενες δράσεις.

Και αυτά είναι τα ποσοτικά στοιχεία σε ένα 
πρώτο επίπεδο, χωρίς να µπαίνουµε στην καθη-
µερινότητα του κάθε εταιρικού σχήµατος ως προς 
την αξιοποίηση και µεγιστοποίηση της παρουσίας 
σε ένα τέτοιο διευρυµένο σκηνικό συνεργειών, αλ-
ληλεπίδρασης και ερεθισµάτων. Το πιο σηµαντικό 
κοµµάτι είναι η πολλαπλασιαστική αξία αυτών των 
εκατοντάδων συναντήσεων σε εταιρικό επίπεδο, 
το follow-up, οι συµφωνίες, η εξέλιξη…

Πέρα όµως και από τα ποσοτικά χαρακτηρι-
στικά, εκείνο που καθορίζει την εικόνα της εθνι-
κής αποστολής είναι η σύµπραξη, η κοινή παρου-
σία φορέων και εκπροσώπων των θεσµών, η δι-
άθεση για υποστήριξη των µελών της οµάδας, η 
αντίληψη ότι κάθε εταιρεία, ανεξάρτητα από το ε-
σωτερικό ανταγωνιστικό πλαίσιο, πρέπει να επι-
τύχει και να συµβάλει και εκείνη στην εξωστρέ-
φεια και στην επιτυχία ενός οικοσυστήµατος που 
εκλαµβάνεται ως το όλον!

Και σε αυτό το σκηνικό, των εταιρειών που 
έχουν µορφή, οργανόγραµµα, στρατηγική και ση-
µαντική πορεία στον χρόνο, έρχεται να προστεθεί 
το start-up community ή η νεοφυής επιχειρηµα-
τικότητα. Η αναφορά γίνεται σε αυτό που είναι εκ-
κολαπτόµενο, σε αυτό που αναδύεται και έρχεται 
να προσθέσει αξία, ουσία, θέσεις εργασίας και δυ-
ναµική τοποθέτηση σε ένα πέραν των ελληνικών 
συνόρων φάσµα δραστηριοποίησης. Η φετινή, 6η 
συνεχής παρουσία της Ελλάδας στο Mobile World 
Congress ίσως να σηµατοδοτεί έναν κύκλο που 
ολοκληρώνεται µε τη συντεταγµένη παρουσία 10 
start-up εταιρειών στον ειδικά διαµορφωµένο 
χώρο του MWC, το 4YFN.

Τι έχουµε να περιµένουµε από δω και πέρα; 
Είναι πολύ απλό. Συνεργασία, συνεργασία, συ-
νεργασία και άνοιγµα πανιών για την εξωστρέφεια 
σε όλες τις επόµενες προκλήσεις µε άµεσο διε-
θνές λιµάνι τη CEBIT 2018, όπου καλούµαστε ως 
χώρα να ανεβάσουµε τον πήχη ψηλότερα και να 
µπούµε δυνατά στο κάδρο ως συνοµιλητές τεχνο-
λογίας και καινοτοµίας στο διεθνές οικοσύστηµα.

TA I L O R  M A D E  C O M M U N I C AT I O N
POWERED BY o n e 9 s i x . c o m

6.000 χλµ+ 
διαδροµών στο MWC

300+ συναντήσεις 
σε εταιρικό επίπεδο

1.500+ 
δηµοσιεύµατα,άρθρα,
συνέντευξεις

500+ 
στελέχη εταιρειών

30+ startups

150+ 
συµµετέχουσες εταιρείες

6 χρόνια

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΓΙΑ 
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ…

  ΤΟΥ ΝΩΝΤΑ ΣΥΡΡΑΚΟΥ
CHAIRMAN & CEO one9six
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υγεία

«Στέλνουµε στις Ελληνίδες το µήνυµα 
να µη φοβούνται πως ο καρκίνος θα 
υποτροπιάσει µετά από µια εγκυµοσύνη. 
Με τη συνεργασία των µαιευτήρων και 
των ογκολόγων, οι ασθενείς µπορούν να 
αποκτήσουν οικογένεια». Ελένη Γαλάνη, 
παθολόγος-ογκολόγος

 ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

Να γίνεις µητέρα µετά από έναν καρκίνο του µαστού 
ή ένα λέµφωµα Hodgkin. Πριν από είκοσι χρόνια 
αυτό φάνταζε αδιανόητο. Σήµερα, όµως, µε την 
πρόοδο της Ιατρικής τόσο στον τοµέα της ογκολο-
γίας όσο και σε αυτόν της υποβοηθούµενης αναπα-

ραγωγής, οι ογκολογικοί ασθενείς που θεραπεύονται µπορούν να 
αποκτήσουν οικογένεια. Ακόµα και µια γυναίκα µε ορµονοεξαρ-
τώµενο καρκίνο µαστού µπορεί, εφόσον θεραπευτεί, να αποκτήσει 
παιδί, χωρίς τον κίνδυνο η εγκυµοσύνη να προκαλέσει υποτροπή 
του νεοπλασµατικού νοσήµατος.

Όπως εξηγεί η παθολόγος-ογκολόγος Ελένη Γαλάνη, αναπλη-
ρώτρια διευθύντρια της Β΄ Ογκολογικής Κλινικής στο νοσοκοµείο 
Metropolitan, η τεκνοποίηση µετά τον καρκίνο είναι εφικτή και 
αποτελεί δικαίωµα των ογκολογικών ασθενών, ενώ κάθε περίπτω-
ση πρέπει να αντιµετωπίζεται µε µια οµάδα ειδικών, του παθολό-
γου-ογκολόγου και του µαιευτήρα γυναικολόγου. Στην Ελλάδα το 
εξαιρετικό επιστηµονικό δυναµικό µας, στον χώρο της υποβοηθού-
µενης αναπαραγωγής, στην Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλά-

δος, στη Συµµαχία «Γυναίκες στην Ογκολογία» και στην Πρωτοβου-
λία ΓΟΝΕΑΣ της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, διασφαλίζει 
ότι οι γυναίκες που νοσούν σε νεαρή ηλικία από καρκίνο µπορούν, 
αφού θεραπευτούν, να γίνουν µητέρες. «∆ιεθνώς καταγράφονται 
14 εκατοµµύρια περιστατικά καρκίνου ετησίως, µε 1 εκατοµµύριο 
περιστατικά να αφορούν νέους ανθρώπους, ηλικίας 20-40 ετών. ∆υ-
στυχώς, οι γυναίκες έχουν τα πρωτεία στα ογκολογικά περιστατικά, 
αλλά το αισιόδοξο µήνυµα είναι πως το 45% των ασθενών θα ιαθεί. 
Συνεπώς µπορούν να αποκτήσουν παιδιά, εφόσον έχουν καταψύ-
ξει ωάρια, ωοθηκικό ιστό ή έµβρυα, καθώς η ογκολογική θεραπεία 
καταστρέφει το γενετικό υλικό και επιπλέον περνούν τα χρόνια και 
χαλά και η ποιότητα των ωαρίων» τονίζει η κ. Γαλάνη.

Από την πλευρά της, η Αµάντα Ψυρρή, παθολόγος-ογκολόγος, 
αναπληρώτρια καθηγήτρια ΕΚΠΑ, επισηµαίνει ότι είναι µύθος πως 
οι ορµονοεξαρτώµενοι καρκίνοι του µαστού κινδυνεύουν να υπο-
τροπιάσουν µε πιθανή εγκυµοσύνη λόγω της αύξησης των οιστρο-
γόνων: «Στην Ελλάδα το µήνυµα που πρέπει να στείλουµε είναι να 
µη φοβόµαστε. Οι ογκολογικοί ασθενείς µπορούν να προσβλέπουν 

Σ
την Ελλάδα, τη χώρα όπου ο αντικαπνιστικός νόµος καταστρατηγή-
θηκε και γελοιοποιήθηκε όσο τίποτα, η µεγάλη ανατροπή για ένα 
µέλλον χωρίς τσιγάρα και χωρίς τον καπνό τους έρχεται από την πιο 
ιστορική ελληνική καπνοβιοµηχανία. Μετά από 87 χρόνια λειτουργί-

ας, το εργοστάσιο της Παπαστράτος σβήνει το τελευταίο του τσιγάρο και κά-
νοντας µια γιγάντια επένδυση ύψους 300 εκατ. ευρώ εγκαινιάζει την πρώτη 
του µονάδα –και δεύτερη παγκοσµίως– στην οποία παράγονται αποκλειστι-

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΝΟ ΞΕΚΙΝΑ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

όχι απλώς σε παράταση ζωής αλλά σε απόκτηση οικογένειας, κάτι 
πολύ σηµαντικό, δεδοµένης της υπογεννητικότητας που µαστίζει τη 
χώρα µας. Μόνο λόγω της οικονοµικής κρίσης έχουν µειωθεί κατά 
15% οι γεννήσεις. Κάθε χρόνο νοσούν 5.000 Ελληνίδες από καρκίνο 
µαστού, εκ των οποίων περίπου 1.250 γυναίκες βρίσκονται σε ανα-
παραγωγική ηλικία».

Ο µαιευτήρας γυναικολόγος Βασίλης Αθανασίου, διδάκτωρ του 
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, προσθέτει πως µε την τεχνική της υαλο-
ποίησης το ποσοστό των ωαρίων που επιβιώνουν από την κατάψυξη 
ξεπερνά το 90% και η πιθανότητα κύησης µε εξωσωµατική γονιµο-
ποίηση ξεπερνά το 50%. Τέλος, ο µαιευτήρας χειρουργός γυναι-
κολόγος Ιωάννης Ζερβοµανωλάκης, διδάκτωρ του Πανεπιστηµίου 
Βόννης, προσθέτει ότι στην υποβοηθούµενη αναπαραγωγή για τη 
διέγερση των ωοθηκών χρησιµοποιούνται αναστολείς της αρωµα-
τάσης, ώστε να διατηρηθούν χαµηλά τα επίπεδα των οιστρογόνων, 
και πως η χώρα µας έχει εξαιρετικά φιλική νοµοθεσία σε ό,τι αφορά 
την υποβοηθούµενη αναπαραγωγή, γεγονός που την ευνοεί για την 
προσέλκυση ασθενών από άλλες χώρες (τουρισµός Υγείας).

ΗΜΕΡΙ∆Α ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ 
ΠΟΥ (ΞΑΝΑ)ΞΕΚΙΝΑ 
ΣΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑ

Η 
Ελληνική Ακαδηµία Αντιγήρανσης διοργανώνει την ενηµερωτική 
ηµερίδα «Η νεότητα στη µέση ηλικία» και υπόσχεται γνώση, 
εµπειρία και πολλά υπέροχα δώρα σε όλους όσοι την παρακολου-
θήσουν. Για πρώτη φορά διακεκριµένοι επιστήµονες και ειδικοί 

στους τοµείς που σχετίζονται µε την υγεία, την οµορφιά, τη διατροφή, την 
ψυχολογία και το σεξ ενώνουν τις δυνάµεις, τις γνώσεις και την εµπειρία 
τους και εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στους άνδρες και τις γυναίκες της µέ-
σης ηλικίας. Το Σάββατο 31 Μαρτίου 2018 συγκεντρώνονται στο ξενοδοχείο 
NJV Athens Plaza, στην πλατεία Συντάγµατος, για να µεταδώσουν το αισιό-
δοξο µήνυµα ότι η µέση ηλικία αποτελεί µια δεύτερη νεότητα. Είναι στο χέρι 
µας να τη βιώσουµε αρµονικά και να τη ζήσουµε δηµιουργικά, διατηρώντας 
την ευεξία µας.

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ 
ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ: 
ΑΞΙΑ ∆ΙΠΛΑ 
ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΗ

κά οι θερµαινόµενες ράβδοι καπνού για το καινοτόµο 
καπνικό προϊόν IQOS, της Philip Morris International, 
το µοναδικό που «λειτουργεί» µε θέρµανση και όχι 
µε καύση. Με αυτή την επένδυση στον Ασπρόπυργο, 
που πηγαίνει κόντρα στο ρεύµα της συρρίκνωσης, των 
απολύσεων και της µιζέριας, η πατρίδα µας καθίσταται 
πρωτεργάτης στη µεγάλη παγκόσµια στροφή για ένα 
µέλλον χωρίς τσιγάρο και τις βλαβερές επιπτώσεις 
του στην υγεία. Στη νέα µονάδα παράγονται ετησίως 
20 δισεκατοµµύρια θερµαινόµενες ράβδοι καπνού, οι 
οποίες θα εξάγονται και στο εξωτερικό, τροφοδοτώντας 
τα 5 εκατοµµύρια των πρώην καπνιστών που ήδη 
έχουν στραφεί στο IQOS και, παράλληλα, προσφέρο-
ντας µέσα από τις εξαγωγές πολύτιµα «καύσιµα» στην 
εθνική οικονοµία, που τόσο ανάγκη έχει από τόνωση 
της εγχώριας επιχειρηµατικότητας. Οι νέες εγκατα-
στάσεις, που εγκαινιάστηκαν από τον διευθύνοντα 
σύµβουλο της Philip Morris International, Ανδρέα 
Καλαντζόπουλο, και τον πρόεδρο και διευθύνοντα 
σύµβουλο της Παπαστράτος, Χρήστο Χαρπαντίδη, 
παρουσία πλήθους εκπροσώπων από την πολιτική και 
επιχειρηµατική ζωή της χώρας, αποτελούν έµπρακτη 
ψήφο εµπιστοσύνης στην Ελλάδα, σε επιχειρηµατικό 
και αναπτυξιακό επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα συµβάλλουν 
στην προστασία της υγείας των καπνιστών, αφού στο 
καινοτόµο IQOS γίνεται µόνο θέρµανση της ράβδου και 
όχι καύση και πυρόλυση των συστατικών. Εκτιµάται 
ότι διεθνώς 1,1 δισεκατοµµύρια άτοµα καπνίζουν, τα 
οποία θα επωφεληθούν από την παγκόσµια στροφή σε 
ένα µέλλον χωρίς καπνό, που ξεκινά από εδώ, από τον 
Ασπρόπυργο.
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άρθρο

Ό
λα τα παιδιά μπορούν να χάσουν τον έ-
λεγχο των συναισθημάτων τους εάν αι-
σθανθούν θυμωμένα, πληγωμένα, απο-
γοητευμένα ή λυπημένα. Αλλά όταν κά-
ποια παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής 
Προσοχής ή/και Υπερκινητικότητας 

(ΔΕΠΥ) αναστατωθούν, τα αρνητικά τους συναισθήματα τεί-
νουν να είναι πιο δυνατά και να διαρκούν μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα. Κάποια παιδιά με ΔΕΠΥ μπορεί να ανταποκριθούν 
σε αυτά τα έντονα συναισθήματα με το να εκδηλώσουν επιθε-
τικότητα.

Εάν έχετε ένα παιδί με ΔΕΠΥ ίσως να αναρωτιέστε εάν η 
επιθετικότητά του σχετίζεται με τη ΔΕΠΥ. Ίσως και να ισχύει. 
Αυτό συμβαίνει επειδή τα παιδιά με ΔΕΠΥ αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες στη διαχείριση των συναισθημάτων τους. Ωστόσο, 
είναι σημαντικό να διερευνηθεί αν η επιθετικότητα του παι-
διού οφείλεται στη ΔΕΠΥ και στην αδυναμία του παιδιού να 
ελέγξει τα συναισθήματά του ή σε άλλους σημαντικούς παρά-
γοντες. Στη συνέχεια ακολουθούν κάποιοι λόγοι για τους οποί-
ους τα παιδιά με ΔΕΠΥ μπορεί να είναι επιθετικά και τρόποι με 
τους οποίους μπορείτε να βοηθήσετε.

Η σύνδεση παρορμητικότητας - επιθετικότητας
Ορισμένα –αλλά όχι όλα– παιδιά με ΔΕΠΥ έχουν συχνά δυ-
σκολία να ελέγξουν τις παρορμήσεις τους. Ένας μικρό παιδί με 
ΔΕΠΥ που θέλει ένα παιχνίδι με το οποίο ένα άλλο παιδί παί-
ζει μπορεί να το αρπάξει ή να χτυπήσει το παιδί για να το πάρει 
αντί να περιμένει τη σειρά του. Η παρορμητικότητά του δεν 
το βοηθά να σκεφτεί τις πράξεις του και τις συνέπειές τους. Το 
μόνο που μπορεί να σκεφτεί είναι αυτό που θέλει και πώς μπο-
ρεί να το αποκτήσει άμεσα.

Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι τα παιδιά με ΔΕΠΥ μπορούν 
να «κολλήσουν» σε μια αρνητική κατάσταση και να δυσκολευ-
τούν να προχωρήσουν. Για παράδειγμα, ένα παιδί με ΔΕΠΥ 
σπρώχνει έναν συμμαθητή του στη γραμμή επειδή πιστεύει ότι 
είναι η σειρά του να είναι πρώτος. Ο δάσκαλος τον καθοδηγεί 
στέλνοντάς τον στο πίσω μέρος της γραμμής. Ένα παιδί χωρίς 
ΔΕΠΥ μπορεί να είναι σε θέση να δεχτεί αυτή τη συνέπεια, αν 
και νομίζει ότι είναι άδικο. Αλλά όταν ένα παιδί με ΔΕΠΥ θε-
ωρήσει ότι έχει αδικηθεί, μπορεί να δυσκολευτεί να αλλάξει 
τις σκέψεις του και να ελέγξει τη συμπεριφορά του. Αντιθέτως, 
μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερη ένταση, ρίχνοντας το σα-
κίδιό του στο πάτωμα ή κλοτσώντας ένα άλλο παιδί.

Αφού συζητήσουμε μετά το συμβάν τη συμπεριφορά του, 
μπορεί πραγματικά να έχει μετανιώσει για το γεγονός ότι χτύ-
πησε ή πρόσβαλε κάποιον. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα 
αντιδράσει με τον ίδιο τρόπο την επόμενη φορά.

Πολλά παιδιά με ΔΕΠΥ είναι επίσης λιγότερο πιθανό να 
μάθουν από τα λάθη τους. Η παρορμητικότητά τους τους δυ-
σκολεύει να σκεφτούν τις συνέπειες της συμπεριφοράς τους.

Καθώς τα παιδιά με ΔΕΠΥ μεγαλώνουν, συνήθως γίνονται 
λιγότερο παρορμητικά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να γίνονται 
και λιγότερο επιθετικά.

Πώς τα προβλήματα διαχείρισης των συναισθημά-
των μπορούν να οδηγήσουν στην επιθετικότητα;
Η δυσκολία διαχείρισης των συναισθημάτων μπορεί να συμβά-
λει στην επιθετική συμπεριφορά. Ένα παιδί με ΔΕΠΥ μπορεί 
να κλαίει πιο εύκολα ή να θυμώνει πιο γρήγορα σε σχέση με 
ένα παιδί χωρίς ΔΕΠΥ. Ένα κοινό πρόβλημα μεταξύ των παι-
διών με ΔΕΠΥ είναι ότι τους είναι δύσκολο να ηρεμήσουν σχε-
τικώς γρήγορα. Συχνά δεν έχουν τις ικανότητες αυτορρύθμι-
σης που μπορεί να αναπτύξουν άλλα παιδιά της ηλικίας τους. 
Πολλές φορές αντιδρούν σε ένα σχετικά μικρό πρόβλημα 
σαν να είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μπορεί να χρειά-
ζονται βοήθεια για να μάθουν να αναγνωρίζουν ποια προβλή-
ματα είναι μικρά και ποια είναι πραγματικά σημαντικά. Αυτές 
οι προκλήσεις μπορεί να καταστήσουν δύσκολο για τα παιδιά 
με ΔΕΠΥ να διαχειριστούν τις απογοητεύσεις τους και να τα ο-
δηγήσουν στη βία.

Φαρμακευτική αγωγή και επιθετικότητα
Μερικά παιδιά με ΔΕΠΥ που βρίσκονται σε φαρμακευτική 
αγωγή γίνονται ευερέθιστα. Συνήθως αυτό συμβαίνει καθώς η 
δράση του φαρμάκου μειώνεται. Αυτό ονομάζεται «ανάκαμψη» 
και μπορεί να διαρκέσει λίγα λεπτά ή μερικές ώρες. Μπορεί να 
συμβαίνει την ίδια ώρα κάθε μέρα. Για έναν μικρό αριθμό παι-
διών, το λάθος φάρμακο μπορεί να οδηγήσει σε γενικά συναι-
σθήματα ευερεθιστότητας και επιθετικότητας κατά τη διάρκεια 
της ημέρας. Είναι σημαντικό να συζητήσετε όλα αυτά τα σενά-
ρια με τον γιατρό, ώστε να μπορέσει να προσαρμόσει το φάρ-
μακο ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού.

Άλλοι πιθανοί παράγοντες
Τα παιδιά με ΔΕΠΥ εκδηλώνουν μερικές φορές επιθετικό-
τητα όταν συμβαίνει κάτι αγχωτικό στη ζωή τους, όπως ο σχο-
λικός εκφοβισμός ή τα οικογενειακά προβλήματα. Πιθανή 
αιτία είναι επίσης η έλλειψη ύπνου.

Τα παιδιά με ΔΕΠΥ βρίσκονται πολλές φορές σε κάποιες 
καταστάσεις όπως η εναντιωματική προκλητική διαταραχή, 
το άγχος και η κατάθλιψη, που μπορεί να συμβάλουν στην ε-
πιθετική συμπεριφορά.

Πώς μπορούν να βοηθήσουν οι γονείς;
Αρχικά, θα πρέπει να διερευνήσουν την αιτία εκδήλωσης της 
επιθετικότητας. Θα είναι χρήσιμο να γνωρίζουν αν οφείλεται 
στη ΔΕΠΥ ή σε κάποιον άλλον λόγο, όπως το άγχος, η φαρμα-
κευτική αγωγή κ.λπ. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να αξιολογηθεί 
το παιδί μόλις ξεκινήσει να εμφανίζει επιθετικότητα.

Καλό θα είναι να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον δά-
σκαλο του σχολείου, ώστε να γνωρίζουν την ένταση και τη συ-
χνότητα εμφάνισης της επιθετικής συμπεριφοράς του παιδιού 
στο σχολείο. Επίσης, θα μπορούν να ενημερώνουν και τον εκ-
παιδευτικό για τη συμπεριφορά του παιδιού στο σπίτι. Μια 
καλή λύση γι’ αυτή την περίπτωση είναι το τετράδιο επικοι-
νωνίας.

Οι γονείς θα πρέπει να συγκρατούν την παρόρμησή τους 
να δείρουν ή να φωνάξουν στο παιδί. Θα πρέπει να θυμούνται 
πόσο σημαντική είναι η ενίσχυση της θετικής συμπεριφοράς 

και να μην εστιάζουν αποκλειστικά και μόνο στις αρνητικές 
συμπεριφορές του παιδιού.

Επίσης, θα ήταν ωφέλιμο να χρησιμοποιήσουν ένα σύ-
στημα ανταμοιβών. Οι κατάλληλες ανταμοιβές διαφέρουν από 
παιδί σε παιδί. Σε περίπτωση που το παιδί δεν ανταποκρίνε-
ται σε μια τέτοιου είδους παρέμβαση, καλό θα ήταν να αναζη-
τήσουν τη βοήθεια κάποιου ειδικού, για να τους καθοδηγήσει 
ορθά και να τους υποστηρίξει.

Τέλος, θα πρέπει να θυμούνται ότι η συνέπεια στον τρόπο 
που αντιμετωπίζουν το παιδί, ο τρόπος που θέτουν κανόνες, 
που εκφράζουν τις προσδοκίες τους, που ενισχύουν την καλή 
συμπεριφορά και που επιβάλλουν τις συνέπειες για την κακή 
συμπεριφορά είναι το κλειδί για τη βελτίωση της συμπεριφο-
ράς του παιδιού.

*Ο Φώτης Παπαναστασίου είναι ειδικός παιδαγωγός - συγγρα-
φέας / MSc Σχολική Ψυχολογία, επιστημονικός υπεύθυνος Υ-
γείας & Ανθρωπιστικών Επιστημών του Aegean College, επι-
στημονικός δ/ντής του Πρότυπου Κέντρου Ειδικών Θεραπειών 
«Παιδίων Πλεύση». www.eidikospaidagogos.gr

ΔΕΠΥ & ΕΠΙΘΕΤΙΚΌΤΗΤΑ: 
ΠΏΣ ΜΠΌΡΌΥΝ ΝΑ ΒΌΗΘΗΣΌΥΝ 
ΌΙ ΓΌΝΕΙΣ;

 ΤΌΥ ΦΏΤΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΌΥ*

Τα παιδιά με ΔΕΠΥ εκδηλώνουν 
μερικές φορές επιθετικότητα όταν 
συμβαίνει κάτι αγχωτικό στη ζωή 
τους, όπως ο σχολικός εκφοβισμός ή 
τα οικογενειακά προβλήματα. Πιθανή 
αιτία είναι επίσης η έλλειψη ύπνου.
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POWEREDBY AUTO

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

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

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

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

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

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

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

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

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

POWEREDBY AUTO

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΕ ΠΡΏΤΟ ΠΛΆΝΟ ΤΟ ΝΈΟ SEAT IBIZA

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

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

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

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

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

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

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

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

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόμη.

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

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούμερο των 150.000 

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

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

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

Ford Mustang, το πιο δημοφιλές 
σπορ μοντέλο στον πλανήτη

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

Μπορεί μία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πιο αποδοτικοί κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και 

ένα καινούργιο κιβώτιο 8 σχέσεων, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των βελτιώσεων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το νέο Volvo XC60 
ξεκινά από 53.490 ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

H Honda θα παρουσιάσει 
υβριδικό CR-V στη Φρανκφούρτη

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

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

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

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

Η Renault γιορτάζει 
40 χρόνια στη Formula 1

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

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

Συλλέγοντας εμπειρία και γνώση, η συμμετοχή της στη Formula 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προωθητικές ενέργειες για Honda

Νέα καμπάνια & εκδόσεις Kia Sportage

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

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

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

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

Η Peugeot παραδίδει στο ΕΚΑΒ 
τα ασθενοφόρα τύπου Boxer

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

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

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

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

Το Skoda Vision X 
καταναλώνει 
φυσικό αέριο 
και είναι υβριδικό

Το Vision Χ που παρουσίασε η Skoda στην έκθεση της Γενεύης δίνει την 
πρώτη εικόνα ενός SUV ακ όµα πιο µικρού σε σχέση µε το Karoq. Μάλι-
στα, το µοντέλο παραγωγής µπορεί να είναι ακόµα πιο µικρό σε σχέση µε 
τα 4,25 µέτρα του Vision X, η βάση του οποίου είναι το πλαίσιο MQB A0 των 

VW T-Roc και Seat Arona.
Ταυτόχρονα µε το πρωτότυπο του µικρού SUV η Skoda παρουσίασε και ένα νέο 

υβριδικό σύνολο, που βασίζεται σε έναν τετρακύλινδρο G-TEC 1.500 κυβικών ο ο-
ποίος καταναλώνει φυσικό αέριο. Η απόδοσή του φτάνει τους 130 ίππους και συν-
δυάζεται µε ένα νέας γενιάς σύστηµα BSG (start-stop µε ιµάντα και υποβοήθηση 
του κινητήρα σε συνθήκες cruising), καθώς και µε έναν ηλεκτροκινητήρα 30 kW 
στον πίσω άξονα, µαζί µε µια µπαταρία 48V και 1,5 kWh, ενώ η Skoda λέει πως µε 
τη συγκεκριµένη διάταξη µπορούν και τα πιο µικρά µοντέλα να είναι τετρακίνητα.

Οι δύο δεξαµενές του φυσικού αερίου (CNG) µαζί µε ένα µικρό ρεζερβουάρ 
αµόλυβδης βρίσκονται στο πίσω µέρος του Vision X. Σε ό,τι αφορά την κατανά-
λωση, η Skoda κάνει λόγο για µεγάλη οικονοµία, εκποµπές CO2 89 γρ./χλµ. και 
αυτονοµία 640 χιλιοµέτρων. Για τις επιδόσεις σηµειώστε ένα 0-100 σε 9,3 δεύτερα 
και µια τελική που φτάνει τα 200 χλµ./ώρα.

Το µοντέλο παραγωγής του µικρού SUV της Skoda θα ξεκινά πάντως από τα 
1.000 κυβικά του τρικύλινδρου TSI, ενώ προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό αν 
θα έχει και εκδόσεις πετρελαίου.

Το Renault Clio δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Απο-
τελεί ένα από τα πιο επιτυχηµένα µοντέλα στην ιστορία 
του αυτοκινήτου, ενώ η παρουσία του έχει συντελέσει τα 
µέγιστα στην κατάκτηση της 1ης θέσης στις πωλήσεις αυ-

τοκινήτων πόλης στην Ευρώπη επί σειρά ετών από τη Renault.
Χάρη στον δυναµικό του σχεδιασµό, τους πλούσιους χώ-

ρους, τους αποδοτικούς κινητήρες Energy βενζίνης και diesel 
της Renault, αλλά και τα υψηλά επίπεδα άνεσης και ασφάλειας 
που προσφέρει, αποτελεί την ιδανική επιλογή για µια ευρεία 
γκάµα αγοραστών µε ποικίλες ανάγκες. Η αισθητική, αλλά και 
τα επιµέρους στοιχεία του µοντέλου, συνθέτουν µια ιδιαίτερα 

ελκυστική πρόταση για το κοινό, ενώ χαρακτηριστικό είναι το 
γεγονός ότι σε ποσοστό µεγαλύτερο του 70% οι αγοραστές ε-
πιλέγουν τις υψηλότερες από πλευράς εξοπλισµού εκδόσεις.

Η Teoren Motors, µε στόχο κάθε αγοραστής να αποκτήσει 
µε τον πλέον συµφέροντα τρόπο το Clio που επιθυµεί, προσφέ-
ρει ένα νέο πακέτο προνοµίων για το σύνολο της γκάµας του 
µοντέλου. Τα διαθέσιµα οφέλη για τους αγοραστές περιλαµβά-
νουν προνοµιακό επιτόκιο 3,9%και συνολικό όφελος που φτά-
νει τα 2.000 ευρώ. Παράλληλα, το Renault Clio καλύπτεται από 
5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση, 3 χρόνια οδική βοήθεια και 6 
µήνες ασφάλεια.

Ακόµα πιο ελκυστική η απόκτηση 
του Renault Clio, µε όφελος έως 2.000 ευρώ

Οι παγκόσµιες πωλήσεις του Kia Sportage έφτασαν τα 5 εκατοµµύρια

Η Kia Motors γιορτάζει τις συνολικά 5 εκατοµµύρια πωλή-
σεις που έχει σηµειώσει παγκοσµίως το Kia Sportage. Το 
δηµοφιλέστερο SUV της µάρκας παρουσιάστηκε το 1993 
και µετρά πλέον τέσσερις γενιές, µε το ορόσηµο των 5 ε-

κατοµµύριων πωλήσεων να συµπίπτει µε την 25η επέτειο του µο-
ντέλου. Το 2016 και 2017 το Sportage ξεπέρασε το Rio και αναδεί-
χθηκε ως το µοντέλο της µάρκας µε τις περισσότερες πωλήσεις. 
Η ισχυρή ζήτηση συνεχίζεται και το 2018, µε 36.632 πωλήσεις τον 
Ιανουάριο και 32.930 πωλήσεις τον Φεβρουάριο.

Η 1η γενιά Sportage παρουσιάστηκε το 1991 στο Tokyo Motor 
Show και στην πορεία της έχει να επιδείξει περισσότερες από 500.000 
πωλήσεις σε όλο τον κόσµο. Οι πωλήσεις της 2ης γενιάς έφτασαν 
συνολικά τις 1.223.776 µονάδες στη διάρκεια της επταετούς παρα-

γωγής της και η 3η γενιά ξεπέρασε το 1 εκατοµµύριο πωλήσεις 
µέσα σε µόλις τέσσερα χρόνια, βοηθώντας το Sportage να φτάσει 
τα 2 εκατοµµύρια συνολικές πωλήσεις στα έξι χρόνια παραγωγής 
του. Η σηµερινή 4η γενιά Sportage χαρακτηρίζεται από δυναµική 
σχεδίαση, προσφέροντας µεγαλύτερη άνεση, νέες τεχνολογίες και 
καλύτερα δυναµικά χαρακτηριστικά από κάθε άλλη φορά. Τη µε-
γάλη επιτυχία της έρχεται να επισφραγίσει το 1 εκατοµµύριο πω-
λήσεις µέσα σε 29 µήνες από την έναρξη της διάθεσής της.

Το Kia Sportage έχει διακριθεί πολλές φορές για την ελκυστική 
του σχεδίαση, µε τις δύο τελευταίες γενιές του να έχουν βραβευ-
τεί µε «iFDesign» και «reddot». Επίσης, το Sportage διακρίθηκε το 
2017 αποσπώντας την υψηλότερη βαθµολογία ασφάλειας από τον 
οργανισµό IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) στις ΗΠΑ.
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Κάθε εβδοµάδα η Free Sunday, σε συνεργασία µε το εξειδικευµένο πάνω στο Στοίχηµα 
site www.betarades.gr, σας ενηµερώνει διεξοδικά µε µοναδικό στόχο το… ταµείο.

Μειωµένο είναι το στοιχηµατικό ενδι-
αφέρον αυτού του τριηµέρου, καθώς 
υπάρχει διακοπή στα µεγάλα ευ-
ρωπαϊκά πρωταθλήµατα λόγω εθνι-
κών οµάδων. Έτσι, θα ασχοληθούµε 

µε παιχνίδια µικρότερων κατηγοριών από Ισπανία, Ολ-
λανδία, Αγγλία και Ιταλία, έχοντας ξεχωρίσει επιλογές 
από Segunda Division, Jupiler League, League One και 
Serie B.

Νίκη παραµονής για την Αλκορκόν
Θα ξεκινήσουµε τις σηµερινές προτάσεις στοιχήµατος 
από τη Β΄ Ισπανίας και το παιχνίδι ανάµεσα σε Αλκορκόν 
και Ταραγόνα. Οι γηπεδούχοι βρίσκονται σε άσχηµη αγω-
νιστική κατάσταση, αγνοούν τη χαρά της νίκης στα πέντε 
τελευταία παιχνίδια τους µετρώντας δύο ισοπαλίες και 
τρεις ήττες και πλέον έχουν υποχωρήσει στη 18η θέση και 
µόλις στο +3 από την επικίνδυνη θέση. Η Ταραγόνα, από 
την πλευρά της, έχει ρεκόρ 1-1-3 στα πέντε τελευταία παι-
χνίδια της, είναι στο +4 από την επικίνδυνη ζώνη και επί-
σης πιθανόν να κινδυνέψει αν δεν βρει αγωνιστική σταθε-
ρότητα στην τελική ευθεία του πρωταθλήµατος. Η Αλκορ-
κόν έχει απόλυτη ανάγκη τη νίκη, έχει υποστεί µόλις µία 
ήττα στα 10 τελευταία παιχνίδια στο «σπίτι» της και πι-
στεύουµε πως εύκολα ή δύσκολα θα βρει τον τρόπο για να 
φτάσει στην κατάκτηση των τριών βαθµών. Έτσι, επιλογή 
µας θα είναι ο άσος σε απόδοση 1.90.

Κερδίζει η Πόρτσµουθ
Συνεχίζουµε µε League One Αγγλίας και την αναµέτρηση 
Πόρτσµουθ - Όξφορντ. Η Πόρτσµουθ βρίσκεται στην 8η 
θέση του βαθµολογικού πίνακα µε 52 βαθµούς, όντας στο 
-5 από τα πλέι οφ ανόδου, µετράει δύο νίκες και τρεις ήττες 
στα πέντε τελευταία παιχνίδια της ανεξαρτήτως έδρας και 
οφείλει να βρει άµεσα την αγωνιστική της ταυτότητα, αν 
θέλει να διεκδικήσει το κάτι παραπάνω στην post season. 
Η Όξφορντ, από την άλλη, είναι στη 16η θέση µε 45 βαθ-

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Με Αλκορκόν και Πόρτσµουθ

µούς, βρίσκεται στο +5 από την επικίνδυνη ζώνη, ενώ έχει 
καταφέρει να κερδίσει µόλις σε ένα από τα έξι τελευταία 
παιχνίδια της. Η Πόρτσµουθ είναι πιο ποιοτική και πιο 
έµπειρη οµάδα, έχει µεγαλύτερη ανάγκη τη νίκη και πι-
στεύουµε πως θα καταφέρει να κάµψει την αντίσταση της 
Όξφορντ, διατηρώντας έτσι ακέραιες τις ελπίδες της για 
συµµετοχή στα µπαράζ ανόδου. Ο άσος προσφέρεται σε 
απόδοση 1.87 και θα µπει στις επιλογές µας.

Περνάµε στη Β΄ Ολλανδίας και την κόντρα της Αλµέρε 
Σίτι µε την Έµεν. Οι γηπεδούχοι βρίσκονται σε πολύ ά-

σχηµη αγωνιστική κατάσταση, προέρχονται από πέντε 
σερί ήττες, έχοντας δεχτεί 14(!) τέρµατα σε αυτή τη 
σειρά αγώνων, και αυτό το αρνητικό σερί έχει ως απο-
τέλεσµα να έχουν υποχωρήσει στη 13η θέση και στο -2 
από τα πλέι οφ. Η Έµεν, από την πλευρά της, έχει ρεκόρ 
6-3-1 στα 10 πιο πρόσφατα παιχνίδια της ανεξαρτήτως 
έδρας, έχει σκαρφαλώσει στην 5η θέση και καλείται να 
διατηρήσει το καλό µοµέντουµ, ώστε να µπει µε τις κα-
λύτερες δυνατές προϋποθέσεις στη µάχη των µπαράζ α-
νόδου. Μοµέντουµ και ποιότητα µας οδηγούν στην επι-
λογή του 2 DNB σε απόδοση 1.90.

Οι τρεις παραπάνω είναι οι βασικές προτάσεις του 
Betarades.gr. Από κει και πέρα,θα ασχοληθούµε µε δύο 
ακόµη αγώνες, από τα πρωταθλήµατα της Serie B και 
της Segunda Division. Συγκεκριµένα, από τη Β΄ Ιτα-
λίας θα κρατήσουµε το Goal/Goal στο παιχνίδι Τσεζένα 
- Περούτζια σε απόδοση 1.80, ενώ από το πρωτάθληµα 
της Β΄ Ισπανίας θα πάµε µε το Over 2.5 στο παιχνίδι Τε-
νερίφη - Λόρκα σε απόδοση 1.90.

Goal Tips
* Πάρµα - Φότζια (25/03, 13:30): Αρκετά ισορροπηµένα είναι τα παιχνίδια 
της Φότζια, µε το σύνολο τερµάτων 2-3 να επιβεβαιώνεται στα 7/8 τελευταία 
παιχνίδια της. Θα πάµε και σήµερα µε το 2-3 γκολ, λοιπόν, σε απόδοση 2.00.

* Κόγκε - Βέντισελ (25/03, 14:45): Ένα ενδιαφέρον στατιστικό προκύ-
πτει από τα τελευταία παιχνίδια των φιλοξενουµένων, καθώς στα 4/5 πιο 
πρόσφατα σηµειώθηκε No Goal, ένα σηµείο το οποίο θα κρατήσουµε και 
σήµερα σε απόδοση 1.88.

* Νίκοπινγκ - Θίστεντ (25/03, 14:45): Οι γηπεδούχοι συνηθίζουν να οδη-
γούν τα παιχνίδια τους σε υψηλά σκορ και είναι χαρακτηριστικό ότι το Over 
3.5 επαληθεύτηκε στα 4/5 τελευταία. ∆εν περιµένουµε κάτι διαφορετικό 
σήµερα, επιλογή µας θα αποτελέσει το Over 2.5 σε απόδοση 2.02.

* Τσέστερφιλντ - Νοτς Κάουντι (25/03, 15:30): Οι γηπεδούχοι σκοράρουν 
και δέχονται γκολ µε περίσσια ευκολία, µε το αµφίσκορο να επαληθεύεται 
στα 5/6 πιο πρόσφατα παιχνίδια τους. Το ίδιο περιµένουµε και κόντρα στη 
Νοτς Κάουντι, έτσι θα επιλέξουµε το Goal/Goal σε απόδοση 1.75.

Seri Tips
* Προ Βερτσέλι - Αβελίνο (25/03, 16:00): Η Προ Βερτσέλι έχει 
µοιραστεί βαθµούς και εντυπώσεις στα 5/6 τελευταία παιχνίδια 
της και δεν αποκλείεται να συµβεί το ίδιο και κόντρα στην Αβελί-
νο. Έτσι, επιλογή µας θα αποτελέσει η ισοπαλία σε απόδοση 3.15.

* Παλέρµο - Κάρπι (25/03, 16:00): Η Παλέρµο είναι εξαιρετική 
όταν αγωνίζεται εντός έδρας, εκεί όπου έχει επικρατήσει στα 5/6 
πιο πρόσφατα παιχνίδια της. ∆ύσκολα θα πάρει αποτέλεσµα η 
Κάρπι, έτσι θα πάµε µε τον άσο σε απόδοση 1.83.

* Πεσκάρα - Έµπολι (25/03, 16:00): Η Έµπολι είναι άκρως 
αποτελεσµατική όταν αποµακρύνεται από την έδρα της, 
µετρώντας τρεις νίκες στις τέσσερις τελευταίες εξόδους της. Κάτι 
ανάλογο περιµένουµε και σήµερα, έτσι θα κρατήσουµε το διπλό 
σε απόδοση 2.15.

Head 2 Head
* Ντόντρεχτ - Γκόου Αχέντ Ιγκλς (25/03, 15:30): Αρκετά καλή 
είναι η παράδοση που έχει «χτίσει» η Ντόντρεχτ κόντρα στην Γκόου 
Αχέντ Ιγκλς, καθώς σε µια σειρά 21 αναµετρήσεων στο συγκεκριµένο 
γήπεδο το επιµέρους ρεκόρ είναι στο 11-7-3. Ο άσος στη σηµερινή 
αναµέτρηση προσφέρεται σε απόδοση 2.05 και θα τον «τιµήσουµε».

* Ράµπλα Τζούνιορς - Λίβερπουλ Μοντεβιδέο (25/03, 22:00): 
Αρκετά ισορροπηµένη είναι η προϊστορία ανάµεσα στις δύο οµάδες, 
καθώς σε µια σειρά 10 αγώνων σε αυτό το γήπεδο το επιµέρους ρε-
κόρ είναι στο 2-5-3. Η ισοπαλία φαντάζει αρκετά πιθανή και σήµερα 
και θα την επιλέξουµε σε απόδοση 3.35.

* Νασιονάλ - Ρίβερ Πλέιτ Μοντεβιδέο (25/03, 00:00): Η Νασιονάλ 
φαίνεται να έχει πάρει τον «αέρα» της Ρίβερ Πλέιτ όταν οι δυο οµάδες 
αγωνίζονται στο συγκεκριµένο γήπεδο, καθώς σε µια σειρά 18 
αναµετρήσεων µετράει 11 νίκες, τρεις ισοπαλίες και τέσσερις ήττες. 
Ο άσος στο σηµερινό µατς δίνεται σε απόδοση 1.45 και θα µπει στις 
επιλογές µας.

25/03
13:00 Αλκορκόν - Ταραγόνα   1  1.90
15:30 Αλµέρε Σίτι - Έµεν   2 (DNB)  1.90
18:00 Πόρτσµουθ - Όξφορντ   1  1.87
21:00 Τενερίφη - Λα Χόγια Λόρκα  Over 2.5  1.90
21:30 Τσεζένα - Περούτζια   Goal/Goal  1.80



FR
EE

TI
M

E
CALENDAR
24-30/03

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΉ ΠΕΡΙΉΓΉΣΉ 
ΣΤΉΝ ΑΚΡΌΠΌΛΉ ΤΉΣ ΕΠΌΧΉΣ 
ΤΌΥ ΠΕΡΙΚΛΉ
Η νέα διαδραστική παραγωγή εικονικής 
πραγματικότητας θα προβάλλεται από τις 24 Μαρτίου 
στη «Θόλο» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός 
Κόσμος» και θα μας ταξιδεύει στην Αθήνα του 5ου 
αιώνα π.Χ. Με τη χρήση των νέων τεχνολογιών ο 
θεατής θα έχει την ευκαιρία να θαυμάσει τα κτίρια 
της Ακρόπολης, όπως τον Παρθενώνα, το Ερεχθείο, 
τον Ναό της Απτέρου Νίκης, τα Προπύλαια, αλλά 
και τα αγάλματα που τα διακοσμούσαν σε 3D και 
στα φυσικά τους χρώματα, όπως ήταν την εποχή 
που δημιουργήθηκαν. Παράλληλα, παρουσιάζονται 
ναοί και αγάλματα τα οποία δεν διασώζονται μέχρι 
σήμερα, όπως το Αρρηφόριον, το Ιερό του Διός 
Πολιέως, το Ιερό της Αρτέμιδος Βραυρωνίας, η 
Χαλκοθήκη, ο γλυπτός διάκοσμος του Παρθενώνα με 
το χρυσελεφάντινο άγαλμα της θεάς Αθηνάς κ.ά.

Ό ΣΠΥΡΌΣ ΓΡΑΜΜΕΝΌΣ 
ΚΑΙ Ό ΤΣΌΛΙΑΣ ΣΤΌ KREMLINO
Ο Σπύρος Γραμμένος και ο Αποστόλης 
Μπαρμπαγιάννης (ο τσολιάς από την 
«Eλληνοφρένεια») φοράνε τα καλά τους 
και πάνε στον Πειραιά. Μία παράσταση 
με καυστικά κείμενα και με πρωτότυπα 
τραγούδια και διασκευές το Σάββατο 24 
Μαρτίου στη μουσική σκηνή Kremlino.

25η ΜΑΡΤΙΌΥ 
ΣΤΌ ΜΌΥΣΕΙΌ ΑΚΡΌΠΌΛΉΣ
Την Κυριακή 25 Μαρτίου το Μουσείο 
της Ακρόπολης θα γιορτάσει την εθνική 
επέτειο με ελεύθερη είσοδο για όλους 
τους επισκέπτες τόσο στη μόνιμη έκθεση 
όσο και στην περιοδική «Ελευσίνα. Τα 
μεγάλα μυστήρια». Οι εκθεσιακοί χώροι 
θα παραμείνουν ανοιχτοί από τις 9 το πρωί 
ως τις 8 το βράδυ. Οι επισκέπτες θα έχουν 
τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και 
άλλες παράλληλες δράσεις στο ισόγειο του 
μουσείου, όπως την παρουσίαση πινάκων 
ζωγραφικής με θέμα τους Έλληνες του 
1821 και τα αρχαία μνημεία της συλλογής 
Μιχάλη & Δήμητρας Βαρκαράκη και την 
παρουσίαση ζωγραφικής και καλλιγραφίας 
από Κινέζους καλλιτέχνες του Μουσείου 
της Σανγκάης.

Η ΓΛΥΚΕΡΊΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΑΕΊ 
ΤΟΥΣ ΒΥΖΑΝΤΊΝΟΥΣ 
ΥΜΝΟΥΣ 
ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ
Η Γλυκερία θα ερμηνεύσει ύμνους 
της Μεγάλης Εβδομάδας θρηνητικού 
χαρακτήρα, βυζαντινούς ύμνους, 
μερικά από τα ωραιότερα τροπάρια 
της Μεγάλης Εβδομάδας («Η ζωή 
εν τάφω», «Αι γενεαί πάσαι», «Άξιον 
Εστί», «Ακάθιστος Ύμνος»), καθώς 
και επιλεγμένα τραγούδια από την 
ελληνική παράδοση («Τζιβαέρι», 
«Σ’ το ’πα και σ’ το ξαναλέω») στην 
αίθουσα του Φ.Σ. «Παρνασσός» την 
προπαραμονή της Κυριακής των Βαΐων.
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Έργα σαν τον 
«Ιούλιο Καίσαρα» 
φαίνονται επίκαιρα, 
όσο επίκαιρη 
είναι κάθε ιστορία 
αγάπης. Το θέμα 
της εξουσίας έχει 
ξεκινήσει από 
την εποχή των 
σπηλαίων και θα 
τίθεται και στην 
αποικία που θα 
κάνουν οι άνθρωποι 
στον Άρη. Αλλά 
ένα κομμάτι 
του έργου που 
προσπαθούμε τώρα 
να φωτίσουμε είναι 
το λεγόμενο «ηθικό 
πλεονέκτημα».

INFO
ΙΟΥΛΙΟΣ 
ΚΑΙΣΑΡ
Μετάφραση: Κ. Καρθαίος
Κείμενο παράστασης 
(πάνω στη μτφρ. του 
Κ. Καρθαίου): Ρένος 
Χαραλαμπίδης, Νατάσα 
Τριανταφύλλη, Έλενα 
Τριανταφυλλοπούλου
Σκηνοθεσία - Σκηνικοί 
χώροι: Νατάσα 
Τριανταφύλλη
Πρωτότυπη μελωδία: 
Ludovico Einaudi
Ερμηνεία: Ρένος 
Χαραλαμπίδης
Μουσική - Κρουστά 
- Λούκιος: Πέτρος 
Κούρτης
Θέατρο Τέχνης Καρόλου 
Κουν
Φρυνίχου 14, Πλάκα
Τηλ.: 210 3222464
Πρεμιέρα: 12 Απριλίου 
2018
Ημέρες, ώρες και 
τιμές εισιτηρίων θα 
ανακοινωθούν.

Ο Ρένος Χαραλαμπίδης, πλαισιωμένος από τον εξαιρετικό κρουστό 
Πέτρο Κούρτη και τους μαθητές του Θεάτρου Τέχνης, εξιστορεί 
και ερμηνεύει την υπερβατική προσωπικότητα του Καίσαρα, τον 

δίκαιο Βρούτο, τη στρατιωτική πειθαρχία του Κάσσιου και την καρδιά του 
Αντώνιου, μέσα σε ένα πολυπληθές θέαμα, γεμάτο κινηματογραφικές ει-
κόνες που λαμβάνουν χώρα εντός και εκτός του Θεάτρου Τέχνης. Ο Ρένος 
Χαραλαμπίδης είναι ο Ιούλιος Καίσαρας του Σαίξπηρ αλλά και όλοι οι 
ρόλοι του έργου και μας εξηγεί γιατί δεν συνηθίζει να κάνει θέατρο.

Δεν εμφανίζεστε συχνά στο θέατρο. Να υποθέσω, λοιπόν, πως 
η παράσταση που παρουσιάζετε στο Θέατρο Τέχνης είναι ιδι-
αίτερη για εσάς;
Με το Θέατρο Τέχνης με συνδέει ο δάσκαλός μου, ο Βασίλης Διαμαντό-
πουλος, που είχα την τύχη να θητεύσω δίπλα του το 1990. Ήταν ο πρώτος 
μαθητής του Κουν και συνέχεια μου μιλούσε γι’ αυτόν. Μου υπογράμμιζε 
αυτό που του έλεγε, ότι το θέατρο έχει δύο συστατικά: την ποίηση και τη 
μαγεία. Φροντίζω να μην το ξεχνάω. Και όταν το συναντάω, παραδίνομαι. 
Όταν αποφασίσω να παίξω στο θέατρο, νιώθω σαν να φεύγω σε μια επι-
κίνδυνη αποστολή, προς τα μέσα μου, και όταν επιστρέψω, αν επιστρέψω, 
αυτά που θα έχω ανακαλύψει να είναι η αρχετυπική ποίηση και μαγεία.

Η πρώτη φορά που ανέβηκα στη σκηνή ήταν το 1994, παίζοντας στην 
«Αγγέλα» του Σεβαστίκογλου, σε σκηνοθεσία Κακλέα, στο Παγοποιείο 
ΦΙΞ, ένα εργοστάσιο στην Πατησίων που είχαμε μετατρέψει σε θέατρο. 
Από την πρώτη μου αυτή εμπειρία κατάλαβα ότι πρέπει να ανεβαίνω στη 
σκηνή μόνο όταν έχω κάτι να πω. Στους άλλους αλλά και σ’ εμένα. Από τη 
δεκαετία του 2000 κρατώ μία από τις τελευταίες παραστάσεις στο ένδοξο 
ΠΑΡΚ της λεωφόρου Αλεξάνδρας, το «Μια ζωή την έχουμε», σε σκηνοθε-
σία Καλογρίδη και παραγωγό τον θρύλο του ελληνικού θεάτρου Βαγγέλη 
Λιβαδά. Υπήρξα ο νεότερος θιασάρχης της γενιάς μου, και μάλλον ο τε-
λευταίος πρωταγωνιστής της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Μετά, οι περιπέτειές 
μου με το σινεμά με κράτησαν μακριά από το θέατρο. Αλλά θυμάμαι με 
χαρά τη συμμετοχή μου στην όπερα «Μαγικός Αυλός», του Μότσαρτ, στο 
Μέγαρο Μουσικής το 2007. Έκανα τον θιασάρχη και ουσιαστικά παρου-
σιαστή του έργου στο παιδικό κοινό. Επίσης, αξέχαστη θα μου μείνει η 
συμμετοχή μου στην «Ωραία Κοιμωμένη», όπου χόρευε η Σιλβί Γκιγιέμ, 
πάλι στο Μέγαρο Μουσικής. Είχα την τύχη να ηχογραφήσω την αφήγηση 
του παραμυθιού, που συνόδευε την Γκιγιέμ. Και το ποτάμι της ζωής με 
φέρνει τώρα σε ένα ξεχασμένο μου ραντεβού, με το Θέατρο Τέχνης.

Πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία με τη Νατάσα Τριαντα-
φύλλη και πώς καταλήξατε σε Σαίξπηρ;
Η Τριανταφύλλη συνδυάζει το εκρηκτικό ταλέντο με την ψυχραιμία του 
τεχνίτη. Τη συνάντησή μας την είχε προκαθορίσει η τύχη. Ο Σαίξπηρ 
ήταν στην παρέα μας, αφού μιλούσαμε συνέχεια γι’ αυτόν. Το ότι απεικο-
νίζεται με σκουλαρίκι στο αυτί μάς απασχόλησε αρκετά. Όσο για τον Καί-
σαρα, είναι κάτι που το ζητάει η εποχή μας, καθώς όλες οι εξουσιαστικές 
συντεταγμένες επαναπροσδιορίζονται. Όπως ακριβώς την εποχή εκείνη, 
που η Ρώμη έπρεπε να περάσει από τη δημοκρατία στην αυτοκρατορία. Η 
παράσταση πραγματεύεται το ανίκητο ποτάμι της εξέλιξης που πάντα βρί-
σκει τον δρόμο του προς τη θάλασσά του.

Μιλήστε μας για τον Ιούλιο Καίσαρα…
Καθώς έχουμε μπει για τα καλά στον 21ο αιώνα, έργα σαν τον «Ιούλιο Καί-
σαρα» φαίνονται επίκαιρα, όσο επίκαιρη είναι κάθε ιστορία αγάπης. Το 

θέμα της εξουσίας έχει ξεκινήσει από την εποχή των σπηλαίων και θα 
τίθεται και στην αποικία που θα κάνουν οι άνθρωποι στον Άρη. Αλλά 
ένα κομμάτι του έργου που προσπαθούμε τώρα να φωτίσουμε είναι το 
λεγόμενο «ηθικό πλεονέκτημα». Όταν ημιτελείς και ήπιες προσωπι-
κότητες, όπως ο Βρούτος, μετριότητες με αγνά κίνητρα και καλές προ-
θέσεις, αποφασίζουν να κάνουν αυτό που τους φαίνεται σωστό, χωρίς 
όμως να μπορούν να αντιληφθούν τη δυναμική της Ιστορίας, είναι σαν 
να προσπαθούν να σταματήσουν ένα άγριο ποτάμι με ένα φράγμα. Το 
φράγμα ασκεί βία στο ποτάμι, αλλά και το δυναμώνει ταυτόχρονα, ώστε 
μόλις το φράγμα το συντρίψει ο χρόνος και η πραγματικότητα, το πο-
τάμι να ξεχυθεί με μεγαλύτερη δύναμη. Χρειάζονται σπάνιοι άνθρω-
ποι, σαν τον Καίσαρα, που να αντιληφθούν την πραγματικότητα με τη 
δυναμική της και να συμβάλουν, έστω και με τη δολοφονία τους, στο να 
πάει ο κόσμος παρακάτω. Πέρα από την ηθική και πέρα από το σωστό 
και το λάθος.

Οι μαθητές του Θεάτρου Τέχνης με ποιον τρόπο συμμε-
τέχουν;
Είναι σαν τον καβαφικό μυστικό θίασο. Όσο βουίζει γύρω μου, νιώθω 
ότι η τύχη είναι με το μέρος μου. Υπάρχουν δημιουργώντας την πε-
ριρρέουσα ατμόσφαιρα με το πάθος ενός νεοφώτιστου. Καταφέρνουν, 
όμως, ο καθένας ξεχωριστά, να φτιάξουν ρόλους μέσα στην αχλή μιας 
τόσο παλιάς ιστορίας. Είμαι τυχερός που κινούμαι ανάμεσά τους, καθώς 
με τροφοδοτούν με τη νεανική ανάσα που χρειάζεται ο βουτηχτής, που 
συχνά ξεχνιέται στον βυθό.

Εσείς ερμηνεύετε όλους τους ρόλους του έργου. Ποιον α-
γαπήσατε περισσότερο;
Τον Κάσσιο. Ήταν αυτός που μαχαίρωσε τον Καίσαρα στο πρόσωπο. 
Ήταν ο πιο εκτεθειμένος και αδικημένος. Καταμετρήθηκε στους προ-
δότες, ενώ απλώς αγαπούσε πιο πολύ τη δημοκρατία, ακόμα και από 
την ίδια τη Ρώμη. Ας ηρεμήσει η ψυχή του. Στην παράσταση αυτή, τό-
σους αιώνες μετά, θα υπάρξει η συμπάθεια που του αξίζει.

Δεν γίνεται να μη σταθούμε στην παρουσία στη σκηνή του 
Πέτρου Κούρτη, που διευθύνει μια ορχήστρα κρουστών. 
Πείτε μας περισσότερα…
Ο Κούρτης διακατέχεται από τον δαίμονα του παντός. Όπως κάθε γνή-
σιος καλλιτέχνης. Για μένα, συμμετέχει σαν ολοκληρωμένος ηθοποιός. 
Τα κρουστά του, που σαν να λένε από μόνα τους την κρυμμένη ιστορία 
του έργου, είναι απλώς ένα φόντο για να ξετυλίξει ο Κούρτης την αφη-
γηματική του προσωπικότητα.

Τη μελωδία του έργου έγραψε ειδικά για την παράσταση ο 
διεθνούς φήμης Ιταλός πιανίστας και συνθέτης Ludovico 
Einaudi. Πως προέκυψε αυτό;
Η σκηνοθέτιδά μας, η Νατάσα Τριανταφύλλη, έχει το σπάνιο χάρι-
σμα της καλλιτεχνικής γοητείας. Δεν μπορούσε να ξεφύγει από αυτό ο 
Einaudi. Κατά έναν μεταφυσικό τρόπο… όλοι μια παρέα είμαστε.

Τα καλοκαιρινά σας σχέδια;
Όσες φορές έκανα σχέδια, έδωσα υλικό στον μεγάλο φαρσέρ. Φτάνουν 
οι πλάκες που έχει κάνει εναντίον μου. Γέλασα με τα παθήματά μου, 
αλλά και έμαθα. Όχι σχέδια.

ΡΈΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΊΔΗΣ

«Όταν αποφασίζω να παίξω 
στο θέατρο, νιώθω σαν να φεύγω 
σε επικίνδυνη αποστολή»

  ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ
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ΛΑΜΠΕΡΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΜΙΝΑ ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ-

ΒΑΛΥΡΑΚΗ ΚΑΙ B΄BETH 
WELDON

INFO
∆ιάρκεια έκθεσης: 
µέχρι 14 Απριλίου
Ώρες λειτουργίας:
Τρ.-Πέµ.-Παρ. 
10:00-20:00
Τετ. 10:00-15:00
Σάβ. 10:00-16:00
Κυριακή και ∆ευτέρα 
κλειστά
Εικαστικός Κύκλος 
Sianti
Βασ. Αλεξάνδρου 2 & 
Μιχαλακοπούλου, Αθήνα
(πίσω από την Εθνική 
Πινακοθήκη)
Τηλ.: 210 7245432, 
210 3648335
Email: info@ikastikos-
kiklos.com
Web: www.ikastikos-
kiklos.com

Την Παρασκευή 16 Μαρτίου έγιναν τα εγκαίνια της έκθεσης ζωγρα-
φικής µε τίτλο «Women Bridging Worlds» των Μίνα Παπαθεοδώ-
ρου-Βαλυράκη και B΄Beth Weldon στην γκαλερί Εικαστικός Κύ-
κλος της οικογένειας Σιαντή. Το «παρών» έδωσαν ξεχωριστές πα-
ρουσίες από τον καλλιτεχνικό, πνευµατικό και επιχειρηµατικό 

κόσµο, καθώς και πλήθος νεαρών φιλότεχνων και συλλεκτών τέχνης.
Μεταξύ του πλήθους των καλεσµένων που τίµησαν την έκθεση µέχρι αργά 

το βράδυ ξεχώρισαν: ο Dr. Βασίλης Αποστολόπουλος, η κα Έλλη Στάη, ο Νίκος 
Μουνδρέας, όλοι συλλέκτες της ζωγράφου Μίνας Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη, ο 
πρόεδρος της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής Σπύρος Καπράλος µε τη σύζυγό 
του Αµαλία Βαρδινογιάννη, η στενή φίλη της κας Παπαθεοδώρου και συλλέκτρια 
κα Γεωργία Α. Σαµαρά, η κα Ζέτα Αντσακλή, η γνωστή γκαλερίστα Σούλα Παπου-
τσίδη, το ζεύγος Ηλία Γκότση, η κα Βίκυ Χαΐτογλου, ο καθηγητής Σπύρος Γεωρ-
γαράς µε τη σύζυγό του, η κα Τζένη Κρεµαστινού, ο δερµατολόγος Χριστόφορος 
Τζερµιάς και η κα Ιωάννα Ράπτη, ο κος και η κα Γιώργου Λυµπεράκη, η γλύπτρια 
Vassiliki, η κα Μανίτα Χατζηφωτίου, η κα Λιάνα Σκουρλή, ο ζωγράφος Γιώργος 
Σταθόπουλος, ο γλύπτης Άγγελος Παναγιωτίδης, ο αρχιτέκτων ∆. Βλάσσης, ο Πα-
ναγιώτης Σιάγκρης, η κα Μαρία-Χριστίνα Λυµπεράκη, οι συνάδελφοι της κας Πα-
παθεοδώρου από τη Σχολή Καλών Τεχνών και συµφοιτητές της από το εργαστή-
ριο του Γιάννη Μόραλη, καθώς και πολλοί φίλοι των δύο καλλιτέχνιδων.

Χορηγός της έκθεσης ήταν το Bombay Sapphire της εταιρείας ΑΜΒΥΞ που 
οργάνωσε µε υψηλής αισθητικής διακόσµηση τον έξω χώρο, προσφέροντας στους 
καλεσµένους φιλότεχνους τη γεύση του γνωστού Gin Tonic, ενθουσιάζοντάς τους.

Η έκθεση αποτελεί ένα καλλιτεχνικό και πολιτιστικό σταυροδρόµι, όπου δύο 
γυναίκες από διαφορετικές χώρες γεφυρώνουν την τέχνη και τη φιλία. ∆ύο κατα-
ξιωµένες γυναίκες εικαστικοί –και οι δύο µέλη του ∆.Σ. του Art Committee for 
the United States Sports Academy–, η καθεµία µε τη δική της µοναδική καλλιτε-
χνική ταυτότητα, ξεκινούν από διαφορετικές αφετηρίες, καθεµία από την πλευρά 
της, για να βρεθούν στη συνδετική στιγµή που ενώνει τους εσωτερικούς κόσµους, 
τις δηµιουργίες και τις εικαστικές διαδροµές τους.

Έλλη Στάη, B΄Beth Weldon, Μίνα Παπαθεοδώρου

Θανάσης Παπαθεοδώρου, Βασίλης Αποστολόπουλος

Σήφης Βαλυράκης, Μίνα Παπαθεοδώρου, Σπύρος Καπράλος, Αµαλία Βαρδινογιάννη

Ζεύγος Γεωργαρά, Μίνα Παπαθεοδώρου, Σπύρος Καπράλος, Σούλα Παπουτσίδη

Σήφης Βαλυράκης, Μίνα Παπαθεοδώρου, Νίκος Μουνδρέας, Χριστόφορος Τζερµιάς, Ιωάννα Ράπτη

Βίκυ Χαΐτογλου, Μίνα Παπαθε οδώρου, Γεωργία Σαµαρά

Μίνα Παπαθεοδώρου
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Η Ώρα της Γης είναι η µεγαλύτερη συµµετοχική εκ-
στρατεία ευαισθητοποίησης που υπήρξε ποτέ για την 
προστασία του πλανήτη µας. Ξεκίνησε το 2007 στο 
Σίδνεϊ της Αυστραλίας και έκτοτε κινητοποιεί εκα-

τοµµύρια πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς κάθε χρόνο σε περισ-
σότερες από 170 χώρες. Φέτος έρχεται το Σάββατο 24 Μαρτίου και 
µας καλεί να σβήσουµε τα φώτα για µία ώρα, 20:30 µε 21:30, και να 
συνδεθούµε µε τη µοναδική ζωή που µας περιβάλλει.

Γιατί να συµµετάσχω;
• Γιατί η κλιµατική αλλαγή συµβαίνει εδώ και τώρα και απειλεί τον 
τρόπο ζωής µου, τη θάλασσά µου, τη µοναδική ζωή που µε περιβάλ-
λει και τελικά το ίδιο µου το σπίτι: τη Γη.
• Γιατί θέλω να συνδεθώ µε εκατοµµύρια ανθρώπους σε όλο τον 
πλανήτη και να διεκδικήσω έναν καλύτερο κόσµο για όλους µας, 
όπου άνθρωπος και φύση θα συνυπάρχουν αρµονικά.
• Γιατί η Ελλάδα και η Μεσόγειος είναι ένας γαλάζιος παράδεισος 

που απειλείται από την κλιµατική αλλαγή και εγώ δεν µπορώ να 
φανταστώ τη ζωή µου χωρίς θάλασσα.
• Με το 71% της επιφάνειάς του να καλύπτεται από νερό, ο πλανή-
της µας είναι ένας υδάτινος κόσµος. Γι’ αυτό και στην Ελλάδα φέτος 
σε καλούµε να αφιερώσεις την Ώρα της Γης στη θάλασσα. Φέτος 
σβήσε τα φώτα και συνδέσου µε τη θάλασσα, που σου προσφέρει 
το 70% του οξυγόνου που αναπνέεις.
• Συνδέσου µε τη θάλασσα γιατί ασφυκτιά από την κλιµατική αλ-
λαγή. Συνδέσου µε τη θάλασσα γιατί τους δύο τελευταίους αιώ-
νες απορρόφησε το 1/3 του διοξειδίου του άνθρακα στον πλανήτη, 
γιατί 15.000 Έλληνες ψαράδες εξαρτώνται από αυτήν για να επιβι-
ώσουν, γιατί ένα από τα πιο εµβληµατικά είδη στον κόσµο, η µεσο-
γειακή φώκια, κινδυνεύει να χάσει τις παραλίες όπου γεννάει τα 
µικρά της. Συνδέσου µε τη θάλασσα που λόγω της κλιµατικής αλλα-
γής χάνει τα ψάρια, τα σφουγγάρια και την ποσειδωνία της.

Πηγή: WWF

Ο κύριος Μπο είναι υπέροχος και ηµίαιµος, µε απαλή γούνα, 
εκφραστικά µατάκια, δραστήρια γλωσσίτσα που ψάχνει φι-
λάκια, διαολεµένα έξυπνος. ∆εν λερώνει µέσα στο σπίτι, 
µπαίνει στο αυτοκίνητο, περπατάει δίπλα σου, τα πάει καλά 
µε άλλα σκυλάκια και γατάκια. Είναι 8 µηνών, ζυγίζει 13 κιλά, 
είναι στειρωµένος, µε τσιπ και εµβολιασµένος κατά της λύσ-
σας. Αναζητά σπίτι. Τηλ. επικοινωνίας: 6976 687977.

Ο ελληνικός ποιµενικός είναι από τα πιο όµορφα, έξυπνα και πιστά σκυλιά. Σήµερα 
η παραδοσιακή αυτή ελληνική φυλή κινδυνεύει µε εξαφάνιση από τη µείωση της νο-
µαδικής κτηνοτροφίας και τις ανεξέλεγκτες διασταυρώσεις που αλλοίωσαν τα χαρα-
κτηριστικά της. Ο Βλάχος είναι ένα τέτοιο µπασταρδάκι, αφού έχει το χαρακτηριστικό 
πλούσιο τρίχωµα της ράτσας µε τον διπλό µανδύα για να τον προστατεύει από το κρύο. 
Αφού, όµως, δεν έχει pedigree, δεν θα πάρει τις τεράστιες διαστάσεις του ποιµενικού. 
Γι’ αυτό είµαστε σίγουροι, καθώς ήδη έχει αλλάξει δόντια, άρα έχει κλείσει τους πέντε 
µήνες, όπως µας βεβαίωσε και ο κτηνίατρος. ∆υστυχώς, δεν έχουµε χώρο για άλλο 
ζώο, έτσι προς το παρόν µόνο ταΐζεται. Αυτός και ο πιο µικρόσωµος αδερφός του χρει-
άζονται σπίτι. Τηλ. επικοινωνίας: 6976 687977.

Η Ώρα της Γης
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ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μαρία Πλακίδη ΠΑΙΖΟΥΝ: Τηλέµα-
χος Κρεβάικας, Κώστας Φιλίππογλου, Χρήστος Θάνος, 
Λένα Παπαθανασίου, Άλκης Ζερβός, Χριστίνα Βαρ-
ζοπούλου, ∆ηµήτρης Παπαδάτος, Χρήστος Συριώτης 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 94΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: UIP

Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΦΩΝΑ
THE HURRICANE HEIST

Αλαµπάµα, 1992. Ένα σκληρό παιχνίδι της µοίρας παίρνει τη ζωή του αφοσιωµένου πατέρα και επαγγελµατία 
κυνηγού καταιγίδων Μπρους Ράτλετζ, αφήνοντας τους γιους του, Ουίλ και Μπριζ, στο έλεος της φύσης. Είκοσι 
πέντε χρόνια µετά, ο Ουίλ εργάζεται για την κυβέρνηση ως µετεωρολόγος και παρακολουθεί τη γέννηση του 
πιο δυνατού τυφώνα στην ιστορία των ΗΠΑ. Καθώς οι ντόπιοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους ενόψει της επέ-

λασης του εφιαλτικού φυσικού φαινοµένου, µια σπείρα θα βάλει στόχο να κλέψει 600 εκατ. δολάρια σε χαρτονοµίσµατα 
που αποσύρονται από την κυκλοφορία. Ο Ουίλ µαζί µε τον αδελφό του και µια κυβερνητική πράκτορα είναι οι µόνοι που 
µπορούν να τους αποτρέψουν – αν δεν παρασυρθούν από τον τυφώνα φυσικά. Ο άνθρωπος πίσω από το κινηµατογραφικό 
φαινόµενο του «Fast & Furious» επιστρέφει µε µια ταινία δράσης που µας βάζει στην καρδιά του µεγαλύτερου τυφώνα 
στην ιστορία των ΗΠΑ.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ροµπ Κοέν ΣΕΝΑΡΙΟ: Τζεφ Ντίξον, Σκοτ Ουιντχάουζερ ΠΑΙΖΟΥΝ: Τόµπι Κέµπλε, Μάγκι Γκρέις, Ράιαν Κουάντεν, 
Ραλφ Ίνενσον ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 100΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Odeon

ΣΕΡΛΟΚ 
ΖΟΥΜΠΟΜΣ
SHERLOCK 
GNOMES

  ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

Οι πολυαγαπηµένοι µας νάνοι των 
κήπων βιώνουν µια θεότρελη περιπέ-
τεια στο Λονδίνο. Όταν ο Ζουµπαίος 
και η Ιουλιέτα φτάνουν στην πόλη 

παρέα µε τους φίλους και την οικογένειά τους, η 
µεγαλύτερή τους ανησυχία είναι να προλάβουν 
να ετοιµάσουν τον νέο τους κήπο για την άνοιξη. 
Γρήγορα όµως συνειδητοποιούν πως κάποιος 
απάγει νάνους του κήπου και η µόνη λύση ακούει 
στο όνοµα Σέρλοκ Ζουµπόµς. Ο διάσηµος ντε-
τέκτιβ και ορκισµένος προστάτης των νάνων που 
ζουν στους κήπους του Λονδίνου παρέα µε τον 
πιστό του συνεργάτη Γουάτσον αναλαµβάνουν να 
λύσουν το µυστήριο και τίποτα στο Λονδίνο δεν 
πρόκειται να µείνει στη θέση του. O χαρισµατικός ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης Αλµπέρ Ντιποντέλ παίρνει το βραβευµένο µε 

Goncourt µυθιστόρηµα του Πιερ Λεµέτρ και φτιάχνει ένα εξαιρετικό κινηµατογραφικό έργο που εντυπω-
σίασε κοινό και κριτικούς, αποσπώντας 5 βραβεία César, µεταξύ των οποίων και καλύτερης σκηνοθεσίας. 
Νοέµβριος 1918. Λίγες µέρες πριν από την Εκεχειρία, ο Εντουάρ Περικού σώζει τη ζωή του Αλµπέρ Μαγιάρ. 

Οι δύο άνδρες δεν έχουν τίποτα κοινό, εκτός από τον πόλεµο. Ο υπολοχαγός Πραντέλ, διατάζοντας µια άσκοπη επίθεση, 
καταστρέφει τις ζωές τους. Στα ερείπια του µακελειού του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου, αποφασισµένοι να ζήσουν, οι δυο 
τους προσπαθούν να επιβιώσουν όπως µπορούν. Έτσι, και καθώς ο Πραντέλ σχεδιάζει να κάνει µια περιουσία πάνω στα 
πτώµατα των θυµάτων του πολέµου, ο Αλµπέρ και ο Εντουάρ ετοιµάζουν µια µνηµειώδη απάτη µε τις οικογένειες των 
πενθούντων.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Αλµπέρ Ντιποντέλ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αλµπέρ Ντιποντέλ, Πιερ Λεµέτρ ΠΑΙΖΟΥΝ: Αλµπέρ Ντιποντέλ, Λορέν 
Λαφίτ, Nαουέλ Περέζ Μπισκαγιάρ, Νιλς Άρεστραπ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 115΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Odeon

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΚΕΙ ΨΗΛΑ
SEE YOU UP THERE
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Η Χριστίνα 
Μαυρίδου είναι 
καθηγήτρια 
Φυσικής Αγωγής - 
personal trainer.
Site: www.personaltrainer-

christy.com

Facebook Page: Christy 

Μαυρίδου

Instagram: christymav

Αισθάνεστε να σας έχει γίνει στενός κορσές και να µη φεύγει µε τί-
ποτα; Έχετε χύσει λίτρα ιδρώτα κάνοντας γυµναστική µε µοναδικό 
αποτέλεσµα την εξάντληση του οργανισµού σας, ενώ το λίπος πα-
ραµένει; Πολλοί αναρωτιούνται «αφού έχω λιώσει στη γυµνα-

στική, γιατί δεν φεύγει το αναθεµατισµένο λίπος;». Η απάντηση είναι η 
εξής: «∆εν χρειάζεται πολλή ένταση αλλά διάρκεια!». Ο όρος-κλειδί; Α-
ερόβια άσκηση. Με τον όρο «αερόβια άσκηση» εννοούµε οποιαδή-
ποτε µορφή άσκησης κατά την οποία απαιτείται οξυγόνο για τη µετα-
βολική διαδικασία και για την παραγωγή ενέργειας και γενικά οτιδή-
ποτε µας λαχανιάζει. Ας µη µακρηγορούµε όµως. Παρατηρώντας τον 
παρακάτω πίνακα θα καταλάβετε ακριβώς τη λειτουργία της καύ-
σης του λίπους.

Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι µε την έντονη άσκηση ο οργανισµός µας 
χρησιµοποιεί περισσότερο υδατάνθρακες, ως γρήγορη ενέργεια, µε τη 
µορφή γλυκογόνου και πολύ λιγότερο το λίπος. Για να απαλλαγείτε από 
το ανεπιθύµητο λίπος χρειάζεστε έναν συνδυασµό ασκήσεων µε αντιστά-
σεις και αερόβιας άσκησης. Για την έµµεση καύση λίπους, οι ασκήσεις 
µε αντιστάσεις προωθούν την αύξηση της µυϊκής σας µάζας και κατ’ επέ-
κταση την αύξηση του µεταβολισµού σας, καθώς ο οργανισµός µας καίει για 
48 ώρες µετά την αναερόβια άσκηση. Πρέπει να τονίσουµε ότι η προπόνηση 
µε βάρη δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 45-60 λεπτά, διότι οποιαδήποτε υπέρβαση 
αυτού του χρόνου θα αποφέρει τη µείωση της ενδογενούς παραγωγής τεστοστε-
ρόνης. Όσον αφορά την άµεση καύση λίπους, η αερόβια άσκηση βοηθάει πολύ στο 
να απαλλαγείτε από τον αιώνιο εχθρό σας, µε διάρκεια από 30 έως 50 λεπτά. Ποια 
ένταση όµως είναι ιδανική για εσάς;

Υπολογίζοντας τη Μέγιστη Καρδιακή Συχνότητα (ΜΚΣ) µε τον τύπο 220-ηλικία µπο-
ρείτε να βρείτε µε τον παρακάτω πίνακα σε πόσους παλµούς καίτε το περισσότερο λίπος.

1) Ζώνη για Υγιή Καρδιά (Healthy Heart Zone)
Ένταση 50%-60% της ΜΚΣ
Χρησιµοποιείται ενέργεια από:
10% υδατάνθρακες
5% πρωτεΐνες
85% λίπος

2) Ζώνη Ευρωστίας (Fitness Zone)*
Ένταση 60%-70% της ΜΚΣ
Χρησιµοποιείται ενέργεια από:
10% υδατάνθρακες
5% πρωτεΐνες
85% λίπος
*Λόγω υψηλότερης έντασης από τη ζώνη 1, 
καταναλώνονται περισσότερες θερµίδες και
 κατά συνέπεια θεωρείται η καλύτερη ζώνη 
για καύση λίπους.

Πώς να µακρύνεις 
   τα µαλλιά σου φυσικά

info

tips
Beauty

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

3) Αερόβια Ζώνη (Aerobic Zone)
Ένταση 70%-80% της ΜΚΣ
Χρησιµοποιείται ενέργεια από:
50% υδατάνθρακες
50% λίπος

4) Αναερόβια Ζώνη (Anaerobic Zone)
Ένταση 80%-90% της ΜΚΣ
Χρησιµοποιείται ενέργεια από:
85% υδατάνθρακες
15% λίπος
1% πρωτεΐνη

5) Κόκκινη Ζώνη (Red Line Zone)
Ένταση 90%-100% της ΜΚΣ
Χρησιµοποιείται ενέργεια από:
90% υδατάνθρακες
10% λίπος

… και καλές καύσεις!

Απαλλαγείτε από τον αιώνιο 
εχθρό σας, το λίπος!

Λούσου µε χλιαρό έως κρύο 
νερό. Γενικώς, όσο µπορείς, 
απόφευγε τη θερµότητα, που 
σπάει την τρίχα και δεν την 

αφήνει να µακρύνει.

tip

4
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Γλυκιά µου

στέβια

  ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ*

tips
Beauty Μπορεί η Παραγουάη να µη διαθέτει κανένα 

φίνο ακρογιάλι, όπως λέει το γνωστό άσµα, 
αλλά σίγουρα είναι η πατρίδα του πιο γλυκού 
φυτού στον κόσµο. Οι αυτόχθονες ιθαγενείς 
Guarani χρησιµοποιούν από την αρχαιότητα 

την «caáêhê» ή γλυκό βότανο σαν γλυκαντικό µέσο στα ροφήµατά 
τους αλλά και σαν θεραπευτικό βότανο. Στον σύγχρονο κόσµο το 
φυτό αυτό είναι γνωστό µε το όνοµα Stevia rebaudiana Bertoni 
προς τιµήν των Moises Sandiago Bertoni και Ovidio Rebauti, που 
το ανέλυσαν και το γνωστοποίησαν σ’ εµάς.

Η στέβια είναι 300 φορές πιο γλυκιά από τη ζάχαρη, έχοντας 
πρακτικά 0 θερµίδες, καθώς χρειάζεται να χρησιµοποιήσουµε α-
πειροελάχιστη ποσότητα για να γλυκάνουµε το ρόφηµά µας. Το 
1970 Κινέζοι επιστήµονες ανακάλυψαν µια µέθοδο φυσικής εκ-
χύλισης των γλυκαντικών στοιχείων της στέβιας µέσω υδρατµών 
και χωρίς τη χρήση οργανικών διαλυτών. Το 2011 η στέβια πήρε 
έγκριση κυκλοφορίας από την Ε.Ε. και άρχισαν να κυκλοφορούν 
στην αγορά προϊόντα που την περιείχαν.Hστέβια είναι ένα φυ-

σικό γλυκαντικό που έχει εκτενώς µελετηθεί για τις δράσεις 
του απέναντι στην υγεία µας και θεωρείται απόλυτα ασφαλές. 

Οι ουσίες που περιέχει λέγονται γλυκοζίτες και απορροφώ-
νται σε µεγάλο βαθµό από το σώµα, χωρίς όµως να αθροίζο-
νται σε αυτό.

Η στέβια µπορεί µε ασφάλεια να χρησιµοποιηθεί και 
να υποκαταστήσει τη ζάχαρη στη µαγειρική και στη ζαχα-

ροπλαστική, καθώς αντέχει σε θερµοκρασία έως και 200ºC, 
διατηρώντας τη γλυκαντική της δύναµη. Τα τελευταία χρόνια 

κυκλοφορούν στην αγορά αρκετά γλυκαντικά µε υψηλή περι-
εκτικότητα σε γλυκοζίτες της στεβιόλης που έχουν πολύ ωραία 

γεύση και µετά βίας τα ξεχωρίζεις από τη ζάχαρη.
Αυτό που ξεχωρίζει τη στέβια από τις υπόλοιπες γλυκαντικές ου-

σίες, φυσικές ή παρασκευασµένες τεχνητά, είναι ότι έχει σαφείς και ανα-
γνωρισµένες ευεργετικές και θεραπευτικές δράσεις στον οργανισµό µας. Η στέ-

βια ως βότανο παρουσιάζει αντιοξειδωτικές, αντιµικροβιακές, αντιµυκητιακές και 
αντιφλεγµονώδεις δράσεις και στη Νότια Αµερική χρησιµοποιείται όχι µόνο σαν 

γλυκαντικό αλλά και σαν φάρµακο.
Οι µοντέρνες δυτικές κοινωνίες κυριολεκτικά µαστίζονται από την παχυσαρκία, τον 

σακχαρώδη διαβήτη και τα καρδιαγγειακά νοσήµατα, ασθένειες που σχετίζονται άµεσα µε 
τον τρόπο ζωής και διατροφής του σύγχρονου ανθρώπου. Ένας σοβαρός παράγοντας που ε-

νισχύει τις παραπάνω ασθένειες είναι η κατάχρηση της ζάχαρης και των προϊόντων που την πε-
ριέχουν. Η στέβια, σε αντίθεση µε τη ζάχαρη, όχι µόνο δεν επιβαρύνει τα παραπάνω αλλά έχει α-

ντιδιαβητική δράση, καθώς έχει φανεί ερευνητικά ότι βοηθάει στη διατήρηση της σταθερότητας των 
τιµών του σακχάρου του αίµατος. Μια άλλη δράση της στέβιας που βρίσκεται υπό διερεύνηση είναι η πι-

θανή επίδρασή της στον έλεγχο της αρτηριακής µας πίεσης – κάποιες έρευνες έδειξαν θετικά στοιχεία προς 
αυτή την κατεύθυνση και είναι πιθανό στο µέλλον να υπάρξουν περισσότερα στοιχεία. Η στέβια µπορεί να βοη-

θήσει στην αντιµετώπιση της παχυσαρκίας αν αντικαταστήσει τη ζάχαρη σε ροφήµατα, αρτοσκευάσµατα και γλυκί-
σµατα. Υπάρχει όµως η «παγίδα» της υπερκατανάλωσης. Η στέβια µπορεί να έχει ελάχιστες θερµίδες, αλλά τα γλυ-

κάκια έχουν και βούτυρο, αλεύρι, κακάο κ.λπ., τα οποία ανεβάζουν τη θερµιδική περιεκτικότητά τους και δεν π ρέπει 
να τρώµε µεγαλύτερες ποσότητες επειδή «δεν περιέχουν ζάχαρη». Η στέβια µας δίνει µια σπουδαία εναλλακτική έναντι 

της ζάχαρης και µπορεί να είναι η γλυκαντική ουσία που θα κυριαρχήσει στο τραπέζι µας τον 21ο αιώνα.
*Ο Σωτήρης Ηλιόπουλος είναι διαιτολόγος-διατροφολόγος, υπεύθυνος για το in-diet.gr.

tip
Τα µαλλιά, όπως και τα νύχια, 

για να µεγαλώσουν χρειάζονται 
θρεπτικά συστατικά, που παίρνεις 
από τα φρούτα, τα λαχανικά και 

κάποια κρέατα που είναι πλούσια 
σε πρωτεΐνη, δηλαδή το κοτόπουλο 

και τη γαλοπούλα. ∆ηµιούργησε 
ένα ισορροπηµένο µενού που να τα 

περιλαµβάνει όλα.

Απόφυγε σεσουάρ και προϊόντα styling. 
Σίγουρα δεν είµαστε οι πρώτοι που σου λέµε 
πόσο επιβαρυντικά είναι για τα µαλλιά όλα 
αυτά. Επιπλέον, µην τα χτενίζεις όσο είναι 
βρεγµένα. Χρησιµοποίησε µια αραιά χτένα 
αφού στεγνώσουν. Όσο πιο συχνά παίρνεις 

τη βούρτσα στο χέρι, τόσο περισσότερα 
σπασίµατα δηµιουργείς. Και όταν έχεις 

κόµπους και ψαλίδα στα µαλλιά σου, φυσικά 
και δεν µακραίνουν γρήγορα. Γι’ αυτό, 

επίσης, φρόντιζε συχνά να κουρεύεις τις 
άκρες όταν δηµιουργείται ψαλίδα.

tip

προς τιµήν των Moises Sandiago Bertoni και Ovidio Rebauti, που 
το ανέλυσαν και το γνωστοποίησαν σ’ εµάς.

πρακτικά 0 θερµίδες, καθώς χρειάζεται να χρησιµοποιήσουµε α-

tip

Θεραπεία µε καστορέλαιο: πριν 
κοιµηθείς, άπλωσε στα µαλλιά 
σου καστορέλαιο και τύλιξέ τα 
απαλά µε µια πετσετούλα. Το 

πρωί που θα σηκωθείς, λούσου 
καλά. Το καστορέλαιο, εκτός από 
την ενυδάτωση που προσφέρει, 

δυναµώνει την τρίχα και την κάνει 
πιο παχιά. Και ξέρεις τι λένε: Όσο 

πιο δυνατά µαλλιά, τόσο πιο µακριά 
µαλλιά.

tip

φυσικοί τρόποι 
για να αποκτήσεις 
�ακριά �αλλιά4
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