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AUTO

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

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 
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AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...
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AUTO
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ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

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

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

ΝΕΟ MITSUBISHI 
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• Audi Q2
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La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

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

ΝΕΟ 
CITROEN C3

ΘΕΜΑΤΑ

03 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Ο ΣΥΡΙΖΑ 
µπροστά στα συλλαλητήρια
04 // ΕΥΡΩΠΗ Γ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ Στροφή 
ή εναλλαγή;
06 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Καταστροφική 
διαχείριση του πολιτικού κόστους
08 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Παρέµβαση εισαγγελέα 
για το Πεδίον του Άρεως
09 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Κ. ΤΣΙΑΡΑΣ 
«∆εν θα νοµιµοποιήσουµε µε κανέναν 
τρόπο ανιστόρητες λύσεις για το Σκοπιανό»
10 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Ο Ερντογάν 
απαξιώνει τη ∆ύση µε αρνητικό 
παράδειγµα την Ελλάδα του Τσίπρα
11 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ 
«Στις εκλογές, εµείς µπροστά και πάνω 
από τον ΣΥΡΙΖΑ» 
12 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Νέες αψιµαχίες 
για τα σκουπίδια στην Αττική
14 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ «Βιοµηχανία» 
οι καισαρικές στην Ελλάδα
15 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Κυκλώµατα καταπατητών 
πίσω από τις φωτιές σε Αττική-Ζάκυνθο
16 // ΚΟΣΜΟΣ Τζογάρει η Τουρκία – 
«Παγώνει» τους S-400 για τα F-35
17 // ΑΡΘΡΟ Κ. ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ Ψηφιακή 
χαρτογραφία στην εκπαίδευση

18 // ΕΥΡΩΠΗ Ο «βασιλιάς» του GDPR
19 // TWITTER Από την κυτταρίτιδα 
στην καισαρική
20 // BUSINESS Τα Folli Follie, η QCM, η ΕΥ 
και η επόµενη µέρα
30 // ΑΡΘΡΟ Φ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Αυτισµός 
και σχολικός εκφοβισµός: Τεχνικές διαχείρισης

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

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

FREE TIME
34 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώµενα 
της εβδοµάδας
35 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΙΧAΛΗΣ ΣΑΡAΝΤΗΣ 
«Ήµουν επιτυχηµένος όταν ήµουν παιδί»
36 // CINEMA Τι θα δούµε 
στις κινηµατογραφικές αίθουσες
37 // LIFE Το Φεστιβάλ του Ελαιώνα επιστρέφει 
για 4η χρονιά
38 // ΕΥΕΞΙΑ Πόσος χρόνος χρειάζεται 
για να κάνεις γράµµωση στην κοιλιά; // Κάντε 
τον ήλιο φίλο σας // Οι τροφές του νου

αφιέρωµα
Ο τουρισµός 
στηρίζει 
την οικονοµία

σελ. 21-27
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πολιτική

Τ
ην αποτελεσµατικότητα του νέου τρόπου αντι-
µετώπισης της αντιπολίτευσης δοκιµάζουν στο 
Μέγαρο Μαξίµου, καθώς λίγο καιρό µετά την 
περίφηµη δήλωση του πρωθυπουργού, σύµ-
φωνα µε την οποία «αυτό που για σας ήταν τα-
βάνι, για µας είναι πάτος», το επικοινωνιακό ε-

πιτελείο της κυβέρνησης είδε τη διαχείριση του θέµατος του ονό-
µατος µε άλλη οπτική.

Αντί για τη στεγνή και επιθετική πρακτική που αναδείκνυε µε 
κραυγές ότι οι «προηγούµενοι» τα είχαν κάνει όλα λάθος, αυτή τη 
φορά η προσπάθεια ήταν να καταδειχθεί ότι και οι «άλλοι» είχαν 
κάνει παλαιότερα τα ίδια. Ουσιαστικά, δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ προ-
σπαθούσε να αναδείξει τη στάση της Ν∆ ως υποκριτική.

Τον συντονισµό αυτής της προσπάθειας είχε ο υπουργός Εξω-
τερικών Νίκος Κοτζιάς, ο οποίος, σε ό,τι αφορά κυρίως το θέµα της 
γλώσσας, δεν δίστασε να χρησιµοποιήσει επιχειρήµατα τα οποία 
κάλλιστα θα µπορούσαν να έχουν χρησιµοποιηθεί από την πλευρά 
των Σκοπίων για να ενισχύσουν τους πολιτικούς τους ισχυρισµούς.

Επικαλούµενος την αναγνώριση της ύπαρξης µακεδονικής 
γλώσσας, ο κ. Κοτζιάς προσπάθησε την παραµονή των συλλαλητη-
ρίων να εξισώσει στα µάτια όσων επρόκειτο να συµµετάσχουν σε 
αυτά τη Ν∆ µε τον ΣΥΡΙΖΑ και να τους αποξενώσει από το κόµµα 
της αξιωµατικής αντιπολίτευσης.

Και µάλιστα δεν δίστασε να επικαλεστεί το αρχείο του υπουρ-
γείου Εξωτερικών για να απειλήσει ότι θα χρησιµοποιήσει και 
άλλα έγγραφα για να καταδείξει ότι η Ν∆ καταγγέλλει σήµερα όσα 
έχει κάνει παλαιότερα.

Ο Τσίπρας σε ρόλο στιβαρού ηγέτη
Τον ρόλο του καλού στη διαχείριση της υπόθεσης των συλλαλη-
τηρίων είχε αναλάβει ο πρωθυπουργός, ο οποίος, όσο πλησίαζαν 
τα συλλαλητήρια, προσπάθησε µέσω του οικουµενικού πατριάρχη 
να αποδυναµώσει τους λόγους που θα µπορούσαν να οδηγούν την 
Εκκλησία στα συλλαλητήρια, εµφανίζοντάς τον περίπου ως µεσο-
λαβητή στην εκκλησιαστική πτυχή της διµερούς διαφοράς. Η προ-
σπάθεια έπεσε στο κενό, διότι ο πατριάρχης επανέφερε το θέµα 
στη διεθνή του διάσταση.

Παράλληλα, το Μέγαρο Μαξίµου φρόντιζε να ενηµερώνει τα-
κτικά την κοινή γνώµη ότι ο πρωθυπουργός της ΠΓ∆Μ, ο οποίος 
δεν έκανε το τηλεφώνηµα µε το οποίο θα επισφραγιζόταν η συµ-
φωνία στην οποία είχαν καταλήξει την προηγούµενη Κυριακή 
οι δύο υπουργοί Εξωτερικών στις Βρυξέλλες, ενδέχεται να κάνει 
πίσω.

Η αναστολή της τηλεφωνικής επικοινωνίας από την προηγού-
µενη Πέµπτη µεταξύ των δύο πρωθυπουργών ουσιαστικά διευκό-
λυνε πολιτικά και τους δύο, διότι και ο κ. Ζάεφ είχε να αντιµετωπί-
σει το αντίστοιχο συλλαλητήριο της αντιπολίτευσης το προηγού-
µενο Σάββατο στα Σκόπια.

Είναι προφανές ότι η επικύρωση της λύσης στο υψηλότερο δυ-
νατό επίπεδο θα λειτουργούσε ως χορηγός και για τα δύο συλλα-
λητήρια. Άλλωστε το µεν συλλαλητήριο των Σκοπίων το διοργά-
νωνε η ίδια η αντιπολίτευση, ενώ ο ίδιος ο κ. Κοτζιάς είπε στη συ-
νέντευξή του στην ΕΡΤ τη ∆ευτέρα ότι τα ελληνικά συλλαλητήρια 
ήταν αντιπολιτευτικά.

Καρανίκας - Κυρίτσης µιλούν στο όνοµα 
του έθνους
Την ώρα που ο κ. Κοτζιάς έκανε αντιπολίτευση στην αντιπολί-
τευση και ο κ. Τσίπρας είχε αναλάβει τον ρόλο του στιβαρού και 
αυστηρού εθνικού ηγέτη, το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τα 
τµήµατα που ήρθαν στην εξουσία µε ζωντανή την αντεθνικιστική 
ρητορεία, είχαν αναλάβει να καθησυχάσουν ο βουλευτής Γιώρ-
γος Κυρίτσης και ο σύµβουλος στρατηγικού σχεδιασµού του πρω-
θυπουργού Νίκος Καρανίκας, αναδεικνύοντας τις καταστροφικές 
πτυχές που είχε για τη χώρα η άσκηση εξωτερικής πολιτικής από 
τη ∆εξιά και επισηµαίνοντας την ιδεολογική συνέπεια που απο-
δείκνυε η αναζήτηση του συµβιβασµού.

«Κάθε φορά που οι εθνικιστές παίρνουν το πάνω χέρι, έχουµε 
εθνικές καταστροφές» είπε ο κ. Κυρίτσης, σε µία από τις σπάνιες 
φορές που έβαζε την «εθνική διάσταση» ως παράγοντα στις πολι-
τικές επιλογές του.

Βουλευτές εν καµίνω
Όµως το βασικό πρόβληµα που προσπαθεί να αντιµετωπίσει η 
κυβέρνηση είναι η επιφυλακτικότητα την οποία δεν κρύβουν οι 
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως όσοι προέρχονται από την προ-
εκλογική διεύρυνση του 2015 προς το ΠΑΣΟΚ, κυρίως στη Βό-
ρεια Ελλάδα, οι οποίοι αισθάνονται ότι οι χειρισµοί στο ζήτηµα 
τους δηµιουργούν πρόβληµα σε ένα πιο προσωπικό ακροατήριο, 
το οποίο είτε τους ακολούθησε στον ΣΥΡΙΖΑ είτε πήγαν οι ίδιοι 
στον ΣΥΡΙΖΑ για να εκφράσουν τη µετακίνησή του.

Πρόκειται για ένα ακροατήριο πασοκικών καταβολών, το 
οποίο στο θέµα των Σκοπίων έχει εκπαιδευτεί πολιτικά σε θέσεις 
πολύ διαφορετικές από αυτές που εκφράζει η κυβέρνηση. Υπό 
άλλες πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες θα µπορούσε να τις ανε-
χτεί. Αλλά η πλήρης διάψευση των συριζαϊκών επαγγελιών κατέ-

στησε πιο εύκολη την έκφραση της δυσαρέσκειας µέσω της συµ-
µετοχής στα συλλαλητήρια.

Το τµήµα αυτό της Κοινοβουλευτικής Οµάδας είναι εκείνο το 
οποίο βιώνει καταστάσεις παρόµοιες µε αυτές που βίωναν οι βου-
λευτές του ΠΑΣΟΚ µετά την υπερψήφιση του πρώτου µνηµονίου, 
κάποιοι από τους οποίους, αφού ψήφισαν τα µνηµόνια και τους ε-
φαρµοστικούς νόµους, προτίµησαν να µην ξαναείναι καν υποψή-
φιοι. Αυτό το τµήµα είδε µε θετικό µάτι το ενδεχόµενο να προτα-
θεί η υπερψήφιση της όποιας συµφωνίας µε 180 βουλευτές, ελ-
πίζοντας ότι δεν θα φορτωθούν µόνοι το βαρύ φορτίο, αλλά θα το 
µοιραστούν µε την αντιπολίτευση.

Όµως τέτοιο ενδεχόµενο δεν είναι ιδιαίτερα πιθανό, καθώς το 
είδος της συµφωνίας δεν εντάσσεται σε καµία από τις κατηγορίες 
που χρειάζονται υπερψήφιση στη Βουλή µε αυξηµένη πλειοψη-
φία, µε αποτέλεσµα µια τέτοια διευκόλυνση να είναι περίπου απί-
θανη και να γίνεται όλο και περισσότερο, όσο η κυβέρνηση αντι-
µετωπίζει την αντιπολίτευση µε τη µέθοδο Κοτζιά «έχω κι άλλα 
χαρτιά».

Αναζητώντας συµµάχους
Στο Μαξίµου διαρρέουν µε ικανοποίηση τη «δηµιουργία µετώ-
που» υπέρ της λύσης στο όνοµα µε τη συµµετοχή τµήµατος του 
ΚΙΝΑΛ, όπως και του ΚΙ∆ΗΣΟ του Γιώργου Παπανδρέου, της 
∆ΗΜΑΡ και του Ποταµιού. Την επιθυµία της ηγετικής οµάδας 
του ΣΥΡΙΖΑ δεν έκρυψε η «Αυγή», η οποία είχε επαινετικό άρθρο 
για τον πρώην πρωθυπουργό, µε την υπογραφή µάλιστα του διευ-
θυντή του Γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού. Αυτό µέσα στον 
ΣΥΡΙΖΑ µπορεί να ερµηνεύει πώς θα γίνει η πολιτική αλλαγή στη 
χώρα χωρίς να γίνουν εκλογές, όπως προτείνει ο Στ. Θεοδωράκης, 
αλλά είναι αµφίβολο αν µπορεί η κυβερνητική πρόταση χωρίς 
τους ΑΝΕΛ να µαζέψει 151 και στη συνέχεια να µετεξελιχθεί σε 
κυβερνητική κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Σύµφωνα µε αναλυτές, η υπερψήφιση µιας συµφωνίας, όπως 
αυτή µε την ΠΓ∆Μ, γίνεται µε απλή πλειοψηφία, η οποία δεν µπο-
ρεί να είναι µικρότερη από το 1/4 της Βουλής, που η κυβέρνηση 
µπορεί εύκολα να πετύχει αριθµητικά, αλλά θα αποτελεί πολιτική 
ήττα και θα είναι πολύ δύσκολο να εξηγηθεί πώς θα διατηρηθεί 
ένας κυβερνητικός συνασπισµός τα µέρη του οποίου διαφωνούν 
σε ένα τέτοιο µείζον ζήτηµα.

Συµφωνία τώρα, Βουλή µετά…
Το αισιόδοξο σενάριο του Μαξίµου είναι ότι δεν θα χρειαστεί να 
φέρει στη Βουλή τη συµφωνία για επικύρωση πριν αυτή περάσει 
απ’ όλη τη βάσανο των διαδικασιών στα Σκόπια, δηλαδή έγκριση 
στη Βουλή και µετά δηµοψήφισµα.

Αλλά τέτοιου είδους συµφωνίες γίνονται υπό καθεστώς από-
λυτης αµοιβαιότητας. Όσο κι αν ενδέχεται να θελήσει ο κ. Ζάεφ να 
διευκολύνει τον κ. Τσίπρα αποδεχόµενος µια τέτοια διαδικασία, 
θα είναι απίθανο να πείσει την κοινή γνώµη της χώρας του να απο-
φασίσει πρώτα αυτή και µετά να κρίνουν οι Έλληνες.

Σε κάθε περίπτωση, τόσο ο κ. Τσίπρας όσο και ο κ. Ζάεφ έχουν 
απέναντί τους µια σκληρή πραγµατικότητα, τόσο στο εσωτερικό 
των χωρών τους όσο και στους διεθνείς παράγοντες, στους οποίους 
δεσµεύτηκαν ότι θα λύσουν το πρόβληµα. Και, όπως λένε αυτοί 
που παρακολουθούν τις διαπραγµατεύσεις για την τέταρτη αξιο-
λόγηση, το πρώτο που ρωτούν οι υπηρεσιακοί παράγοντες των θε-
σµών είναι τι γίνεται µε το όνοµα.

Αυτό που θα διευκόλυνε τον κ. Τσίπρα στην εσωτερική διαχεί-
ριση του θέµατος θα ήταν µια συµφωνία µε ευρωπαϊκή αιγίδα, η 
οποία θα ανακοινωνόταν κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής. 
Αλλά από τη µια πρέπει να βρει πειστικούς τρόπους να την καθυ-
στερήσει µέχρι τότε και από την άλλη δέκα µέρες αργότερα είναι 
το συλλαλητήριο της 8ης Ιουλίου, δύο µέρες πριν από τη σύνοδο 
κορυφής του ΝΑΤΟ.

Πάντως, κάποιοι στον ΣΥΡΙΖΑ ανησυχούν από την πιθανή 
επιρροή που µπορεί να έχει σε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ η παγί-
ωση της βεβαιότητας της εκλογικής νίκης της Ν∆, καθώς απειλεί 
να δηµιουργήσει την πεποίθηση ότι η επόµενη Κοινοβουλευτική 
Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι το πολύ µισή από τη σηµερινή. Σε τέ-
τοιες περιπτώσεις κανείς δεν γνωρίζει τι µπορεί να κάνει κάποιος 
ο οποίος είναι βέβαιος ότι δεν θα επανεκλεγεί.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 
ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ
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Ο Σάντσεθ γνωρίζει πολύ καλά ότι αν η 
κυβερνητική αλλαγή στη Μαδρίτη έδινε το 
στίγµα µιας εναλλαγής στη διαχείριση στην 
εξουσία, τότε θα ενίσχυε διαρροές προς τους 
Podemos, µια εξέλιξη που θα πριµοδοτούσε 
µια συνολική ανατροπή στο πολιτικό σκηνικό 
της Ισπανίας.

Πρώτη κρίσιµη δοκιµασία για τον Σάντσε θ η 
σύνοδος κορυφής της Ε.Ε. στα τέλη Ιουνίου. 
∆εύτερη δοκιµασία η Καταλονία, όπου η 
σκληρή πολιτική Ραχόι έχει πριµοδοτήσει 
πολιτικά και εκλογικά τους οπαδούς της 
ανεξαρτησίας.

Στην Ιταλία η αρχική επιλογή της ανάθεσης του 
υπουργείου Οικονοµικών στον κύριο «σχέδιο 
Β» Σαβόνα προκάλεσε συναγερµό στις Βρυ-
ξέλλες και στο Βερολίνο, αλλά και νευρικό-
τητα στις αγορές, και οδήγησε σε τετραήµερη 

πολιτική κρίση.
Στην Ισπανία ο Σάντσεθ µε την επιλογή της µέχρι χθες 

διευθύντριας Προϋπολογισµών της Κοµισιόν Νάντια Καλ-
βίνο έδωσε το στίγµα της σταθερότητας και της συνέχειας.

Αν θέλαµε να µείνουµε στην πρώτη όψη της επικαιρό-
τητας, θα µπορούσαµε να φωτίσουµε την αλλαγή φρουράς 
στην κυβέρνηση της Ισπανίας ως αντίστιξη στον σχηµατι-
σµό της υπό τον Κόντε κυβέρνησης της Ιταλίας.

Οπαδός της στροφής
Μια πιο προσεκτική µατιά πέρα από το διαφορετικό προφίλ 
της κρίσης στη Ρώµη και στη Μαδρίτη αναδεικνύει τον Σά-
ντσεθ ως σαφή οπαδό µιας στροφής στην κυβερνητική δια-
χείριση εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια, από την επαύριον 
των επαναληπτικών εκλογών στην Ισπανία τον Ιούνιο του 
2016 που δεν έδωσαν αυτοδύναµη κοινοβουλευτική πλει-
οψηφία, όπως ούτε οι εκλογές του ∆εκεµβρίου του 2015.

Ο Σάντσεθ, παρά τη µη ύπαρξη προϋποθέσεων για προ-
γραµµατική και κυβερνητική σύγκλιση µε τους κινηµατι-
κούς Podemos, απέκλεισε εξαρχής όχι µόνο τη συνεργασία 
µε το Λαϊκό Κόµµα του Ραχόι αλλά ακόµη και την ανοχή 
µιας κυβέρνησης µειοψηφίας, µε τους Σοσιαλιστές να απέ-
χουν από την ψηφοφορία παροχής εµπιστοσύνης στην κυ-
βέρνηση.

Χρειάστηκε εσωκοµµατικό πραξικόπηµα στην Κεντρική 
Επιτροπή των Σοσιαλιστών µε πρωταγωνιστές τους πρώην 
πρωθυπουργούς Γκονζάλεθ και Θαπατέρο για να εξαναγκα-
στεί σε παραίτηση ο Σάντσεθ και να εγκριθεί στη συνέχεια 
η συγκρότηση κυβέρνησης µειοψηφίας από τον Ραχόι.

Ο Σάντσεθ πήρε την εκδίκησή του τον Ιούνιο του 2017, 
όταν η ψήφος της κοµµατικής βάσης τον έφερε ξανά στην η-
γεσία των Σοσιαλιστών. Τότε, στην προσπάθειά του να πα-
ρατείνει την παραµονή του στην εξουσία, ο Ραχόι δραµατο-
ποίησε σκόπιµα την πρόθεση της κυβέρνησης Πουτζντεµόν 
στη Βαρκελώνη να κινηθεί προς µονοµερή διακήρυξη ανε-
ξαρτησίας της Καταλονίας, µια επιλογή που δεν στηριζόταν 
από την πλειοψηφία των πολιτών της αυτόνοµης περιοχής.

Έτσι, οι βαριές καταδίκες για διαφθορά ηγετικών στελε-
χών του Λαϊκού Κόµµατος ενεργοποίησαν µια προ πολλού 
προαποφασισµένη επιλογή του Σάντσεθ να καταθέσει πρό-
ταση µοµφής και να αναλάβει την πρωθυπουργία µε τη δέ-
σµευση για συνολική και βαρύνουσα διόρθωση των κοινω-
νικών παρενεργειών της σκληρής πολιτικής λιτότητας που 
εφάρµοσε ο Ραχόι από τον Νοέµβριο του 2011 και µετά.

Ο Σάντσεθ, λοιπόν, είναι αποφασισµένος για µια κυβερ-
νητική διαχείριση σοβαρών διορθωτικών κινήσεων που θα 
έχουν τη στήριξη ή έστω την ανοχή των Podemos σε πρώτη 
τουλάχιστον φάση.

∆υναµική αλλαγής
Ο Σάντσεθ γνωρίζει πολύ καλά ότι αν η κυβερνητική αλ-
λαγή στη Μαδρίτη έδινε το στίγµα µιας εναλλαγής στη δια-
χείριση στην εξουσία, τότε θα ενίσχυε διαρροές προς τους 
Podemos, µια εξέλιξη που θα πριµοδοτούσε µια συνολική 

ανατροπή στο πολιτικό σκηνικό της Ισπανίας.
Μια δυναµική αλλαγής που ήδη είναι ορατή στις πρό-

σφατες δηµοσκοπήσεις, µε πρώτη δύναµη τους φιλελεύ-
θερους Ciudadanos, δεύτερη τους Σοσιαλιστές, τρίτη τους 
Podemos και τέταρτη το Λαϊκό Κόµµα.

Το παραπάνω στοίχηµα είναι δύσκολο, καθώς το ζητού-
µενο δεν είναι µόνο η ενίσχυση του Σοσιαλιστικού Κόµµα-
τος, που θα πιέζεται από τα δεξιά από τους Ciudadanos και 
από τα αριστερά από τους Podemos.

Αν θεωρήσουµε την πολυδιάσπαση της πολιτικής σκη-
νής δεδοµένη, το ερώτηµα είναι αν η Ισπανία θα αποκτήσει 
κουλτούρα κυβερνήσεων συνεργασίας ή θα αναζητήσει µια 
νέα δικοµµατική σταθερότητα.

Σε κάθε περίπτωση, η περίοδος αστάθειας στην οποία 
εισήλθε η χώρα µετά την πρώτη τετραετία Ραχόι, την περί-
οδο 2011-2015, δεν δείχνει να τερµατίζεται σύντοµα.

Ακόµη κι αν οι διορθωτικές, κοινωνικού χαρακτήρα κι-
νήσεις του Σάντσεθ αποδώσουν και εξαντληθεί η τετραε-
τία µέχρι τον Ιούνιο του 2020, η Ισπανία θα έχει διανύσει 
µια κοινοβουλευτική θητεία µε δύο διαδοχικές κυβερνή-
σεις µειοψηφίας.

Συνεργασίες και δοκιµασίες
Σε ό,τι αφορά τους ευρωπαϊκούς συσχετισµούς, λογικά η 
κυβέρνηση Σάντσεθ θα αναζητήσει στενή συνεργασία µε 
την κυβέρνηση Μακρόν, ενώ θα έχει κάθε λόγο να προωθή-
σει την εµβάθυνση της συνεργασίας των χωρών του Νότου 
της Ευρωζώνης.

Πρώτη κρίσιµη δοκιµασία η σύνοδος κορυφής της Ε.Ε. 
στα τέλη Ιουνίου. Θα επιλέξει ο Σάντσεθ σαφή διαφορο-
ποίηση εξαρχής, όπως µάλλον θα το πράξει η κυβέρνηση 
Κόντε στην Ιταλία, ή θα προτιµήσει χαµηλούς τόνους, ώστε 
να προωθήσει απερίσπαστος από εξωτερικές πιέσεις τις δι-
ορθωτικές κινήσεις για τις οποίες έχει δεσµευτεί;

∆εύτερη δοκιµασία η Καταλονία, όπου η σκληρή πολι-
τική Ραχόι έχει πριµοδοτήσει πολιτικά και εκλογικά τους 
οπαδούς της ανεξαρτησίας.

Ο Σάντσεθ δεν έχει άλλη επιλογή παρά µια διευρυ-
µένη αυτονοµία, η οποία έχει το ρίσκο να προκαλέσει ταυ-
τόχρονο πολιτικό κόστος και στην Καταλονία ως ανεπαρ-
κής λύση και στην υπόλοιπη Ισπανία ως επικίνδυνη υπο-
χώρηση.

  ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΡΟΦΗ ‘H ΕΝΑΛΛΑΓΗ;
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Ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας και οι συνεργά-
τες του διαχειρίζονται τα μεγάλα θέματα –
την οικονομία, τα εθνικά και το προσφυγικό-
μεταναστευτικό– με έναν τρόπο που οδηγεί 
στο συμπέρασμα ότι προσπαθούν να μετα-

τρέψουν τη διαφαινόμενη εκλογική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ σε 
ήττα του πολιτικού συστήματος.

Δημιουργούν νέα προβλήματα, τα οποία προστίθενται 
στα παλιά, και νέες εντάσεις, ελπίζοντας ότι ακόμη κι αν εκ-
δηλωθεί βαθιά λαϊκή δυσαρέσκεια ή και οργή με τις επιλο-
γές τους, θα φτάσουμε στη γενικευμένη φθορά του πολι-
τικού συστήματος και σε ένα εκλογικό αποτέλεσμα με τον 
ΣΥΡΙΖΑ ηττημένο αλλά χωρίς ουσιαστικό νικητή, εφόσον η 
πρώτη ΝΔ θα δυσκολευτεί πολύ να σχηματίσει σταθερή και 
ισχυρή κυβέρνηση.

Η οικονομία
Το τελευταίο αφήγημα του Μαξίμου, σύμφωνα με το οποίο 
βγαίνουμε επιτέλους από το πρόγραμμα-μνημόνιο και τη λι-
τότητα, κατέρρευσε πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα.

Την ώρα που το κυβερνητικό επιτελείο άρχισε τους πα-
νηγυρισμούς για την υποτιθέμενη έξοδο από το μνημόνιο 
και τη λιτότητα, η κυβέρνηση υπέγραψε ένα πολυσέλιδο κεί-
μενο με νέα μέτρα και δεσμεύσεις σε βάθος χρόνου, που ζή-
τησαν οι Ευρωπαίοι εταίροι και οι πιστωτές, με τον χαρα-
κτηριστικό τίτλο «Συμπληρωματικό Μνημόνιο Συνεννό-
ησης». Όση έμφαση και να δώσει στην επικοινωνία και 
στην προπαγάνδα, το Μαξίμου δεν μπορεί να πείσει 
τους πολίτες, οι οποίοι πληρώνουν καθημερινά τον λο-
γαριασμό των λαθών και των παραλείψεων του κ. Τσί-
πρα, ότι η κυβέρνηση μας βγάζει από το μνημόνιο υ-
πογράφοντας Συμπληρωματικό Μνημόνιο.

Την κατάσταση περιπλέκει η ιταλική αναταραχή, 
η οποία ασκεί ανοδική πίεση στα επιτόκια δανεισμού 
του Δημοσίου κρατών της Ευρωζώνης με μεγάλο χρέος 
και ιδιαίτερα προβλήματα, όπως είναι η Ελλάδα και η 
Ιταλία. Οι αρνητικές εξελίξεις αναδεικνύουν το μεγάλο 
κόστος του χαμένου χρόνου της κυβερνητικής περιόδου 
Τσίπρα, εφόσον περνάμε από μια περίπου ειδυλλιακή οι-
κονομική τετραετία στην Ευρωζώνη σε μια σύνθετη και δύ-
σκολη για εμάς κατάσταση.

Η κυβέρνηση τη διαχειρίζεται πολιτικά με μια προσπά-
θεια να αυξήσει ακόμη περισσότερο, πέρα από τον στόχο, το 
πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα, ώστε να εξασφαλί-
σει μέσα από το υπερπλεόνασμα τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ, 
το οποίο θα μοιράσει προεκλογικά σε κρίσιμες ομάδες ψη-
φοφόρων για να συγκρατήσει τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ. Έ-
χουμε να κάνουμε με μια άσκηση πρωτοφανούς πολιτικού 
κυνισμού, με νέα μέτρα 4 έως 5 δισ. ευρώ, στα οποία θα προ-
στεθεί μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη συμπίεση δαπα-
νών για να δημιουργηθεί το υπερπλεόνασμα από το οποίο 
θα χρηματοδοτηθούν στοχευμένες προεκλογικές παροχές. 
Η κυβερνητική ηγεσία δεν έχει πρόβλημα να καταπιέσει πε-
ρισσότερο αυτούς που ήδη καταπιέζει με την πολιτική της, 
προκειμένου να βρει τα χρήματα για επιλεκτικές προεκλογι-
κές παροχές σε άλλες κατηγορίες ψηφοφόρων. Δημιουργού-
νται πρόσθετα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, αλλά 
αυτό δεν ενδιαφέρει το επιτελείο του Μαξίμου.

Τεχνητή ένταση
Στη διαχείριση του «Μακεδονικού» η κυβέρνηση επιδιώ-
κει τη δημιουργία τεχνητής έντασης, ελπίζοντας, μεταξύ των 
άλλων –μάταια, απ’ ό,τι φαίνεται–, στη δημιουργία εσωτερι-
κών προβλημάτων στη ΝΔ και στην ανάδειξη σκληρών δε-
ξιών έως ακροδεξιών δυνάμεων που θα μπορούσαν, υπό προ-
ϋποθέσεις, να αφαιρέσουν ψήφους από τη ΝΔ και να κάνουν 
πιο σύνθετο το πολιτικό σκηνικό.

Ο κ. Τσίπρας έχει φτάσει στο σημείο να επικαλείται τη 
βιασύνη των ΗΠΑ και της Γερμανίας για να δικαιολογήσει 
μια «λύση» η οποία δεν θα ικανοποιεί βασικές εθνικές θέ-

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΉ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΉ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Το Μαξίμου προσπαθεί 
να μετατρέψει την ήττα 
του ΣΥΡΙΖΑ σε ήττα του 
πολιτικού συστήματος.

Ο Τσίπρας καταπιέζει οικονομικά τους 
καταπιεσμένους, ελπίζοντας ότι θα εξαγοράσει 
ψηφοφόρους με το υπερπλεόνασμα.

Στην κυβέρνηση έχουν φτάσει στο σημείο να 
επικαλούνται τη βιασύνη των ΗΠΑ και της 
Γερμανίας για να κλείσουν το «Μακεδονικό» 
σε βάρος των εθνικών συμφερόντων μας.

περαστούν πολλές εθνικές, ακόμη και εδαφικές διαφορές, 
και πως στο αρχικό στάδιο θα δοθεί προτεραιότητα στην α-
νάπτυξη της περιφερειακής και της ευρωπαϊκής οικονομι-
κής συνεργασίας. Επομένως δεν υπάρχει κανένας λόγος να 
βιάζεται η Ελλάδα να βλάψει τα καλώς εννοούμενα εθνικά 
της συμφέροντα για να εξασφαλίσει νατοϊκές και ευρωπαϊ-
κές υπογραφές στα Σκόπια, τις οποίες θα αξιοποιήσουν στη 
συνέχεια για την προώθηση της αλυτρωτικής τους στρατη-
γικής.

Πήρα μέρος στις συζητήσεις ηγετών και ευρωβουλευτών 
του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για το μέλλον της Ε.Ε. 
και τις ευρωεκλογές, που πραγματοποιήθηκαν στο Μόναχο, 
και διαπίστωσα ότι δεν υπάρχει τίποτα το κατεπείγον, σε επί-
πεδο ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς, σε ό,τι αφορά τη διεύρυνση 
της Ε.Ε. προς τα Δυτικά Βαλκάνια. Ακόμη κι αυτοί που τάσ-
σονται δημόσια υπέρ της διεύρυνσης σπεύδουν να διευκρι-
νίσουν ότι θα χρειαστούν πολλές μεταρρυθμίσεις, αρκετές 
δεκαετίες και πως το εκλογικό τους κοινό μπορεί να τους α-
ξιολογήσει αυστηρά αν δείξουν βιασύνη και προχειρότητα.

Ο κ. Τσίπρας βιάζεται σε βάρος των εθνικών μας συμφε-
ρόντων καθαρά για πολιτικούς και κομματικούς λόγους, ελ-
πίζοντας ότι η ένταση της λαϊκής αντίδρασης στις επιλογές 
του μπορεί να φέρει πολιτικές ανακατατάξεις με βασική ε-
πιδίωξη να μην υπάρξει ουσιαστικός νικητής στις επόμενες 
βουλευτικές εκλογές.

Απαράδεκτη απουσία
Προκλητική από πολιτική άποψη είναι και η αδιαφορία 
που δείχνει η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τη διαχείριση 
του προσφυγικού-μεταναστευτικού. Σε όλη την Ε.Ε. α-
ναγνωρίζουν ότι το προσφυγικό-μεταναστευτικό είναι 
το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτής της περιόδου, που δη-
μιουργεί κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις. Η κυβέρ-
νηση Τσίπρα δεν συμμετέχει ενεργά στην αναζήτηση 
κοινής ευρωπαϊκής λύσης, παρά το γεγονός ότι Ελλάδα 

και Ιταλία είναι οι μεγάλοι χαμένοι της κατάστασης που 
έχει δημιουργηθεί. Στην Ιταλία η Λέγκα ανέβηκε στις 

βουλευτικές εκλογές από το 4% στο 18% προτείνοντας αυ-
στηρές λύσεις για την αντιμετώπιση του προσφυγικού-με-
ταναστευτικού και έχει ήδη σχηματίσει κυβέρνηση με το Κί-
νημα Πέντε Αστέρων.

Ο ηγέτης της κ. Σαλβίνι, ο οποίος είναι υπουργός Εσω-
τερικών, αρμόδιος και για θέματα προσφύγων και μετανα-
στών, αρνήθηκε να πάρει μέρος στο πρόσφατο Συμβούλιο 
Υπουργών Εσωτερικών, το οποίο άλλωστε διαπίστωσε αδι-
έξοδο σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του προσφυγικού-μετα-
ναστευτικού.

Ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας και οι συνεργάτες του 
έχουν μετατρέψει νησιά του Αιγαίου και περιοχές της Βό-
ρειας Ελλάδας σε τόπους εγκλωβισμού προσφύγων και με-
ταναστών, γεγονός που δημιουργεί δικαιολογημένες κοινω-
νικές και πολιτικές αντιδράσεις. Απαντά σε όσους διαμαρτύ-
ρονται ότι συμμετέχουν σε… ακροδεξιά πολιτικά παιχνίδια 
σε βάρος της… προοδευτικής κυβέρνησης. Προ ημερών απο-
καλύφθηκε ότι η κυβέρνηση της Τουρκίας σταμάτησε από 
το 2016 να συνεργάζεται στην επανεισδοχή των μεταναστών 
που περνάνε παράνομα από την Τουρκία στην Ελλάδα. Η Ά-
γκυρα «τιμωρεί» την Ελλάδα με αυτόν τον τρόπο για το θέμα 
των οκτώ Τούρκων αξιωματικών, χωρίς η κυβέρνηση Τσίπρα 
να αντιδρά ή να παίρνει κάποια μέτρα. Έχουμε και στο προ-
σφυγικό-μεταναστευτικό το ίδιο μοτίβο κυβερνητικής δια-
χείρισης. Βασική επιδίωξη είναι να φτάσει η κατάσταση σε 
ένα κοινωνικό και πολιτικό όριο ώστε να δημιουργηθούν α-
κραίες αντιδράσεις, με την ελπίδα ότι η επερχόμενη ήττα 
του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να μετατραπεί σε ήττα του πολιτικού 
συστήματος, εξασφαλίζοντάς του πρωταγωνιστικό ρόλο σε 
ένα χαοτικό πολιτικό περιβάλλον. Κατά την άποψή μου, το 
Μαξίμου δεν φοβάται τη λαϊκή οργή που προκαλούν οι ε-
πιλογές του, αντίθετα μπορεί να επενδύει σε αυτήν για να 
μην υπάρξουν νικητές στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

σεις της Ελλάδας, αλλά θα δίνει την ελληνική υπογραφή στα 
Σκόπια για την άμεση ένταξη στο ΝΑΤΟ και την έναρξη ε-
νταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ε.Ε.

Οι ΗΠΑ βιάζονταν για την ένταξη της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ 
το 2008, βιάζονται και σήμερα, αλλά αυτό βέβαια δεν μπο-
ρεί να είναι δεσμευτικό για τη διαχείριση των καλώς εννο-
ούμενων συμφερόντων μας. Επιπλέον, οι Ευρωπαίοι προσυ-
πογράφουν τη διεύρυνση της Ε.Ε. προς τα Δυτικά Βαλκάνια, 
γνωρίζουν όμως ότι θα πάρει πολύ χρόνο, γιατί πρέπει να ξε-
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ΓΙΑ ΤΟ ΠΈΔΙΟΝ 
ΤΟΥ ΑΡΈΩΣ

  ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Την παρέμβαση του προϊσταμένου της Ει-
σαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Ηλία 
Ζαγοραίου προκάλεσε η αναφορά που 
κατέθεσαν μέλη της Κίνησης Πολι-
τών για το Πεδίον του Άρεως. Αφορμή, 

αφίσα από αναρχική ομάδα στην οποία στοχοποιούνται 
γνωστοί Αθηναίοι. Την ίδια ώρα πόλεμος έχει ξεσπά-
σει μεταξύ των κατοίκων της περιοχής και της Περιφέ-
ρειας Αττικής.

«Μια χούφτα ηλίθιοι μικροαστοί»
Μετά το «Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι ΑΣΟΕΕ», που α-
πειλούσε ότι θα κάνει τους κατοίκους του Πεδίου του 
Άρεως να «φεύγουν τρέχοντας από το πάρκο», η αντί-
στοιχη ομάδα της «Αρχιτεκτονικής» τους χαρακτηρίζει 
«ηλίθιους ντόπιους μικροαστούς που δεν χωρούν στο 
Πεδίον του Άρεως».

Στην προσφυγή της στην εισαγγελία η Κίνηση Πο-
λιτών παρουσιάζει την τραγική εικόνα που παρατηρεί-
ται στο πάρκο και στους γύρω δρόμους και επισυνάπτει 
την αφίσα στην οποία υπάρχει φωτογραφία της ηθο-
ποιού Μιμής Ντενίση –συμμετείχε στην πρωτοβουλία 
της ομάδας «Επιμένουμε Πεδίο του Άρεως» και έβαψε 
λευκή την πρόσοψη του ερειπωμένου Green Park–, 
ενώ στο κείμενο γίνεται αναφορά και στον υποψήφιο 
δήμαρχο Αθηναίων Γιώργο Πατούλη. 

«Δεν είναι τίποτα περισσότερα από μια χούφτα ορ-
γισμένων ηλιθίων που αξιοποιεί τις σχέσεις της, τις 
μούρες της (όπως τη Μιμή και τον υποψήφιο δήμαρχο 
Αθηναίων στις επόμενες δημοτικές εκλογές Γιώργο 
Πατούλη) και μικροπολιτικές πρακτικές επιπέδου 
Facebook για να διαφημίσει τις διαθέσεις της για ένα 
κομμάτι της μητρόπολης» αναφέρεται χαρακτηριστικά 
στην αφίσα.

Την αγανάκτησή του για τις αφίσες είχε εκφράσει 
μέσω Twitter ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης, 
χαρακτηρίζοντάς τες «αφίσες ντροπής που στοχοποι-
ούν κατοίκους της περιοχής, όπως τη Μιμή Ντενίση, 
που έχουν κινητοποιηθεί μαζί μας ενάντια στη διακί-
νηση και χρήση ναρκωτικών». «Οι αρμόδιες αρχές να α-
ντιμετωπίσουν αμέσως αυτή τη χυδαία ενέργεια επική-
ρυξης ενός πολίτη» ζητούσε ο κ. Καμίνης.

Ο εισαγγελέας, εκτός από τις καταγγελίες για διακί-
νηση ναρκωτικών ουσιών, παρεμπόριο και άθλιες συν-
θήκες υγιεινής, θα ερευνήσει για τυχόν ευθύνες της 
Περιφέρειας Αττικής για την υπάρχουσα κατάσταση, 
ενώ θα εξετάσει και αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες 
στοχοποίησης τόσο της Μιμής Ντενίση όσο και του 
Γιώργου Πατούλη.

Ρ. Δούρου: Το πάρκο δεν «ασπρίζει» 
με μπατανόβουρτσες
Εν τω μεταξύ, αίσθηση και αντιδράσεις προκάλεσε η α-
νακοίνωση της περιφερειάρχου Αττικής Ρένας Δούρου 
για την κατάσταση στο Πεδίον του Άρεως. Η κ. Δούρου, 
μετά τις ευχαριστίες προς τον κ. Ζαγοραίο για την εισαγ-
γελική έρευνα και την εκτίμηση ότι η έρευνα που διε-
τάχθη θα «ρίξει φως σε όλα τα σκοτεινά σημεία», στρά-
φηκε ευθέως κατά των κατοίκων της περιοχής και εμμέ-
σως κατά της Μιμής Ντενίση και του Γιώργου Πατούλη.

«Πλέον οι προσπάθειες της διοίκησης αποδίδουν: 
είτε πρόκειται για την επικείμενη επαναλειτουργία του 
κτιρίου του Άλσους Οικονομίδη είτε για την αποκατά-
σταση υποδομών πρασίνου, τη φύλαξη και τον καθα-
ρισμό. Πράγματα που τεκμαίρονται. Πράγματα που ε-
πιχειρούν να συγκαλύψουν, να διαστρεβλώσουν, να 
αμαυρώσουν ορισμένοι κύκλοι, μέσα από παραπληρο-
φόρηση και fake news. Προβλήματα φυσικά συνεχί-
ζουν να υπάρχουν. Πλην όμως το πάρκο δεν “ασπρίζει” 
και δεν “πρασινίζει” με μπατανόβουρτσες ή με επιχει-

ρήσεις αυτοπροβολής ενόψει εκλογών» ανέφερε η α-
νακοίνωση.

Στην ίδια ανακοίνωση της περιφέρειας έγινε ανα-
φορά και σε «όψιμους αυτόκλητους υπερασπιστές του 
πάρκου με σαφή πολιτική ατζέντα. Επειδή ουδέν κρυ-
πτόν, όλοι εκείνοι που κατά καιρούς παίζουν στα κανά-
λια και τα σόσιαλ μίντια τους “κατηγόρους - εισαγγε-
λείς - δικαστές” τώρα είναι υποχρεωμένοι να ανταπο-
κριθούν στην έρευνα του εισαγγελικού λειτουργού, 
επωνύμως, μακριά από ανώνυμες υβριστικές και ψευ-
δείς καταγγελίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μα-
κριά από θεατρινισμούς και πολιτικαντισμούς».

Πρωτοβουλία Κατοίκων: Μνημείο 
συκοφάντησης η ανακοίνωση
Έντονη ήταν η αντίδραση της Πρωτοβουλίας Κατοίκων 
Πεδίου του Άρεως, η οποία και δημοσιοποίησε ανοιχτή 
επιστολή προς την περιφερειάρχη Αττικής «επειδή δεν 
έχει λάβει ποτέ απαντήσεις στις επώνυμες και πρωτοκολ-
λημένες επιστολές της προς την Περιφέρεια Αττικής».

Στην επιστολή οι κάτοικοι χαρακτηρίζουν «ανάρ-
μοστη και μνημείο παραπληροφόρησης και συκοφά-
ντησης» την ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής, που 
«προσβάλλει όχι μόνο τους κατοίκους του Πεδίου του 
Άρεως αλλά όλους τους συνειδητοποιημένους πολίτες 
της χώρας που δεν κάθονται στους καναπέδες τους, πε-
ριμένοντας πότε και εάν θα δεήσει η οποιαδήποτε αρχή 
να κάνει το έργο της».

Παράλληλα, η Πρωτοβουλία καλεί την κ. Δούρου 
να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις σε δέκα ερωτή-
ματα για το Πεδίον του Άρεως. Μεταξύ αυτών «ποιους 
θεωρεί ότι παραπληροφορούν, ψεύδονται μέσα από τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, “θεατρινίζουν” και προ-
βαίνουν σε “πολιτικαντισμούς”, τι έχει κάνει και ποια 
είναι η θέση της για την αντιμετώπιση της χρήσης και 
εμπορίας ναρκωτικών ουσιών, για ποιον λόγο δεν λει-
τουργεί καμία υποδομή του πάρκου με αποτέλεσμα να 
αποτρέπει τον κόσμο να το επισκεφτεί, γιατί αδιαφο-
ρεί επιδεικτικά για τις εβδομαδιαίες καταλήψεις της 
πλατείας Πρωτομαγιάς από άγνωστες ομάδες που στή-
νουν συναυλίες-πάρτι, προβαίνοντας σε ρευματοκλοπή 
και κερδίζοντας χρήματα από την παράνομη πώληση 
ποτών».

Άμεση ήταν και η αντίδραση του Γιάννη Σγουρού, 
ο οποίος σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι η κ. Δούρου 
«αντί να προβληματιστεί που εμπλέκεται σε ακόμη μία 
δικογραφία, κοιτάζει πώς θα δικαιολογηθεί για το χάλι 
που επικρατεί, ρίχνοντας το ανάθεμα μετά από τέσσερα 
χρόνια θητείας στους “προηγούμενους” ή ακόμη και 
στους κατοίκους της περιοχής, που ενδιαφέρονται για 
την κατάσταση που επικρατεί στο Πεδίον του Άρεως. 
Τουλάχιστον αυτή τη φορά η κ. Δούρου δεν μήνυσε τον 
εαυτό της, όπως στην περίπτωση της Μάνδρας».

Κ. Μητσοτάκης: Θλιβερή εικόνα στο 
Πεδίον του Άρεως
Την ίδια ώρα κριτική για την κατάσταση που επικρα-
τεί στο Πεδίον του Άρεως άσκησε ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης με αφορμή τη σύσκεψη που είχε συγκαλέσει ο 
πρωθυπουργός για το μητροπολιτικό πάρκο στο Γουδί 
στις 5 Ιουνίου.

Με ανάρτησή του στο Twitter ο πρόεδρος της ΝΔ 
τον κάλεσε να διαπιστώσει από κοντά τη θλιβερή ει-
κόνα. «Σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, ο 
κ. Τσίπρας συγκαλεί σύσκεψη για το μητροπολιτικό 
πάρκο στο Γουδί… Δεν πάει μια βόλτα στο Πεδίο του 
Άρεως να δει τη θλιβερή εικόνα του μεγαλύτερου αστι-
κού πάρκου του Δήμου της Αθήνας; Για παρέα τού προ-
τείνω την κα Δούρου και τον κ. Τόσκα» έγραψε ο κ. Μη-
τσοτάκης.
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Κώστας Τσιάρας, βουλευτής Καρδίτσας, γενικός 
γραμματέας της Κ.Ο. της ΝΔ

Η κυβέρνηση οφείλει 
να αφουγκραστεί, να 
κατανοήσει και να σεβαστεί τις 
δικαιολογημένες ευαισθησίες 
των πολιτών, οι οποίοι 
εκφράζουν απερίφραστα 
τις ανησυχίες τους για 
την ελαφρότητα και την 
προχειρότητα με τις οποίες 
η κυβέρνηση χειρίζεται ένα 
μείζον εθνικό θέμα.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

«Δεν θα νομιμοποιήσουμε 
με κανέναν τρόπο ανιστόρητες 

λύσεις για το Σκοπιανό»

Κ
αμία αποδοχή λύσεων για το Σκο-
πιανό από τη ΝΔ, από τη στιγμή που 
δεν ικανοποιούνται οι προϋποθέ-
σεις του ονόματος erga omnes και 
της πλήρους απάλειψης του αλυ-

τρωτισμού από πλευράς της ΠΓΔΜ, υπογραμ-
μίζει ο βουλευτής Καρδίτσας και γ.γ. της Κ.Ο. 
της ΝΔ Κώστας Τσιάρας. Παράλληλα, καλεί την 
κυβέρνηση να αφουγκραστεί τους πολίτες που 
διαμαρτύρονται μέσω των συλλαλητηρίων.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να μιλήσουμε για το ζή-
τημα της ονομασίας της ΠΓΔΜ. Σε ποιο στά-
διο θεωρείτε ότι βρισκόμαστε;
Δυστυχώς, η κυβέρνηση έχει φροντίσει να απο-
μονωθεί σε μια διαπραγμάτευση, επιλέγοντας 
να μην ενημερώσει τα κόμματα, και δη την α-
ξιωματική αντιπολίτευση, για ένα μείζον εθνικό 
ζήτημα, που ταλαιπωρεί για δεκαετίες την ελλη-
νική διπλωματία. Η μόνη ενημέρωση που έχει 
η ΝΔ και η ελληνική κοινή γνώμη είναι η πλη-
ροφόρηση που προέρχεται από την πλευρά των 
Σκοπιανών και ειδικά από τα χείλη του πρωθυ-
πουργού Ζάεφ! Στον βαθμό που αυτή η πληρο-
φόρηση είναι έγκυρη, είναι προφανές ότι η ελ-
ληνική εξωτερική πολιτική με ευθύνη του κ. 
Κοτζιά έχει εγκλωβιστεί μέσα σε ιδιαίτερα επι-
κίνδυνες για τα εθνικά μας συμφέροντα ατρα-
πούς, που οδηγούν στην υπαναχώρηση από τις 
κόκκινες γραμμές που πάγια εκφράζει η ΝΔ. 
Για εμάς, απαραίτητες προϋποθέσεις εκκίνη-
σης οποιουδήποτε διαλόγου πάνω στο ονομα-
τολογικό των Σκοπίων είναι η αποδοχή του erga 
omnes και η πλήρης απάλειψη του αλυτρωτι-
σμού. Και αυτές οι προϋποθέσεις που θέτουμε 
συνεπάγονται την αναθεώρηση του καταστατι-
κού χάρτη της γείτονος, δηλαδή συνταγματική 
αναθεώρηση.

Αν τελικά υπάρξει μια συμφωνία που να ι-
κανοποιεί τις απαιτήσεις της Ελλάδας (erga 
omnes, αλλαγές στο Σύνταγμα της ΠΓΔΜ 
κ.λπ.), η ΝΔ θα τη στηρίξει στη Βουλή;
Αν επιβεβαιωθούν όσα διαρρέονται περί ανα-
γνώρισης από την κυβέρνηση Τσίπρα «μακε-
δονικού έθνους» και «μακεδονικής γλώσσας», 
είναι προφανές ότι ο κ. Κοτζιάς έχει συρθεί σε 
μια πρωτοφανή διπλωματική ήττα, η οποία κιν-
δυνεύει να εξελιχθεί σε μείζονα εθνική ταπεί-
νωση για τον ελληνισμό, την Ιστορία μας και τα 
εθνικά μας δίκαια. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. 
Δεν θα αποδεχτούμε και, πολύ περισσότερο, δεν 
θα νομιμοποιήσουμε με κανέναν τρόπο ανιστό-
ρητες λύσεις που βάζουν από την πίσω πόρτα 
αλυτρωτικές διεκδικήσεις των γειτόνων μας.

Μέσα στην εβδομάδα είχαμε και νέα συλλα-
λητήρια για το «Μακεδονικό». Το σχόλιό σας;
Σε δύο πρωτοφανή σε πλήθος και παλμό συλλα-
λητήρια στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά 
και στα 23 συλλαλητήρια σε διάφορες πόλεις της 
Μακεδονίας και της ελληνικής περιφέρειας, ε-
κατομμύρια Έλληνες διαδήλωσαν για να υπε-
ρασπιστούν τα εθνικά μας δίκαια που «παζα-
ρεύουν» ο κ. Κοτζιάς και ο κ. Τσίπρας με τους 
ομολόγους τους. Για εμάς, όσοι συμμετείχαν στα 
συλλαλητήρια δεν συνιστούν έναν ετερόκλητο 
όχλο, όπως υποτιμητικά υποστήριξε ο ίδιος ο 
πρωθυπουργός. Ούτε βέβαια είναι ένα τσούρμο 
«εθνίκια», όπως τους αποδίδει ο πρωθυπουρ-

γικός σύμβουλος κ. Καρανίκας. Η κυβέρνηση 
οφείλει να αφουγκραστεί, να κατανοήσει και να 
σεβαστεί τις δικαιολογημένες ευαισθησίες των 
πολιτών, οι οποίοι εκφράζουν απερίφραστα τις 
ανησυχίες τους για την ελαφρότητα και την προ-
χειρότητα με τις οποίες η κυβέρνηση χειρίζεται 
ένα μείζον εθνικό θέμα.

Για να αλλάξουμε θέμα, η κυβέρνηση επιμέ-
νει ότι η χώρα βαδίζει σε «καθαρή έξοδο» 
από τα μνημόνια το καλοκαίρι. Πώς σχολιά-
ζετε τη δήλωση αυτή;
O κ. Τσίπρας διαφημίζει την καθαρή έξοδο, για 
να μην του δείξει ο λαός την πόρτα της εξόδου. 
Δυστυχώς, η καθαρή έξοδος δεν είναι ούτε κα-
θαρή ούτε έξοδος. Μόλις την Παρασκευή, άλ-
λωστε, κατατέθηκε το πολυνομοσχέδιο του υ-
πουργείου Οικονομικών στο οποίο επιβεβαιώ-

νονται όλα τα βαριά μέτρα της κυβέρνησης του 
κ. Τσίπρα, που συνιστούν το τέταρτο μνημόνιο 
και τα οποία θα εφαρμοστούν μετά τη λήξη του 
τρέχοντος προγράμματος, όπως η μείωση του 
αφορολογήτου και η νέα περικοπή των συντά-
ξεων από 1/1/2019. Επιπλέον, η περίφημη ε-
πάνοδος στις χρηματοοικονομικές αγορές, που 
ήταν προγραμματισμένη για το καλοκαίρι και η 
οποία θα σηματοδοτούσε την απεμπλοκή από 
τα μνημόνια, κινδυνεύει να εξελιχθεί σε όνειρο 
θερινής νυκτός.

Από την άλλη πλευρά, η ΝΔ τι θα έκανε δι-
αφορετικά αν ήταν κυβέρνηση, δεδομένων 
των περιορισμών που το ίδιο το μνημόνιο 
θέτει;
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι βαριές δεσμεύ-
σεις του τέταρτου μνημονίου που κληροδοτούν 

ο κ. Τσίπρας και ο κ. Καμμένος στην επόμενη 
κυβέρνηση περιορίζουν αισθητά τα περιθώρια 
δημοσιονομικών ελιγμών. Αλλά ακόμα και σε 
αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο, το πρόγραμμα του 
Κυριάκου Μητσοτάκη για την ανάταξη της οι-
κονομίας είναι εφικτό, καθώς η μείωση των 
φόρων που προτείνει η ΝΔ θα κινητοποιήσει 
τα γρανάζια της ανάπτυξης, ώστε να εξυπηρε-
τηθούν, τελικά, ταχύτερα και ευκολότερα οι δη-
μοσιονομικοί στόχοι της πατρίδας μας. Εμείς πι-
στεύουμε στην ανάγκη ενός σοκ αξιοπιστίας για 
την ελληνική οικονομία. Πιστεύουμε ότι η ελλη-
νική οικονομία μπορεί να αναταχθεί στη βάση 
της αποκατάστασης της επενδυτικής εμπιστο-
σύνης που θα φέρει η επόμενη κυβέρνηση του 
Κυριάκου Μητσοτάκη και η οποία θα ταράξει τα 
λιμνάζοντα νερά στις επενδύσεις, στο εξαγωγικό 
εμπόριο και στην κατανάλωση.

Τέλος, θα ήθελα να μιλήσουμε και για το ζή-
τημα της ασφάλειας, που η ΝΔ έχει ως προ-
μετωπίδα της κριτικής της στην κυβέρνηση. 
Θεωρείτε ότι η Ελλάδα είναι βυθισμένη στην 
ανομία;
Η ΝΔ θέτει ψηλά στην ατζέντα του δημόσιου 
βίου την αποκατάσταση του αισθήματος ασφά-
λειας των πολιτών. Γιατί, για εμάς, η ασφάλεια 
αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση της ελευθερίας. 
Δυστυχώς, με αποκλειστική ευθύνη αυτής της 
κυβέρνησης το αίσθημα της ασφάλειας υπονο-
μεύεται συστηματικά. Αντίθετα, εμπεδώνεται 
ένα αίσθημα γενικευμένης ανομίας και σκαν-
δαλώδους ατιμωρησίας απέναντι στις κάθε εί-
δους συλλογικότητες και στους πάσης φύσεως 
μπαχαλάκηδες. Είναι απορίας άξιο γιατί ο κ. 
πρωθυπουργός και ο υπουργός Προστασίας 
του Πολίτη δεν τολμούν να καταδικάσουν απε-
ρίφραστα τη βία απ’ όπου κι αν προέρχεται. Και 
γιατί, αντίθετα, επιτρέπουν ή και καλλιεργούν ε-
πικίνδυνους συμψηφισμούς, ντύνοντας ακόμα 
και τραμπούκικες επιθέσεις με τον δήθεν αθώο 
μανδύα του ακτιβισμού.
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Στην ημερήσια διάταξη της προεκλογικής εκστρατείας 
στην Τουρκία πέρασε η Ελλάδα, όπως προκύπτει από 
τον τρόπο με τον οποίο την αντιμετωπίζουν οι βασι-
κοί υποψήφιοι των τουρκικών προεδρικών εκλογών 
της 24ης Ιουνίου.

Τόσο ο εν ενεργεία Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όσο και 
ο υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος Μουχαρέμ 
Ιντζέ, αλλά και η υποψήφια του Καλού Κόμματος Μεράλ Ακσενέρ, 
αναφέρονται εξαιρετικά συχνά στην Ελλάδα και τη χρησιμοποιούν 
ως παράδειγμα άσκησης πολιτικής στο εσωτερικό.

Οι αναφορές στην Ελλάδα άρχισαν να αποκτούν διαρκή χαρα-
κτηριστικά στην Τουρκία από την επίσκεψη του κ. Ερντογάν στην 
Αθήνα και στην Κομοτηνή τον Δεκέμβριο του 2017 και έκτοτε εντεί-
νονται διαρκώς.

Ο Ερντογάν απαξιώνει τον Τσίπρα
Ο Πρόεδρος Ερντογάν χρησιμοποιεί την Ελλάδα ως παράδειγμα α-
ποτυχημένης πολιτικής της Δύσης, σε μια προσπάθεια να δημιουρ-
γήσει αρνητικές εικόνες όχι για τους Έλληνες, αλλά για τον τρόπο 
με τον οποίο οι ισχυρές χώρες της Δύσης, οι οποίες αρνούνται να 
τον δεχτούν στην Ε.Ε., πολιτεύονται στην περιοχή.

Οι τελευταίες, δε, αναφορές του για την Ελλάδα εξάπτουν το α-
ντιδυτικό πνεύμα, που συνδυάζεται με την ενίσχυση του τουρκικού 
εθνικισμού.

Η αμφισβήτηση της Ε.Ε. μέσω Ελλάδας είχε τρεις αφετηρίες:
• Την πολιτική κάλυψη που η Δύση προσφέρει στην Ελλάδα, 
καθώς, όπως είχε πει και ο πρωθυπουργός Γιλντιρίμ με αφορμή την 
υπόθεση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που συνελήφθησαν στην 
Τουρκία, κάθε φορά που συμβαίνει κάτι ανάμεσα στις δύο χώρες, η 
Ελλάδα τρέχει να ζητήσει βοήθεια από την Ε.Ε.
• Την οικονομική προστασία την οποία η Ελλάδα απολαμβάνει από 
τη Δύση, καθώς, όπως επισήμανε, οι οίκοι αξιολόγησης αναβαθμί-
ζουν τη χρεοκοπημένη Ελλάδα και υποβαθμίζουν τη χώρα του.
• Τη θεσμική διάσταση στο πλαίσιο της οποίας ενέταξε τις πιέ-
σεις που, σύμφωνα με τον ίδιο, η Δύση ασκεί απευθείας στην ελ-
ληνική Δικαιοσύνη, στην οποία δεν έχει λόγο η ελληνική κυβέρ-
νηση, καθώς, όπως είπε με αφορμή το άσυλο στους οκτώ Τούρκους 
αξιωματικούς, η κυβέρνηση έχει καλή διάθεση, αλλά δεν μπορεί. 
Πρακτικά, δηλαδή, η «Δύση», όρος που δεν έχει διευκρινίσει ποιες 
χώρες ακριβώς καλύπτει, κυβερνά την Ελλάδα.

Ουσιαστικά η τελευταία αναφορά είναι ιδιαίτερα προσβλητική 
για το ελληνικό πολιτικό σύστημα γενικά, αλλά και για τον πρωθυ-
πουργό Αλέξη Τσίπρα ειδικότερα, καθώς έρχεται αμέσως μετά τη 
σεξιστική δήλωση αναφορικά με το άσυλο. «Είχαμε νομίσει ότι ο 
λόγος του Αλέξη Τσίπρα είναι λόγος ανδρός» είχε δηλώσει ο αντι-
πρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης Μπεκίρ Μποζντάγ αμέσως 
μετά την απόφαση του ΣτΕ να μείνουν ελεύθεροι οι οκτώ Τούρκοι 
αξιωματικοί.

Τόσο ο Ερντογάν όσο και οι αντίπαλοί 
του στις εκλογές της 24ης Ιουνίου 
κάνουν πολιτική στο εσωτερικό 
της χώρας με μοχλό το ελληνικό 
παράδειγμα, αλλά χωρίς καμία 
απάντηση από την Αθήνα.

  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ

Ο ΕΡΝΤΟΓΆΝ 
ΆΠΆΞΙΏΝΕΙ ΤΉ 
ΔΎΣΉ ΜΕ ΆΡΝΉΤΙΚΟ 
ΠΆΡΆΔΕΙΓΜΆ ΤΉΝ 
ΕΛΛΆΔΆ ΤΟΎ ΤΣΙΠΡΆ

Η απροθυμία, που κατ’ άλλους είναι αδυναμία, του κ. Τσίπρα 
να διαψεύσει από την αρχή τον ισχυρισμό του κ. Ερντογάν ότι του 
είχε υποσχεθεί να παραδώσει τους «πραξικοπηματίες» εντός 15 η-
μερών οδήγησε στην κλιμάκωση των απαξιωτικών αναφορών από 
την τουρκική προεδρία και τους στενούς ανθρώπους του κ. Ερντο-
γάν στο πρόσωπό του. Και η κλιμάκωση συνεχίζεται, χωρίς να υπάρ-
χει από την Αθήνα προσπάθεια ανάσχεσής της, ενώ διπλωματικοί 
κύκλοι, αλλά και κύκλοι της αντιπολίτευσης, επισημαίνουν την α-
προθυμία του κ. Τσίπρα να τηλεφωνήσει στον Τούρκο Πρόεδρο για 
να του θέσει το θέμα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, παρ’ ότι είχε 
σχετικές προτάσεις.

Ο ελληνικός ιός τσιμπά την αντιπολίτευση
Η κλιμάκωση των συνολικά απαξιωτικών για την Ελλάδα αναφο-
ρών και το γεγονός ότι έμειναν αναπάντητες μετέδωσαν τον «ελ-
ληνικό ιό» που είχε τσιμπήσει τον κ. Ερντογάν και στην αντιπολί-
τευση.

Ο υποψήφιος των Κεμαλιστών της αντιπολίτευσης Μουχαρέμ 
Ιντζέ, ο οποίος στις μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις καταγράφει σημα-
ντική άνοδο και οδηγεί το κόμμα σε ποσοστά που είχε να δει από 
την εποχή του Μπουλέντ Ετσεβίτ, δεν δίστασε να επιδιώξει να με-
ταφέρει στην Ελλάδα την προεκλογική εκστρατεία του κατά του 
Προέδρου Ερντογάν, απαντώντας στην ομιλία που έκανε ο απερχό-
μενος Πρόεδρος στη Βόσνια και στη Γερμανία.

Η επίσκεψη του κ. Ιντζέ επετράπη από την κυβέρνηση, παρά 
τις ενστάσεις της αντιπολίτευσης αλλά και του γεγονότος ότι ανά-
μεσα στη μειονότητα στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ψηφοφόροι. Κά-
ποιοι μάλιστα αναρωτήθηκαν γιατί ο κ. Ιντζέ προτίμησε τη μειονό-
τητα και δεν αναζήτησε αυτούς οι οποίοι έχουν δικαίωμα να ψη-
φίσουν στις τουρκικές εκλογές, δηλαδή τους κατόχους τουρκικών 
διαβατηρίων, πρώην κατοίκους της Κωνσταντινούπολης, που έχουν 
καταφύγει στην Ελλάδα μετά κυρίως τα σε βάρος τους αντίποινα 
για ενέργειες σε βάρος των Τουρκοκυπρίων το 1964.

Ο κ. Ιντζέ από την Κομοτηνή προσπάθησε να περάσει στο εσω-
τερικό της Τουρκίας ότι είναι αποφασισμένος να προστατέψει τα δι-
καιώματα των τουρκικών κοινοτήτων, όπου γης, καθώς κατήγγειλε 
«διακρίσεις σε βάρος της μειονότητας».

Η ελληνική διάσταση της προεκλογικής εκστρατείας των 
δύο κύριων υποψηφίων παρέσυρε στη δίνη της εύκολης ρητο-
ρείας και την κ. Μεράλ Ακσενέρ, επικεφαλής του Καλού Κόμμα-
τος, η οποία στις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι κινείται κοντά σε 
διψήφιο ποσοστό.

Η κ. Ακσενέρ υιοθέτησε την ατζέντα του ηγέτη του Σοσιαλδη-
μοκρατικού Κόμματος Κεμάλ Κιλιντσάρογλου πιο απόλυτα από τον 
επίσημο υποψήφιο του κόμματος, τον κ. Ιντζέ, καθώς είπε ότι μετά 
την εκλογή της η πρώτη επίσημη επίσκεψή της θα είναι σε ένα από 
τα 18 νησιά που κατέχουν οι Έλληνες και μετά θα πάει στην Κύπρο, 
την οποία χαρακτήρισε «καρδιά της Τουρκίας».

Διστακτικότητα και ανοχή
Η απαξιωτική ρητορεία του κ. Ερντογάν κατά της Ελλάδας και η 
στρατιωτική ετοιμότητα που υπαινίσσεται απαντούν στις κατηγο-
ρίες τόσο του κ. Κιλιντσάρογλου όσο και της κ. Ακσενέρ ότι αυτός 
ευθύνεται για την ελληνική κατοχή σε αυτά τα 18 νησιά. Είναι η δική 
του απάντηση στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης για υποχωρητι-
κότητα έναντι των Ελλήνων.

Στο πλαίσιο της διμερούς έντασης έχουν βέβαια ακουστεί και 
πιο βαριές εισηγήσεις εκατέρωθεν. Σύμβουλοι του Τούρκου Προέ-
δρου αλλά και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ απειλούν με κόψιμο χεριών 
για όποια εκατέρωθεν επιχείρηση στο έδαφος της άλλης χώρας, ενώ 
ο υπουργός Άμυνας ισχυρίζεται ότι κανένα εμπόδιο δεν είχε στο να 
πετάξει στεφάνι στον χώρο όπου έπεσε το ελικόπτερο τη βραδιά των 
Ιμίων του 1996.

Αντίθετα, οι Τούρκοι ισχυρίζονται ότι δεν πλησίασε επειδή φο-
βήθηκε το τουρκικό πολεμικό πλοίο, αλλά αυτό έχει περισσότερο ε-
πιχειρησιακή και λιγότερο πολιτική σημασία και δεν απασχολεί την 
προεκλογική περίοδο στη γειτονική χώρα.

Σύμφωνα όμως με στρατιωτικούς κύκλους, η ελληνική διστακτι-
κότητα για αντιδράσεις στα διάφορα «ελαφρά» επεισόδια που έγι-
ναν στο Ανατολικό Αιγαίο μπορεί να οδηγήσει ένα μέρος του τουρ-
κικού στρατιωτικού προσωπικού που έρχεται σε επαφή σε πεδία 
πιθανών μαχών με Έλληνες συναδέλφους τους σε συμπεράσματα 
σύμφωνα με τα οποία πολιτική επιλογή της Αθήνας επί κυβερνή-
σεων ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι η υψηλή ρητορεία μαζί με την αποφυγή 
και των light συγκρούσεων. Και θα κάνουν πίσω. Το πού θα τους ο-
δηγήσει μια τέτοια διαπίστωση προς το παρόν μένει άγνωστο, όμως 
ο πρέσβης των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ έχει προειδοποιήσει ότι η συ-
γκέντρωση πολλών σύγχρονων όπλων σε μια μικρή περιοχή ενέχει 
κινδύνους ατυχήματος.
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συνέντευξη

Γιάννης Μανιάτης, βουλευτής Αργολίδας της ΔΗΣΥ, 
πρώην υπουργός

Στρατηγικός στόχος του Αλέξη 
Τσίπρα είναι η εκλογική 
λεηλασία του Κινήματός 
μας, ώστε να μειώσει την 
επερχόμενη ήττα του. Άλλοτε 
με σκευωρίες σε βάρος 
στελεχών μας (Novartis), 
άλλοτε με επιθέσεις φιλίας. 
Δυστυχώς γι’ αυτόν, δεν 
«τσιμπάμε».

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

«Στις εκλογές, εμείς μπροστά 
και πάνω από τον ΣΥΡΙΖΑ»

Ω
ς «άλλο ένα άκυρο πολιτικό εφεύ-
ρημα του κ. Τσίπρα για να συγκρο-
τήσει εκλογικό αφήγημα» χαρακτη-
ρίζει ο πρώην υπουργός και βουλευ-
τής Αργολίδας της ΔΗΣΥ, καθηγητής 

Γιάννης Μανιάτης την «καθαρή έξοδο» από το 
πρόγραμμα προσαρμογής για την οποία μιλά η 
κυβέρνηση. Παράλληλα, περιγράφει τους στό-
χους του Κινήματος Αλλαγής έναντι του ΣΥΡΙΖΑ 
και της ΝΔ.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να μιλήσουμε για το πρό-
γραμμα «Εξοικονομώ ΙΙ», το οποίο πριν από 
λίγες ημέρες μπήκε στην επόμενη φάση του. 
Πώς το βλέπετε να προχωρά;
Ελπίζω να ξεπεράσει τα δεκάδες προβλήματα που 
εμφανίστηκαν στο ξεκίνημα. Η ανάγκη των πολι-
τών και της οικονομίας για τη συνέχιση του πολύ 
πετυχημένου δικού μας «Εξοικονομώ Ι» είναι 
πολύ μεγάλη. Φτάνει να σημειώσω ότι την περί-
οδο 2012-2014 θωρακίσαμε ενεργειακά 40.000 
κατοικίες νοικοκυριών χαμηλού εισοδήματος, 
δημιουργήσαμε 12.000 θέσεις εργασίας στον χει-
μαζόμενο τομέα της οικοδομής και εξασφαλίσαμε 
εξοικονόμηση 500 ευρώ κάθε χρόνο για το κάθε 
ένα νοικοκυριό. Μάλιστα, από την Ε.Ε. το πρό-
γραμμα αυτό χαρακτηρίστηκε «το δεύτερο κα-
λύτερο πανευρωπαϊκά». Δυστυχώς, η κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ δεν το συνέχισε. Ελπίζω τώρα 
να μην εμφανιστούν άλλα προβλήματα.

Πάντως, το πρόγραμμα χαρακτηρίστηκε από 
τεράστια τεχνικά προβλήματα στην έναρξή 
του. Πού τα αποδίδετε;
Στην απόλυτη ανικανότητα του υπουργείου. Για 
τριάμισι χρόνια δεν έκαναν απολύτως τίποτα και 
άφησαν να περάσει άπρακτος ο χρόνος, τη στιγμή 
που όλες οι άλλες χώρες όχι μόνο προχωρού-
σαν αλλά εξασφάλιζαν επιπλέον χρηματοδοτή-
σεις από το πακέτο Γιούνκερ, καθώς και από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB). Το «Ε-
ξοικονομώ ΙΙ» το είχαν εξαγγείλει πάνω από 13 
φορές. Στο τέλος, επειδή η κοινωνία τούς αντιμε-
τώπιζε πια με ειρωνική διάθεση, υποχρεώθηκαν 
άρον-άρον να ξεκινήσουν την ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα, χωρίς να έχουν ελέγξει προηγουμένως 
τίποτα. Ως αποτέλεσμα, το σύστημα έπεσε. Μη-
χανικοί και πολίτες αγανάκτησαν, η αγορά θερ-
μομονωτικών υλικών παρακολουθούσε άναυδη, 
ώσπου τους κατέβηκε η φαεινή ιδέα να κόψουν 
την Ελλάδα ανά περιφέρεια, ώστε να εξυπηρε-
τήσει το σύστημα.

Θεωρείτε ότι η κυβέρνηση και το αρμόδιο υ-
πουργείο Περιβάλλοντος διαχειρίστηκαν 
σωστά το πρόβλημα;
Το θεωρώ ως τη χαρακτηριστική περίπτωση κυ-
βερνητικής ανικανότητας και αδιαφορίας. Το «Ε-
ξοικονομώ ΙΙ», μαζί με το ηλεκτρονικό εισιτήριο 
των αστικών συγκοινωνιών, θα παραμείνουν για 
πολλά χρόνια στη συνείδηση της κοινωνίας ως 
τα παραδείγματα της κυβερνητικής διοικητικής, 
οικονομικής και ψηφιακής ανικανότητας και α-
ποτυχίας.

Από δω και πέρα, πώς προβλέπετε ότι θα κυ-
λήσει η υλοποίηση του προγράμματος;
Ελπίζω όλα να πάνε καλά.

Για να αλλάξουμε θέμα, το Κίνημα Αλλαγής, 

διά της προέδρου του Φώφης Γεννηματά, επι-
μένει να ζητά εκλογές «εδώ και τώρα». Γιατί;
Βγαίνουμε μπροστά και ζητάμε εκλογές για δύο 
σημαντικούς λόγους. Πρώτον, διότι η κυβέρνηση 
των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ δεν ξέρει, δεν μπορεί και δεν έχει 
τίποτα θετικό και δημιουργικό να προσφέρει στη 
χώρα. Είναι η τελευταία εφεδρεία του παλαιού 
πολιτικού συστήματος, που γέννησε την κρίση. 
Κινείται μόνο με στόχους κομματικής επιβίωσης, 
ροκανίζοντας τον πολιτικό χρόνο μεταξύ στασι-
μότητας και οπισθοδρόμησης. Δεύτερον, ενόψει 
καθοριστικών διεθνών και οικονομικών εξελί-
ξεων για το μέλλον της χώρας, χρειάζεται μια 
νέα, προοδευτική κυβέρνηση, με νωπή λαϊκή 
νομιμοποίηση, που θα διαπραγματευτεί και θα 
δεσμευτεί υπεύθυνα για λογαριασμό του ελλη-
νικού λαού. Στρατηγικός στόχος του Αλέξη Τσί-
πρα είναι η εκλογική λεηλασία του Κινήματός 
μας, ώστε να μειώσει την επερχόμενη ήττα του. 
Άλλοτε με σκευωρίες σε βάρος στελεχών μας 
(Novartis), άλλοτε με επιθέσεις φιλίας. Δυστυ-
χώς γι’ αυτόν, δεν «τσιμπάμε».

Η κυβέρνηση, αλλά και Ευρωπαίοι αξιωμα-
τούχοι, επιμένουν ότι η Ελλάδα τον ερχό-
μενο Αύγουστο θα πραγματοποιήσει «καθαρή 
έξοδο» από τα μνημόνια. Διαφωνείτε με αυτή 
την εκτίμηση;
Η Ελλάδα από τον ερχόμενο Αύγουστο ξαναβγαί-
νει στις αγορές, όμως οι μνημονιακές δεσμεύσεις 
παραμένουν. Υπόσχεται «στεγαστικό επίδομα», 
αλλά αυξάνει τον ΕΝΦΙΑ, που «είναι ένας φόρος 
παράλογος, δεν διορθώνεται, καταργείται». Υπό-
σχεται επιδόματα σε συνταξιούχους, αλλά καταργεί 
το ΕΚΑΣ και μειώνει 18% τις συντάξεις. Υπόσχεται 
αύξηση του κατώτατου μισθού, αλλά μειώνει το 
αφορολόγητο, προκαλώντας απώλειες 650 ευρώ 
τον χρόνο στους χαμηλόμισθους. Δεν ξεχνάμε τα 
υπερπλεονάσματα 3,5%, τη δέσμευση της δημό-
σιας περιουσίας για 99 χρόνια στο Υπερταμείο Εκ-
ποίησης κ.ά. Επομένως μιλάμε για αθωράκιστη 
έξοδο στις αγορές και όχι για έξοδο από το τρίτο 
μνημόνιο Τσίπρα, το αχρείαστο, το πιο επώδυνο, 
των 100 δισ. ευρώ. Άλλο ένα άκυρο πολιτικό εφεύ-

ρημα του κ. Τσίπρα για να συγκροτήσει εκλογικό 
αφήγημα. Δυστυχώς, όμως, και με τις τελευταίες 
εξελίξεις στην Ιταλία μπαίνουμε σε καραντίνα και 
σε ό,τι αφορά την έξοδό μας στις αγορές.

Το Κίνημα Αλλαγής εμφανίζεται πλέον ως 
τρίτο κόμμα σε αρκετές δημοσκοπήσεις. Τι 
σημαίνει αυτό για εσάς όσον αφορά την «επό-
μενη μέρα» των εθνικών εκλογών, όποτε κι αν 
γίνουν αυτές;
Εμείς ήδη βρίσκουμε τον πολιτικό μας βηματι-
σμό. Η γραμμή της πολιτικής αυτονομίας είναι 
όρος επιβίωσης, αλλά και μοναδικής προοπτι-
κής. Δημιουργεί σοβαρές ρωγμές στον εύθραυ-
στο, κακέκτυπο, μικρό δικομματισμό και αποκα-
λύπτει την πολιτική του ρηχότητα και τον ξεπερα-
σμένο ρόλο του. Στοχεύουμε στη στρατηγική ήττα 
του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε εμείς να είμαστε η εναλλακτική 
προοδευτική λύση της χώρας απέναντι στη συ-
ντηρητική ΝΔ. Οφείλουμε να συνεχίσουμε απο-
φασιστικά, παίρνοντας πολιτικές πρωτοβουλίες, 
όπως αυτή των εκλογών, χτίζοντας, με άξονα τη 
γραμμή της αυτονομίας και την ενιαία έκφραση, 
κυρίως τους δεσμούς μας με την κοινωνία και 
το δικό μας πολιτικό και εκλογικό ακροατήριο. 
Εμείς διαμορφώνουμε το δικό μας προοδευτικό 
πρόγραμμα και λύση για τη χώρα και θα ζητή-
σουμε καθαρή ψήφο, χωρίς πολιτικές δουλείες 
και εξαρτήσεις. Αυτό το πρόγραμμα θα είναι ο-
δηγός μας και για την επόμενη μέρα των εκλο-
γών. Μ’ εμάς μπροστά και πάνω από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Δεδομένων των δεσμεύσεων της κυβέρνησης 
για τη μεταμνημονιακή εποχή, πόσο πιθανή 
θεωρείτε την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες;
Τη θεωρώ πιθανότατη. Αυτό όμως που έχει ση-
μασία είναι ότι η προσφυγή στις κάλπες αρχίζει 
πλέον να φεύγει από το πεδίο της αποτελεσματι-
κής κυβερνητικής επιλογής και πρωτοβουλίας. 
Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση δεν έχει από δω και 
πέρα να διαλέξει μεταξύ των καλύτερων γι’ αυτήν 
ευκαιριών, αλλά μεταξύ αυτών που θα είναι λι-
γότερο αρνητικές και επώδυνες για την ήττα της.
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ρεπορτάζ

ΝΈΈΣ ΑΨΙΜΑΧΙΈΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Μ
ε αρνητικό τρόπο αντιμετώπισαν 
οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοί-
κησης (ΟΤΑ) του Νομού Αττικής 
την απόφαση του φορέα διαχείρι-
σης απορριμμάτων του νομού να 
αυξήσει την εισφορά που πληρώ-

νουν οι δήμοι για να εναποθέτουν τα αστικά απορρίμματα 
στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διάθεσης Απορριμμά-
των (ΟΕΔΑ) στη Φυλή. Μάλιστα, οι αντιδράσεις αρχίζουν 
να φουντώνουν, με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττι-
κής (ΠΕΔΑ) να ζητά την άμεση ανάκληση των αποφάσεων 
του φορέα διαχείρισης.

Αύξηση κατά 4 ευρώ ανά τόνο
Το ζήτημα που φαίνεται να βρίσκεται σε εξέλιξη άρχισε 
όταν δημοσιοποιήθηκαν οι αποφάσεις της Εκτελεστικής 
Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου 
Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ, ο φο-
ρέας διαχείρισης απορριμμάτων) για τη νέα, προσωρινή 
τιμή εναπόθεσης των σκουπιδιών στην ΟΕΔΑ Αττικής στη 
Φυλή με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2018. Οι αποφάσεις 
των δύο οργάνων του ΕΔΣΝΑ ελήφθησαν κατά πλειοψηφία 
και προβλέπουν αύξηση της τάξης του 11,36% επί της προ-
σωρινής τιμής της εισφοράς των δήμων Αττικής προς τον 
φορέα, με συνέπεια η νέα τιμή, από τα 45 ευρώ που ήταν, 
να διαμορφωθεί στα 49 ευρώ ανά τόνο απορριμμάτων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΕΦΣΥΝ, η αύξηση αυτή ε-
κτιμάται ότι θα ανεβάσει το συνολικό ετήσιο κόστος για 
την εναπόθεση των απορριμμάτων των αττικών δήμων 
στις εγκαταστάσεις της Φυλής στα 84,9 εκατ. ευρώ, από τα 
78,7 εκατ. ευρώ (αύξηση 6,2 εκατ. ευρώ), εάν δεν υπάρ-
ξουν ριζικές αλλαγές στον τομέα της διαχείρισης απορριμ-
μάτων και κατευθυνθούν ξανά 1.734.511 τόνοι στην ΟΕΔΑ, 
πράγμα που θεωρείται σχεδόν βέβαιο, καθώς, σύμφωνα με 
τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη συνεδρίαση του Δ.Σ. 
του ΕΔΣΝΑ, τα απορρίμματα που εναποτέθηκαν στις εγκα-

ταστάσεις της Φυλής το 2017 μειώθηκαν μόνο κατά 54.000 
τόνους.

Συνακόλουθα, η αύξηση αυτή εκτιμάται ότι θα φέρει 
αυξήσεις και στα δημοτικά τέλη που πληρώνουν οι πολίτες 
στους δήμους της Αττικής, καθώς, ούτως ή άλλως, τα κον-
δύλια των δήμων είναι περιορισμένα.

Αντίδραση της ΠΕΔΑ
Όπως προαναφέρθηκε, με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της 
ΠΕΔΑ ζητείται η άμεση ανάκληση των πρόσφατων απο-
φάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΕΔΣΝΑ για τη νέα, προσωρινή αυξημένη 
τιμή των απορριμμάτων ανά τόνο με ισχύ από την 1η Ια-
νουαρίου 2018. Το Δ.Σ. της ΠΕΔΑ εκτιμά ότι «στις δύσκο-
λες συγκυρίες που βιώνουν οι τοπικές κοινωνίες, μια επι-
βάρυνση, και μάλιστα αυτού του μεγέθους, θα αποδυναμώ-
σει ακόμη περισσότερο τις οικονομικές δυνατότητες των 
πολιτών, αφού θα υποχρεώσει τους δήμους να αυξήσουν 
τα τέλη καθαριότητας». Παράλληλα, αντιπροτείνει τα χρή-
ματα που αντιστοιχούν στη νέα, αυξημένη τιμή των απορ-
ριμμάτων ανά τόνο να αντληθούν από το υπάρχον ταμει-
ακό υπόλοιπο των 44 εκατ. ευρώ του ΕΔΣΝΑ, το οποίο, 
όπως σημειώνεται, παραμένει για μεγάλο χρονικό διά-
στημα αναξιοποίητο, ενώ δεν έκρυψε την ανησυχία του ε-
νόψει του κορεσμού του ΧΥΤΑ Φυλής (α΄ και β΄ κύτταρο) 
το 2019 και της μη υλοποίησης του εγκεκριμένου περιφε-
ρειακού σχεδιασμού.

Επίθεση Πατούλη κατά Δούρου
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος 
Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης εξαπέλυσε δριμεία επί-
θεση κατά της περιφερειάρχου Αττικής Ρένας Δούρου για 
το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στον νομό. 
Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση της ΚΕΔΕ σημειώνεται ότι 
«η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, όσο και του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του ΕΔΣΝΑ, να αυξήσουν κατά 12% 

την προσωρινή τιμή της εισφοράς των ΟΤΑ, διαμορφώνο-
ντάς την στα 49 ευρώ ανά τόνο εισερχόμενων απορριμμά-
των για το έτος 2018 (από τα 45 ευρώ ανά τόνο που είχε 
καθοριστεί για το 2016), είναι ακατανόητη και παράλογη. 
Σε μια περίοδο που όλοι οι δήμοι δίνουν υπεράνθρωπο 
αγώνα να κρατήσουν χαμηλά τα ανταποδοτικά τέλη, χωρίς 
να υποβαθμίζουν ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμε-
νων υπηρεσιών στην καθαριότητα, προκειμένου να στηρί-
ξουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις των τοπικών τους 
κοινωνιών, η κ. Δούρου βάζει νέα χαράτσια». Ταυτόχρονα, 
η ΚΕΔΕ υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι η κ. Δούρου «αντί 
να παρουσιάσει ένα νέο, ολοκληρωμένο και ρεαλιστικό 
σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων της Αττικής, όπως 
υποσχέθηκε, αρκέστηκε στο να ανατρέψει τον σχεδιασμό 
που ήδη υπήρχε, με τα όποια λάθη αυτός είχε. Έμεινε στις 
καταγγελίες σε βάρος της προηγούμενης διοίκησης της 
Περιφέρειας, αλλά δεν έκανε ούτε ένα βήμα μπροστά στην 
υιοθέτηση νέων πολιτικών. Υποσχέθηκε μείωση της ποσό-
τητας των σκουπιδιών που θα θάβονται στον ΧΥΤΑ και το 
μόνο που πέτυχε ήταν να παραμείνει στα ίδια επίπεδα με 
παλιότερα. Η κ. Δούρου υποσχέθηκε αύξηση της ανακύ-
κλωσης και το μόνο που καταφέρνει είναι να αυξήσει τα 
χαράτσια για τους κατοίκους της Αττικής».

Περιφέρεια: This is not fake news
Η Περιφέρεια, από την άλλη, προτίμησε να ανακοινώ-
σει την αποκατάσταση τριών χωματερών σε διάφορα ση-
μεία της Αττικής. Μάλιστα, σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι 
«επειδή το δικαίωμα των πολιτών στην ενημέρωση είναι 
ιερό, επειδή οι εικόνες είναι ο καλύτερος μάρτυρας, εμείς 
πάμε κόντρα στο ρεύμα, πάμε κόντρα στα fake news, επι-
λέγουμε να δείξουμε την αλήθεια, γιατί δεν είμαστε όλοι 
ίδιοι. Η Αττική αλλάζει. Αποκαταστήσαμε τους Χώρους Α-
νεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) Μεγάρων, 
Παλαιάς Φώκαιας και Καλυβίων», συνοδεύοντάς την με 
βίντεο από τις σχετικές εργασίες. Αρ.Ζ.
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Στο Αγρίνιο οι καισαρικές τοµές 
αγγίζουν το 83%, ακολουθεί κλινική 
των Χανίων µε 74,8%, η Σύρος µε 69% 
και η Πάτρα µε ποσοστό 67,4%.

«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» 
ΟΙ ΚΑΙΣΑΡΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Σ
ε ελέγχους προκειµένου να διαπιστωθεί 
εάν τηρείται το διεθνές πρωτόκολλο που 
δικαιολογεί την απόφαση των γιατρών για 
καισαρική τοµή προχωρά το υπουργείο Υ-
γείας. Αφορµή τα στοιχεία του Παγκόσµιου 
Οργανισµού Υγείας (ΠΟΥ) που κατατάσ-

σουν την Ελλάδα πρώτη στις καισαρικές.

Αριθµός-ρεκόρ
Τα στοιχεία που κατέθεσε στη Βουλή µε επίκαιρη ερώτησή 
του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Μανιός δείχνουν ότι 
το 2017 το ποσοστό καισαρικών τοµών στην Ελλάδα ανήλθε 
στο 56,8%, όταν, σύµφωνα µε τον ΠΟΥ, το ανώτατο επιτρε-
πόµενο όριο είναι 15%. Μάλιστα, σύµφωνα µε τον βουλευτή, 
στο Αγρίνιο το ποσοστό φτάνει το 83% και στη Σύρο το 69%.

Ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός έκανε λόγο για «οι-
κονοµικά κίνητρα αλλά και κίνητρα ευκολίας στους γυναι-
κολόγους για την οργάνωση του χρόνου τους», αλλά και για 
την «αίσθηση στις γυναίκες ότι είναι πιο φιλική, πιο εύκολη 
και λιγότερο οδυνηρή η καισαρική τοµή». Πρόσθεσε, δε, ότι 
«θέτουν σε αυξηµένο κίνδυνο τις εγκύους, αλλά και επιβα-
ρύνουν οικονοµικά τη λειτουργία του ΕΣΥ».

Λήψη µέτρων
Από το βήµα της Βουλής ο κ Ξανθός διαβεβαίωσε ότι το υ-
πουργείο θα προχωρήσει σε λήψη µέτρων µε τη συµβολή 
και των µαιών, καθώς ο ρόλος τους έχει ενισχυθεί και ανα-
βαθµιστεί µε νοµοθετική ρύθµιση. Μάλιστα ανακοίνωσε ότι 
«έχουν ήδη δοθεί οδηγίες στις διοικήσεις των νοσοκοµείων 
να ελέγχουν αν τηρούν το διεθνές πρωτόκολλο, αλλά και να 
ζητούν από τους γιατρούς να τεκµηριώνουν την προσφυγή 
στην καισαρική».

Ωστόσο, ανταπαντώντας ο κ. Μανιός τόνισε ότι «οι δι-
οικητές των δηµόσιων νοσοκοµείων πρέπει όχι απλώς να ε-

λέγχουν αν τηρείται το πρωτόκολλο αλλά να ελέγχουν και τα 
οικονοµικά κριτήρια. ∆εν µπορεί σε ένα µόνο δηµόσιο νο-
σοκοµείο να έχουν γίνει δώδεκα γέννες σε µία µέρα και οι 
έντεκα να γεννάνε µε καισαρική τοµή και να εκδίδεται τιµο-
λόγιο µε επιπλοκές. Βρέθηκαν κλινικές να κάνουν 80% και-
σαρικές και το 100% να έχουν επιπλοκές. Αυτό σηµαίνει α-
νεξέλεγκτη διασπάθιση του ΕΟΠΥΥ», ενώ ο κ. Ξανθός τον 
διαβεβαίωσε ότι «ο ΕΟΠΥΥ έχει ήδη πάρει εντολή να ελέγ-
χει τις πλασµατικές επιπλοκές που καταγράφονται στις και-
σαρικές τοµές για να αυξάνεται το κόστος».

«Βολική µέθοδος»
Τον προηγούµενο µήνα σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Επι-
στηµόνων Μαιών-Μαιευτών Πάτρας (ΣΕΜΠ) χαρακτήρισε 
τις καισαρικές «βολική µέθοδο». Όπως τονιζόταν, «στην Ελ-
λάδα οι καισαρικές έχουν αγγίξει το ιλιγγιώδες ποσοστό του 
83% και η χώρα µας ανταγωνίζεται µε άνεση πλέον την Τουρ-
κία». Μάλιστα ο σύλλογος αναφέρθηκε και στο σύστηµα ε-
φηµεριών στο ΕΣΥ, το οποίο «δεν επιτρέπει στις εγκυµο-
νούσες να επιλέγουν τον γιατρό τους, µε αποτέλεσµα να ο-
δηγούνται σε αναίτια πρόκληση ή καισαρική στη βάρδια του 
γιατρού που έχει επιλεγεί».

Επιπλέον στοιχεία του Παρατηρητηρίου Μαιευτικής 
Βίας Ελλάδας επιβεβαιώνουν ότι στο Αγρίνιο οι καισαρικές 
τοµές αγγίζουν το 83%, ακολουθεί κλινική των Χανίων µε 
74,8%, η Σύρος µε 69% και η Πάτρα µε ποσοστό 67,4%.

Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε στοιχεία της Eurostat, 
στην Ελλάδα το 2016 από τις 92.898 γεννήσεις, οι 55.739 α-
φορούσαν καισαρικές.

Για δεύτερη φορά στη Βουλή
Πάντως, το θέµα των καισαρικών είχε συζητηθεί και τον πε-
ρασµένο Μάρτιο στη Βουλή, µε τον υπουργό Υγείας να απα-
ντά σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Β΄ Αθήνας 

του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου ∆ηµαρά.
Αναφερόµενος στο πόρισµα του Γραφείου του ΠΟΥ στην 

Ελλάδα, από τον οποίο είχε ζητήσει να διεξαγάγει έρευνα 
για το συγκεκριµένο θέµα, ο κ. Ξανθός είχε σηµειώσει πως 
«στο σύνολο των γεννήσεων το 56,8% γίνεται µε καισαρική 
τοµή, εκ των οποίων το 53,8% στο ΕΣΥ και το 58,7% στον ι-
διωτικό τοµέα. Ο µέσος όρος στην Ευρώπη κυµαίνεται περί-
που στο 30%, δηλαδή και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες υπάρ-
χει πρόβληµα, αλλά σ’ εµάς υπάρχει διπλάσιο ποσοστό µε 
αυξανόµενη τάση τα τελευταία χρόνια».

Ο υπουργός είχε κάνει λόγο για µια «εικόνα η οποία εκ-
θέτει την επιστηµονική κοινότητα, εκθέτει τη χώρα µας, εκ-
θέτει τις επίτοκες γυναίκες στους αυξηµένους κινδύνους 
µιας χειρουργικής πράξης όπως είναι η καισαρική τοµή. Ε-
πίσης, επιβαρύνει σαφέστατα το σύστηµα υγείας, διότι υπο-
λογίζεται ότι το κόστος της καισαρικής τοµής είναι περίπου 
66% πάνω από τον φυσιολογικό τοκετό, και φυσικά επιβαρύ-
νει οικονοµικά τους πολίτες».

Ο κ. Ξανθός είχε τονίσει επίσης πως «πρέπει να τεκµη-
ριώνεται επιστηµονικά, µε βάση τις διεθνείς κατευθυντήριες 
οδηγίες και τα guidelines που ισχύουν σε όλες τις χώρες, η 
απόφαση διενέργειας καισαρικής τοµής. Χρειάζεται περισ-
σότερος έλεγχος και αντικίνητρα. Αυτό είναι η ευθύνη της 
πολιτείας. Προφανώς χρειάζεται και αλλαγή κουλτούρας και 
στους υγειονοµικούς, στους µαιευτήρες, αλλά και στην κοι-
νωνία. Η προσπάθεια που θα κάνουµε από δω και πέρα θα 
είναι σε συνεργασία µε την επιστηµονική κοινότητα, µε ενη-
µέρωση της κοινωνίας, να πετύχουµε καλύτερες επιδόσεις 
της χώρας µας στον τοµέα αυτόν».

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία έρευνας που παρου-
σίασε το 2017 ο δρ. Φίλιππος Φιλιππίδης, λέκτορας 
στη Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας του Imperial College του 

Λονδίνου, και στην οποία συµµετείχαν ο κ. Γιάννης Τούντας, 
καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής και διευ-
θυντής του Κέντρου Μελετών Υπηρεσιών Υγείας στην Ια-
τρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, και η κ. Βασιλική 
Γεροβασίλη του Νοσοκοµείου Harefield του Λονδίνου.

Συγκεκριµένα, για το διάστηµα 2010-2015 διαπιστώθηκε 
ότι όχι µόνο µειώθηκε κατά 3,9% κατά µέσο όρο ο ρυθµός 
γεννήσεων στη χώρα αλλά και αυξήθηκε κατά περίπου 1,8% 
κατ’ έτος η βρεφική θνησιµότητα, µετά από µείωση 2,1% το 
διάστηµα 2001-2009. Από την άλλη, πάντως, οι γεννήσεις νε-
κρών βρεφών συνέχισαν την πτωτική τους τάση µε ετήσιο 
ρυθµό 4,6%.
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Ενώ το Πυροσβεστικό Σώμα βρί-
σκεται ήδη σε κατάσταση «κόκ-
κινου» συναγερμού, καθώς δεν 
μπήκε καλά-καλά ο Ιούνιος και 
ήδη έχουν αρχίσει να ξεσπούν οι 

πρώτες πυρκαγιές, αποκαλυπτικά είναι τα στοι-
χεία της έρευνας της Πυροσβεστικής σε συνερ-
γασία με την αστυνομία για το παρανάλωμα του 
πυρός που έζησε πέρυσι το καλοκαίρι η χώρα, με 
χειρότερα πληγείσες περιοχές τη Ζάκυνθο και 
την Αττική.

167 πυρκαγιές
Όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα της «Καθημε-
ρινής», πέρυσι στο όμορφο νησί του Ιονίου ση-
μειώθηκαν 167 δασικές πυρκαγιές, γεγονός που 
έκανε τις διωκτικές αρχές να θεωρήσουν σχεδόν 
δεδομένους τους εμπρησμούς. Μάλιστα, μέσα 
στον Μάιο ο εισαγγελέας Ζακύνθου έδωσε πα-
ραγγελία για νέα έρευνα στη Διεύθυνση Αντιμε-
τώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) της 
Πυροσβεστικής, καθώς, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, επιδιώκεται να αποκαλυφθεί στο σύνολό 
του το δίκτυο καταπατητών που μόνο πέρυσι 
προκάλεσε καταστροφή 30.000 στρεμμάτων δα-
σικών εκτάσεων, τα οποία, σύμφωνα με πηγές 
του νησιού, ήδη έγιναν στόχος καταπατήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι για τις περσινές πυρκαγιές 
σχηματίστηκαν και υποβλήθηκαν στον εισαγγε-
λέα του νησιού δικογραφίες εις βάρος πέντε α-
τόμων, ενώ, όπως έγινε γνωστό, οι ύποπτοι ταυ-
τοποιήθηκαν από τη ΔΑΕΕ μέσω άρσεων τη-
λεφωνικού απορρήτου αλλά και εξονυχιστικής 
μελέτης βίντεο από κάμερες που είχαν καταγρά-
ψει τις κινήσεις των δραστών. Σημειώνεται ότι ως 
ύποπτοι για την πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου 
στη θέση Στρογγύλη στις Βολίμες εμφανίζονται 
τρία άτομα ηλικίας 30, 55 και 80 ετών, ενώ για 
τη φωτιά της 26ης Αυγούστου στην ίδια περι-
οχή, που είχε ως αποτέλεσμα να καούν 16.000 

ΚΥΚΛΏΜΑΤΑ ΚΑΤΑΠΑΤΗΤΏΝ 
ΠΊΣΏ ΑΠΌ ΤΊΣ ΦΏΤΊΈΣ 
ΣΈ ΑΤΤΊΚΗ-ΖΑΚΥΝΘΌ

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΊΚΌΠΌΥΛΌΣ

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, η ΙΟΝΙΟΣ 
ΣΧΟΛΗ, σε μία προσπάθεια εποικοδομητικής 
και δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών 
στο ξεκίνημα των διακοπών τους, διοργανώνει 
το Καλοκαιρινό - Αθλητικό της Πρόγραμμα από 
τις 18/6/ - 13/7/2018.

A. ΠΑΙΔΙ & ΠΑΙΧΙΔΙ
Παιδικό Πρόγραμμα με στόχο τη γνωριμία των 
παιδιών, ηλικίας 4 έως 7 ετών, σε διάφορα 
αθλήματα, τη φύση, την πισίνα και τη θάλασσα.

B. ΠΑΙΔΙ & ΑΘΛΗΣΗ
Για μαθητές ηλικίας 8 έως 11 ετών. Το Πρό-
γραμμα προσφέρει τη δυνατότητα στα παιδιά να 
γνωρίσουν και να συμμετάσχουν σε αθλήματα 
με σκοπό να προάγουν την ομαδικότητα και τη 
συνεργασία.

Γ. ΠΑΙΔΙ & ΔΡΑΣΗ
Για παιδιά ηλικίας 12 έως 15 ετών. Η επαφή με 

τη φύση, δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να απο-
κτήσουν νέες εμπειρίες γεμάτες δράση. Ποδή-
λατο Βουνού, Τοξοβολία, Αναρρίχηση - Καταρ-
ρίχηση - Πεζοπορία, Ιππασία, Ποδόσφαιρο 5x5, 
Windsurfing κ.ά.

Δ. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Football - Basketball Camp. Ποδόσφαιρο 5x5, 
Κολύμβηση, Εκδρομές για μπάνιο στη θάλασ-
σα, Ποδηλασία, Τοξοβολία, Αναρρίχηση, κ.ά.
Girls’ Activities ειδικά για τις ‘‘μικρές κυρίες’’. 
Aerobic, Μοντέρνοι Χοροί, Ενόργανη & Ρυθ-
μική, Κολύμβηση, Εκδρομές για μπάνιο στη 
θάλασσα, Ποδηλασία, Τοξοβολία, Αναρρίχηση, 
κ.ά.

Στις 18 Ιουνίου ξεκινά το ‘‘Αθλητικό Καλοκαίρι 
‘18’’ στην ΙΟΝΙΟ ΣΧΟΛΗ.

Δηλώστε μέχρι 14 Ιουνίου τη συμμετοχή σας 
στο τηλ.: 210 613 6693 ή στο www.ionios.gr

Αθλητικό Πρόγραμμα ΙΟΝΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ  
«Aθλητικό Καλοκαίρι 18»

στρέμματα δάσους, ύποπτος θεωρείται 31χρονος 
κάτοικος του νησιού, για τον οποίο, ωστόσο, συ-
νεχίζονται οι προανακριτικές ενέργειες προκει-
μένου η ΔΑΕΕ να «δέσει» από κάθε πλευρά την 
υπόθεση.

Κύκλωμα καταπατήσεων
Το ακόμα πιο ανησυχητικό στοιχείο της έρευ-
νας είναι ότι πλέον οι διωκτικές αρχές εκτιμούν 
ότι έχουν στα χέρια τους ενδείξεις για την ύ-
παρξη στη Ζάκυνθο κυκλώματος καταπατητών, 
το οποίο είτε αποχαρακτηρίζει δασικές εκτάσεις 
είτε δεν επιτρέπει να χαρακτηριστούν αναδασω-
τέες. Με βάση τα στοιχεία αυτά, ο εισαγγελέας 
Ζακύνθου παρήγγειλε εντός Μαΐου νέα έρευνα, 
προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα μέλη του κυ-
κλώματος αυτού, και στο πλαίσιο της έρευνας 
τριμελές κλιμάκιο της ΔΑΕΕ επισκέφτηκε στα 
μέσα Απριλίου τη Ζάκυνθο και πραγματοποίησε 
επαφές με διάφορους αξιωματούχους και αρμο-
δίους, προκειμένου να σχηματίσει μια πιο κα-
θαρή εικόνα.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από πέρυσι, όταν οι 
πυρκαγιές μαίνονταν στο νησί απειλώντας ζωές 
και περιουσίες και καταστρέφοντας το φυσικό 
του κάλλος, ο δήμαρχος Ζακύνθου Παύλος Κο-
λοκοτσάς είχε κάνει λόγο για «σχέδιο καταστρο-
φής του πρασίνου. Σε έναν μήνα έχουν ξεσπάσει 
30 πυρκαγιές», ενώ και ο γενικός γραμματέας 
Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Καπάκης είχε 
τονίσει ότι «πρόκειται για μια μη φυσιολογική 
κατάσταση και εξέλιξη», προσθέτοντας ότι «την 
ώρα που οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με δύο με-
γάλες πυρκαγιές και προσπαθούν να σώσουν κα-
τοικημένες περιοχές, ξεφυτρώνουν σε άλλα ση-
μεία πολλές πυρκαγιές σχεδόν ταυτόχρονα και 
μάλιστα σε σημεία και ώρες που δεν δικαιολο-
γούνται από τυχαία αιτία. Όλο αυτό εξαντλεί α-
πίστευτα ολόκληρο τον κρατικό μηχανισμό, προ-
σωπικό και μέσα, χωρίς να υπολογίσει κανείς και 

το τεράστιο κόστος και τα έξοδα για τις μετακινή-
σεις από άλλες περιοχές, τις καταπονήσεις του ε-
ξοπλισμού και κυρίως των ανθρώπων».

Στο μικροσκόπιο και η Αττική
Ωστόσο, η Ζάκυνθος δεν είναι το μόνο μέρος της 
χώρας που ενεργοποίησε τις διωκτικές αρχές, 
καθώς η ΔΑΕΕ έβαλε κάτω από το μικροσκό-
πιό της και τις περσινές πυρκαγιές σε Λαγονήσι 
και Ανάβυσσο, καθώς η εκδήλωσή τους μέσα σε 
διάστημα μόλις τριών ημερών θεωρήθηκε του-
λάχιστον ύποπτη, με τον δήμαρχο Σαρωνικού 
Γιώργο Σοφρώνη να κάνει λόγο για οργανωμένο 
σχέδιο εμπρησμού. Σε συνεργασία με την αστυ-
νομία και χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα με αυτά 
της Ζακύνθου (παρακολουθήσεις, άρση τηλε-
φωνικού απορρήτου κ.λπ.), η ΔΑΕΕ πλέον, σύμ-
φωνα με πληροφορίες, έχει στα χέρια της ισχυρά 
στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία οι πυρκαγιές 
ήταν αποτέλεσμα σκόπιμου εμπρησμού, ώστε εν 
συνεχεία να αποχαρακτηριστούν και να καταπα-
τηθούν ιδιωτικές δασικές εκτάσεις.

Οι ίδιες πληροφορίες που επικαλείται η 
«Καθημερινή» κάνουν λόγο για έγγραφα με η-
μερομηνία μεταγενέστερη της πυρκαγιάς τα 
οποία επιχειρούσαν να πιστοποιήσουν ότι το 
πευκοδάσος δεν κάηκε την 31η Ιουλίου του 2017 
αλλά είχε καταστραφεί από πυρκαγιά περίπου 
μία δεκαετία νωρίτερα. Ήδη η δικογραφία τέ-
θηκε υπόψη του εισαγγελέα, ο οποίος τη χώρισε 
σε δύο μέρη: το ένα σκέλος αφορά τον εμπρησμό 
και το δεύτερο το σχέδιο καταπάτησης της καμέ-

νης έκτασης, με την ΕΛ.ΑΣ., μάλιστα, να αναλαμ-
βάνει την έρευνα, καθώς στην υπόθεση φέρονται 
να εμπλέκονται και άτομα με δημόσια αξιώματα.

Τέλος, για τις περσινές πυρκαγιές στην 
Ηλεία η έρευνα των διωκτικών αρχών έχει κατα-
λήξει στο συμπέρασμα ότι οφείλονται στη δράση 
κτηνοτρόφων, αλλά και παράνομων καλλιεργη-
τών κάνναβης, οι οποίοι προσπαθούν με εμπρη-
σμούς να κρύψουν τα ίχνη και τη δράση τους.

Δεκάδες συλλήψεις 
για εμπρησμούς
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα επίσημα στατιστικά 
στοιχεία της ΔΑΕΕ δείχνουν μια απογοητευτική 
εικόνα ως προς το ζήτημα της πυροπροστασίας 
στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, εντός του 2017 συ-
νελήφθησαν με την κατηγορία του εμπρησμού 
από αμέλεια 240 άτομα και αντίστοιχα για εμπρη-
σμό από πρόθεση 34. Από το σύνολο των συλλη-
φθέντων, ένας κρίθηκε προφυλακιστέος, καθώς 
προέκυψε συμμετοχή του σε πάνω από 15 πε-
ριστατικά εμπρησμών. Καθ’ όλη τη διάρκεια της 
περσινής χρονιάς η ΔΑΕΕ σχημάτισε 15 δικογρα-
φίες για υποθέσεις εμπρησμού. Τα νούμερα δεν 
παρουσιάζουν σημαντική απόκλιση σε σχέση με 
τα αντίστοιχα του 2016. Ενδεικτικά, για εμπρη-
σμό από αμέλεια συνελήφθησαν 263 άτομα και 
για εμπρησμό από πρόθεση 54. Ένα άτομο προ-
φυλακίστηκε, καθώς προέκυψαν ενδείξεις εμπλο-
κής του σε πάνω από 30 πυρκαγιές, ενώ συνολικά 
η ΔΑΕΕ το 2016 σχημάτισε 19 δικογραφίες.
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κόσµος

 Σύµφωνα µε την τουρκική εφηµερίδα 
«Hürriyet», Αµερικανοί αξιωµατούχοι 
εξήγησαν στους Τούρκους πως οι ρωσικοί 
S-400 θα είναι µια σοβαρή απειλή για τις 
χώρες-µέλη του ΝΑΤΟ και πίεσαν και για τη 
µη παράδοση των µαχητικών F-35.

Κ
ίνηση τακτικής ή άτακτη υποχώρηση; Όπως και 
να ’χει, φαίνεται ότι η Τουρκία αποφάσισε να 
µην τραβήξει κι άλλο το σκοινί στο ζήτηµα των 
σχέσεών της µε τις ΗΠΑ και σε µια κίνηση κα-
λής θέλησης µάλλον «παγώνει» την παραλαβή 
του ρωσικού αντιαεροπορικού/αντιβαλλιστικού 

συστήµατος S-400, ζητώντας ως αντάλλαγµα την άµεση παραλαβή 
των αµερικανικών µαχητικών 5ης γενιάς F-35.

«Πάγος» από το Κογκρέσο
Υπενθυµίζεται ότι λίγες ηµέρες πριν το Κογκρέσο των ΗΠΑ είχε 
βάλει πάγο στην πώληση των F-35 στην Τουρκία. Συγκεκριµένα, 
η Βουλή των Αντιπροσώπων υπερψήφισε τον αµυντικό προϋπο-
λογισµό του Πενταγώνου, στον οποίο περιλαµβάνεται τροπολογία 
για το «πάγωµα» παράδοσης αµυντικού εξοπλισµού στην Τουρκία 
έως ότου συνταχθεί έκθεση από το αµερικανικό υπουργείο Άµυνας 
για το πραγµατικό επίπεδο των σχέσεων της Ουάσινγκτον και της 
Άγκυρας, στην οποία τροπολογία περιλαµβάνεται και η πώληση των 
αµερικανικών µαχητικών F-35 στην Τουρκία. Μάλιστα ο βουλευτής 
Μπραντ Σέρµαν στη διάρκεια της συζήτησης για το «πάγωµα» της 
αποστολής των F-35 στην Τουρκία ζήτησε από τον υπουργό Εξωτε-
ρικών των ΗΠΑ Μάικ Ποµπέο να «µη δώσετε τα F-35 στην Τουρ-
κία, θα τα χρησιµοποιήσει εναντίον της Ελλάδας», προσθέτοντας 
ότι τα µαχητικά αυτά δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν κατά τρο-
µοκρατών, αλλά για πλήγµατα εναντίον της Ελλάδας, και υπογραµ-
µίζοντας µε νόηµα ότι «ελπίζω να θυµηθούν τα εκατοµµύρια θυµά-
των Αρµενίων, Ελλήνων και άλλων της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας 
στις αρχές του περασµένου αιώνα».

Οργή στην Άγκυρα
Η απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων προκάλεσε σοκ και 
οργή στην Τουρκία, η οποία επιδιώκει να είναι µία από τις πρώτες 
χώρες που θα παραλάβουν τα υπερσύγχρονα F-35, καθώς θεωρεί 
ότι µε αυτά θα αποκτήσει κυρίαρχο ρόλο στους αιθέρες. Οι αντι-
δράσεις, µάλιστα, της Άγκυρας ήταν αρχικά προκλητικές, µε τον 
εκπρόσωπο του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών Χαµί Ακσόι να 
δηλώνει ότι η Τουρκία έχει εκπληρώσει όλες τις απαιτήσεις για να 
προµηθευτεί από τις ΗΠΑ τα µαχητικά 5ης γενιάς και ότι η Άγκυρα 
περιµένει απ’ όλες τις πλευρές να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους. 

Από την πλευρά του, ο πολιτικός προϊστάµενος του Ακσόι, Μεβλούτ 
Τσαβούσογλου, µιλώντας σε τηλεοπτικό δίκτυο της Τουρκίας επι-
χείρησε να αποσυνδέσει το «πάγωµα» των F-35 από την αγορά των 
S-400, λέγοντας ότι «αυτή η συµφωνία δεν συνδέεται ούτε µε τους 
S-400 ούτε µε άλλα θέµατα», ενώ εκτόξευσε και συγκεκαλυµµένες 
απειλές προς την Ουάσινγκτον, σηµειώνοντας ότι «ο λαός ζητάει να 
κλείσει η βάση του Ιντσιρλίκ, αλλά δεν έχουµε µόνο αυτό το ατού 
στα χέρια µας. [...] Για να οµαλοποιηθούν οι σχέσεις µας, οι ΗΠΑ 
πρέπει να προβούν σε κάποια βήµατα. Οι ΗΠΑ δεν πρέπει να χά-
σουν έναν σύµµαχο σαν κι εµάς. Εµείς δεν έχουµε κάνει κάποιο 
λάθος απέναντι στις ΗΠΑ, το αντίθετο, οι ΗΠΑ έχουν κάνει». Και, 
φυσικά, από το πλάνο δεν θα µπορούσε να λείπει ο Πρόεδρος της 
Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος µε ακραίο «τσαµπου-
κά» σηµείωσε ότι «εµείς λέµε ότι οι ΗΠΑ είναι στρατηγικός µας 
εταίρος. Ως τέτοιος στρατηγικός εταίρος µη µας πουν οι ΗΠΑ να 
χτυπήσουµε άλλη πόρτα».

Όπισθεν ολοταχώς
Ωστόσο, φαίνεται ότι οι… αγριάδες δεν είχαν το επιθυµητό αποτέ-
λεσµα. Αντιθέτως, ο αρµόδιος υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ 
Γουές Μίτσελ αποκάλυψε την µπλόφα Τσαβούσογλου, λέγοντας 
χωρίς περιστροφές ότι αν η Τουρκία προβεί στην αγορά των ρωσι-
κών αντιαεροπορικών συστηµάτων S-400, αυτό θα έχει αντίκτυπο 
στη συµµετοχή της στα κοινά προγράµµατα στρατιωτικής και βιο-
µηχανικής συνεργασίας µε τις ΗΠΑ, µεταξύ των οποίων περιλαµ-
βάνεται και το πρόγραµµα για την παραγωγή των µαχητικών F-35.

«Από την τουρκική πλευρά θα πρέπει να αναµένουν ότι αν προ-
χωρήσουν στην αγορά σύγχρονων ρωσικών οπλικών συστηµάτων, 
αυτό θα επηρεάσει τη συµµετοχή τους στα προγράµµατα στρατιω-
τικής και βιοµηχανικής συνεργασίας µε τις ΗΠΑ. Και αυτό νοµίζω 
ότι περιλαµβάνει και τα F-35» είπε ο Μίτσελ µιλώντας σε εκδήλωση 
του Heritage Foundation, ενός συντηρητικού think tank, από το 
βήµα της οποίας έπλεξε το εγκώµιο της Ελλάδας, χαρακτηρίζοντάς 
την «πόλο σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και στα ∆υτικά 
Βαλκάνια».

Τα µηνύµατα αυτά της Ουάσινγκτον φαίνεται ότι θορύβη-
σαν την Άγκυρα, καθώς, σύµφωνα µε την τουρκική εφηµερίδα 
«Hürriyet», Αµερικανοί αξιωµατούχοι εξήγησαν στους Τούρκους 
πως οι ρωσικοί S-400 θα είναι µια σοβαρή απειλή για τις χώρες-

µέλη του ΝΑΤΟ και πίεσαν και για τη µη παράδοση των µαχητικών 
F-35. Στο πλαίσιο αυτό, και θέλοντας να αποφύγει τα χειρότερα, η 
Τουρκία φαίνεται ότι προσανατολίζεται στην αναβολή της παραλα-
βής των S-400, µε τις πληροφορίες να θέλουν την Άγκυρα να δια-
βεβαιώνει τους Αµερικανούς αξιωµατούχους πως η παραλαβή του 
ρωσικού οπλικού συστήµατος θα γίνει σε 19 µήνες αντί των 9 που 
είχε ανακοινωθεί αρχικά, µε την κυβέρνηση να φέρνει ως δικαιο-
λογία για την αναβολή τεχνικούς λόγους, ότι δηλαδή στο διάστηµα 
αυτό δεν θα έχουν προλάβει να εκπαιδευτούν στο λογισµικό των 
συστηµάτων οι Τούρκοι αξιωµατικοί και η χρήση του θα πρέπει να 
γίνεται από Ρώσους.

Προκλήσεων συνέχεια
Πάντως, αν κάποιος ήλπιζε ότι η Τουρκία θα εγκαταλείψει την τα-
κτική των προκλήσεων κατά της Ελλάδας µετά τα σαφή µηνύµατα 
των ΗΠΑ, µάλλον θα απογοητευτεί. Ήδη, σύµφωνα µε το πρακτο-
ρείο Anadolu, µε το αιτιολογικό της αποτροπής προκλητικής ενέρ-
γειας από την… Αθήνα, η Άγκυρα έθεσε σε κατάσταση επιφυλακής 
δυνάµεις του τουρκικού Πολεµικού Ναυτικού στο Αιγαίο, βάζοντας 
σε κατάσταση πλήρους ετοιµότητας µια φρεγάτα και δύο πυραυλα-
κάτους, ενώ παράλληλα κλήθηκαν σε ετοιµότητα να συµµετάσχουν 
σε ενδεχόµενη αποστολή και άνδρες των ειδικών δυνάµεων SAT.

ΤΖΟΓΑΡΕΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ – 
«ΠΑΓΩΝΕΙ» ΤΟΥΣ S-400 
ΓΙΑ ΤΑ F-35

  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
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ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ 
ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

 ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΟΥΡΟΥΝΗ*

Μ
ια εικόνα χίλιες λέξεις – ένας χάρτης χί-
λιες εικόνες. Η ψηφιακή χαρτογραφία 
και τα γεωγραφικά συστήµατα πληρο-
φοριών GIS δεν αφορούν µόνον ειδι-
κούς επιστήµονες, µπορούν να ενσω-
µατωθούν µε τρόπο ιδιαίτερα διασκε-

δαστικό σε όλες τις βαθµίδες και σχεδόν σε όλα τα πεδία της 
εκπαίδευσης, κάνοντας τη γνώση πιο εύληπτη και πιο ελκυ-
στική.

Στη δική µας, ασπρόµαυρη εποχή η γενιά µας συµφιλιώ-
θηκε γρήγορα µε τον «Πολιτικό Χάρτη της Ελλάδος», όπως τον 
βλέπαµε κρεµασµένο δίπλα στον βλοσυρό Θεόδωρο Κολοκο-
τρώνη, πάνω στον τοίχο της πρώτης τάξης του δηµοτικού. Η αλή-

θεια είναι ότι έκτοτε η χαρτογραφική αντίληψη για τους περισ-
σότερους από εµάς δεν καλλιεργήθηκε ιδιαίτερα. Σήµερα, όµως, 
σε ένα περιβάλλον όπου η τεχνολογία κάνει σβέλτα και επιδέξια 
άλµατα προς το µέλλον, η ψηφιακή γεωγραφία έχει εντελώς δια-
φορετική και πολύ µεγαλύτερη αξία απ’ ό,τι παλιότερα. Τόσο για 
τους ενήλικες όσο και για τα παιδιά.

Από τη στιγµή που το παιδί ανοίξει στο κινητό τους google 
χάρτες, έχει ήδη κάνει τα πρώτα του βήµατα στο GIS, καθώς 
αυτό που απλώνεται στην οθόνη είναι ο ψηφιακός χάρτης της 
περιοχής του. «Ψηφιακός» θα πει ζωντανός, διαδραστικός, που 
µπορείς δηλαδή να ζουµάρεις, να πανάρεις, να κάνεις ταπ για να 
µάθεις πληροφορίες ή να καταγράψεις τις δικές σου. «Ψηφιακός 
χάρτης», όµως, θα πει Geographic Information System, αυτό 

που λέµε Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών ή απλά GIS.
Τα σηµερινά παιδιά θα πάρουν τις αποφάσεις του αύριο. 

Είναι η γενιά που θα κατακτήσει τον «γεωγραφικό αλφαβητι-
σµό», την ικανότητα δηλαδή της γεωγραφικής κατανόησης και 
συλλογιστικής για τη λήψη αποφάσεων, ένα συστατικό προσω-
πικής και επιστηµονικής ολοκλήρωσης. Αλλά και µια κρίσιµη ι-
κανότητα για την αξιοποίηση της ποσοτικά άπειρης πληροφο-
ρίας που συλλέγεται καθηµερινά και χρειάζεται ορθή κρίση για 
την αξιοποίησή της µε στόχο την αντιµετώπιση των περίπλοκων 
προβληµάτων σε τοπική ή παγκόσµια κλίµακα.

Αν σήµερα το κλειδί για την εκπαίδευση είναι το STEM –δη-
λαδή επιστήµη, τεχνολογία, µηχανική και µαθηµατικά–, τότε το 
Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών είναι ένα εργαστήριο όπου 
ανακατεύονται αρµονικά αυτά τα τέσσερα θεµελιώδη συστατικά. 
Όµως δεν αφορά µόνο τις θετικές επιστήµες. Στα σχολεία του 
αύριο τα παιδιά διδάσκονται Ιστορία πάνω σε διαδραστικούς 
χάρτες, από τους Περσικούς Πολέµους και την εκστρατεία του 
Μεγαλέξανδρου µέχρι το Χάνι της Γραβιάς, όλα αποκτούν υπό-
σταση όταν τα βλέπουµε στη θέση τους, στον χρόνο τους, συνδυ-
ασµένα και εντέλει «ψηφιακά».

Παλιότερα υπήρχε ο µύθος ότι το GIS είναι εργαλείο για ει-
δικούς επιστήµονες. Σήµερα το GIS θεωρείται εργαλείο για την 
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της δηµιουργικότητας και των 
δεξιοτήτων.

Τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών µπορούν να κλι-
µακώνονται και να πλάθονται µε τρόπο που να προσαρµόζονται 
σε κάθε επίπεδο εκπαίδευσης και ηλικίας και να απαντούν σε α-
νάγκες και προβλήµατα ανάλογα µε τον χρήστη. Τα παιδιά του 
δηµοτικού µπορούν σε µικρές ή µεγάλες οµάδες να δηµιουργούν 
µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού µια αναπαράσταση του µικρό-
κοσµου της γειτονιάς τους, να συλλέγουν τα σηµεία της γειτονιάς 
τους που τα ενδιαφέρουν, ποιο πεζοδρόµιο είναι χαλασµένο, πού 
υπάρχει παιδική χαρά, πόσο κοντά είναι το γήπεδο µπάσκετ και 
ποια είναι η ασφαλέστερη διαδροµή για ποδήλατο…

Τα µεγαλύτερα παιδιά της µέσης εκπαίδευσης µπορούν να 
επεξεργαστούν έναν δυναµικό, διαδραστικό χάρτη µε προσαρ-
µοσµένο περιεχόµενο που µπορούν να βρουν στα ανοιχτά κρα-
τικά δεδοµένα και στην Ελληνική Στατιστική Αρχή, για να κα-
τασκευάσουν χάρτες και εντυπωσιακές παρουσιάσεις, αναπτύσ-
σοντας έτσι τις δικές τους, ιδιαίτερες δεξιότητες για το µέλλον.

Τα σηµερινά παιδιά που καταπιάνονται νωρίς µε τον συναρ-
παστικό κόσµο της ψηφιακής χαρτογραφίας ικανοποιούν την 
έµφυτη περιέργειά τους, κατανοούν τον κόσµο στον οποίο θα 
ζήσουν και καλλιεργούν την ικανότητα του να λύνουν προβλή-
µατα. Μέσα στον απέραντο κόσµο των πληροφοριών όπου εκτί-
θενται καθηµερινά, µαθαίνουν να τις αξιολογούν ταχύτερα και 
να ξεχωρίζουν τις σηµαντικές από τις αδιάφορες.

Ανθρώπινες πόλεις θα αποκτούµε όλο και περισσότερο, όσο 
τα παιδιά προβληµατίζονται για το άµεσο και το ευρύτερο περι-
βάλλον τους, για τις πολιτικές που ακολουθούνται και για την 
αποτελεσµατικότητα του σχεδιασµού (ή την έλλειψή του). ∆ί-
καιες πόλεις θα αποκτούµε όσο κάνουµε τολµηρά άλµατα προς 
το µέλλον.

*Ο Κώστας Κουρούνης είναι πολεοδόµος πολιτικός µηχανικός, υ-
πεύθυνος για την πρωτοβουλία Publicspace.gr.

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν
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Η σημαντική προσπάθεια να 
εφαρμοστεί ένα πλαίσιο προστασίας στο 
internet ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε 
από έναν 35χρονο Γερμανό 
ευρωβουλευτή της ομάδας των 
Πρασίνων, τον Γιαν Φίλιπ Άλμπρεχτ.

Ο 
Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδο-
μένων, το GDPR, έχει κυριαρχήσει την τελευ-
ταία εβδομάδα στα διαδικτυακά νέα. Δεκάδες 
emails ενημέρωσης και συμμόρφωσης έφτασαν 
στα mailboxes από εταιρείες που χειρίζονται 
προσωπικά δεδομένα και επιτέλους δόθηκε η 

ευκαιρία στους χρήστες να διαγραφούν από άχρηστα newsletters 
και άσκοπα ενημερωτικά emails και να έχουν οι ίδιοι την επιλογή 
σε ποιον θα επιτρέψουν να αποστέλλει διαφημιστικά ηλεκτρονικά 
μηνύματα. Αυτή είναι η μία όψη του νομίσματος.

Αν και ακόμη είμαστε στην αρχή, το γεγονός ότι το GDPR 
έγινε νόμος της Ε.Ε. και η άρνηση συμμόρφωσης από εταιρείες 
μπορεί να οδηγήσει σε τεράστια πρόστιμα αποδεικνύει πως όλοι 
τελικά έχουν την επιθυμία και τη δυνατότητα να συμμορφωθούν 
και να προσφέρουν στον χρήστη του διαδικτύου την επιλογή να 
κρατήσει για τον εαυτό του τα προσωπικά δεδομένα του, είτε 
πρόκειται για email είτε για τηλέφωνο, ή απλά να επιλέξει ποιος 
θα τα χρησιμοποιεί.

Προσωπικό στοίχημα
Η σημαντική προσπάθεια να μπει μια τάξη στο internet ξεκί-
νησε και ολοκληρώθηκε από έναν 35χρονο Γερμανό ευρωβου-
λευτή της ομάδας των Πρασίνων, τον Γιαν Φίλιπ Άλμπρεχτ, ο ο-
ποίος έγινε παγκοσμίως γνωστός από τη διαμόρφωση και εφαρ-
μογή του GDPR.

Από το 2009, που εξελέγη ευρωβουλευτής σε ηλικία μόλις 
27 ετών, έθεσε ως σκοπό της ζωής του την προστασία των προσω-
πικών δεδομένων στο διαδίκτυο. Σπούδασε Νομική, εξειδικεύ-
τηκε στο Δίκαιο της Τεχνολογίας και της Επικοινωνίας και απο-
φάσισε να εφαρμόσει όσα έμαθε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για εκεί-
νον, η διαμόρφωση ενός προστατευτικού πλαισίου στο διαδίκτυο 
ήταν ένα προσωπικό στοίχημα. Το 2009 έγινε μέλος της Επιτρο-
πής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υπο-

θέσεων, της οποίας σήμερα είναι αντιπρόεδρος. Από την πρώτη 
του θητεία οι ενέργειές του για την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων ήταν σημαντικές, γεγονός που του εξασφάλισε και 
δεύτερη θητεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – το 2015, μάλιστα, 
ήταν επικεφαλής μιας αποστολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
στο αμερικανικό Κογκρέσο που είχε στόχο να θέσει το ζήτημα 
της προστασίας των δεδομένων και αυτό των μαζικών παρακο-
λουθήσεων. Το αποτέλεσμα ήταν να υπογραφεί ένα κανονιστικό 
πλαίσιο λειτουργίας μεταξύ Ε.Ε. και ΗΠΑ αναφορικά με την προ-
στασία των προσωπικών δεδομένων των Ευρωπαίων πολιτών.

Τον Ιανουάριο του 2013 ο Άλμπρεχτ παρουσίασε ένα σχέ-
διο νόμου το οποίο θα έδινε στους χρήστες του internet τη δυ-
νατότητα να χειρίζονται τα προσωπικά τους δεδομένα και ταυτό-
χρονα να καταγγέλλουν όσους τα υπέκλεπταν και τα διέθεταν σε 
άλλους χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Τον Οκτώβριο του 2013 η 
πρόταση του Άλμπρεχτ με τίτλο GDPR (General Data Protection 
Regulation) υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθε-
ριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και μάλιστα με 
ευρεία πλειοψηφία απ’ όλα τα πολιτικά κόμματα. Ο ευρωβου-
λευτής, μάλιστα, ήταν επικεφαλής των διαπραγματεύσεων με-
ταξύ του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου των Υπουρ-
γών για τη σωστή ενσωμάτωση του GDPR στο ευρωπαϊκό δίκαιο, 
κάτι που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2016. «Πατέρα» και 
«βασιλιά» του GDPR χαρακτηρίζουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά 
ΜΜΕ τον Γιαν Φίλιπ Άλμπρεχτ, αφού με επίπονη και επίμονη 
προσπάθεια κατόρθωσε το ακατόρθωτο, να διαμορφώσει ένα αυ-
στηρό πλαίσιο αναφορικά με τη χρήση προσωπικών δεδομένων 
από εταιρείες και φορείς, θέτοντας ως προτεραιότητα τον χρήστη.

Προστασία από τις μαζικές παρακολουθήσεις
Ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος είναι και με το ζήτημα των μα-
ζικών παρακολουθήσεων πολιτών από υπηρεσίες πληροφοριών 
όπως η CIA και η NSA. Μετά τις αποκαλύψεις του διάσημου Α-

μερικανού Έντουαρντ Σνόουντεν, ο Άλμπρεχτ από το 2013 πιέζει 
τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και τα Κοινοβούλια να λάβουν ουσι-
αστική δράση κατά των μαζικών παρακολουθήσεων πολιτών. Έ-
πειτα από δική του πρωτοβουλία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξε-
κίνησε έρευνες για τα προγράμματα υψηλής τεχνολογίας Prism 
και Tempora, που έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν αναρίθ-
μητα προσωπικά δεδομένα όλων των πολιτών, το τελευταίο μάλι-
στα αποκαλύφθηκε μέσω της υπόθεσης Σνόουντεν. Ο Άλμπρεχτ 
τον Δεκέμβριο του 2013 κανόνισε με τους δικηγόρους του φυγό-
δικου Σνόουντεν να δώσει ο τελευταίος ηχογραφημένες απαντή-
σεις σε ευρωβουλευτές αναφορικά με το ζήτημα των μαζικών πα-
ρακολουθήσεων, προκειμένου να έχουν πλήρη εικόνα του προ-
βλήματος και να συνειδητοποιήσουν πόσο έχουν επηρεαστεί οι 
Ευρωπαίοι πολίτες.

Η αφοσίωση του 35χρονου ευρωβουλευτή στην προστασία 
των προσωπικών δεδομένων στην ψηφιακή εποχή αποτελεί κα-
θοριστικό σημείο για την πολιτική του καριέρα – ο ίδιος μάλι-
στα αντιτίθεται σε νόμους οι οποίοι, επικαλούμενοι την εθνική 
ασφάλεια, περιορίζουν τις προσωπικές ελευθερίες των πολιτών 
και την ιδιωτικότητά τους.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Άλμπρεχτ συνόψισε τη λει-
τουργία του GDPR τονίζοντας πως «με τους νέους κανόνες οι πο-
λίτες θα μπορούν να γνωρίζουν ποιοι κρατούν τα προσωπικά τους 
δεδομένα, για ποιον λόγο, πού τα χρησιμοποιούν και αν τα δί-
νουν σε άλλους. Ταυτόχρονα, οι πολίτες αποκτούν το δικαίωμα 
να ζητήσουν τη διαγραφή τους από λίστες και να ελέγχουν πλέον 
εξολοκλήρου ποιος θα διατηρεί προσωπικά δεδομένα τους, όπως 
το email ή το τηλέφωνό τους». Στον απόηχο του τεράστιου σκαν-
δάλου του Facebook με την Cambridge Analytica, όπου η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή είχε ανακοινώσει ότι τα προσωπικά δεδομένα 
έως και 2,7 εκατομμυρίων Ευρωπαίων χρηστών του Facebook κα-
τέληξαν με ανάρμοστο τρόπο –χωρίς τη συγκατάθεσή τους δη-
λαδή– στη βρετανική εταιρεία Cambridge Analytica, ήρθε το 
GDPR να θέσει τους υπευθύνους προς των ευθυνών τους. Πλέον, 
αυτές οι τακτικές θεωρούνται παράνομες στην Ε.Ε. και τιμωρού-
νται αυστηρά. Αξίζει να σημειωθεί, όπως είχε δηλώσει σε συ-
νέντευξή του στο Euronews ο Γερμανός ευρωβουλευτής, ότι 
«οι Ευρωπαίοι είμαστε οι πρώτοι που βάζουμε ένα πραγματικό 
πλαίσιο σε όλη την υφήλιο», ενώ ήδη ασκούνται πιέσεις και στις 
ΗΠΑ να υιοθετήσουν παρόμοιες αρχές, καθώς «68% των Αμερι-
κανών καταναλωτών ζητούν αντίστοιχη προστασία με αυτήν των 
νόμων της Ε.Ε.».

Τη στιγμή που 70% των Ευρωπαίων χρηστών του internet δι-
αθέτουν κάποια προσωπική τους πληροφορία στο διαδίκτυο –
στη χώρα μας μάλιστα το ποσοστό αυτό αγγίζει το 83%–, η ανά-
γκη για προστασία και περιορισμό στη χρήση προσωπικών δε-
δομένων είναι πιο επιτακτική από ποτέ, γι’ αυτό και η εφαρμογή 
του GDPR είναι ίσως το σημαντικότερο κεκτημένο αναφορικά με 
την ψηφιακή πραγματικότητα στην Ε.Ε. Ο Άλμπρεχτ πρόκειται 
να εγκαταλείψει τα ευρωπαϊκά του καθήκοντα τον ερχόμενο Σε-
πτέμβριο, προκειμένου να αναλάβει υπουργός Ψηφιακής Επο-
χής στο γερμανικό κρατίδιο Σλέσβιχ-Χόλσταϊν. Το ευρωπαϊκό 
του έργο ολοκληρώθηκε και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία. 

Ο «ΒΑΣΙΛΙΑΣ» ΤΟΥ GDPR
Ποιος είναι ο 35χρονος ευρωβουλευτής 

που έβαλε σε τάξη το διαδίκτυο.
  ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
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ΠΕΣ ΤΟ Μ’ ΕΝΑ TWEET
…και βγάλε τον πραγματικό εαυτό σου.

 ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

Μπάνια, παγωτά, καρπούζι, μνημόνια. Καλοκαίρι.

Κάποιος στο Twitter είχε τη φαεινή ιδέα να συσχετί-
σει το καλοκαίρι με την κυτταρίτιδα και τις ενδυματο-
λογικές επιλογές. Ακολούθησε ο κακός χαμός.

Όχι.

Το μείζον ζήτημα πήρε επικίνδυνες διαστάσεις.

Και μετά ήρθε η Καρακώστα.

Σε άλλη μία από τις καθοριστικές παρεμβάσεις της 
στη δημόσια σφαίρα, η Εύη η Καρακώστα μας ενη-
μέρωσε για τον τελευταίο προβληματισμό της.

Όπως τα λέει η κ. Καρακώστα είναι, παιδιά.

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δεν φοβήθηκε να θέσει 
τον δάκτυλον επί τον τύπον των ήλων και πλέον θα 
πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές.

Ήδη κάποιοι δεν άντεξαν το βάρος της ενοχής και 
παραδόθηκαν μόνοι τους.

Σε κάθε περίπτωση,

Και καλά κάνετε. Από πού κι ως πού η κάθε 
γυναίκα έχει το δικαίωμα να αποφασίζει τι θέλει 
να κάνει με το σώμα της και πώς θα γεννήσει. 
Φυσιολογικός τοκετός θέλουν δεν θέλουν, 
αλλιώς η βία θα είναι παρούσα στην υπόλοιπη 
ζωή τους.

Καλή, αλλά όχι απόλυτη, καθόσον ελλιπής. Δεν 
μπορεί να σταθεί τέτοια κόντρα χωρίς Μιχελο-
γιαννάκη που είναι αντίθετος με την καύση των 
νεκρών λόγω πιθανής επικείμενης αγιοποίησης 
του νεκρού και πού θα βρεις μετά τα λείψανα να 
κάνουν θαύματα. Είχε συμπληρώσει μάλιστα τότε 
ο γιατρός και βουλευτής πως παρ’ ότι το AIDS 
μεταδίδεται με το σάλιο (που δεν μεταδίδεται), με 
τη δύναμη του Θεού κανείς δεν έχει κολλήσει από 
τη Θεία Κοινωνία.
Βέβαια, βάζοντας στην εξίσωση και την επιστημο-
νική τοποθέτηση του γιατρού και βουλευτή Για-
κουμάτου, προκύπτει και ένα ερώτημα στο οποίο 
δεν απάντησε η τοποθέτηση της κ. Καρακώστα.

Όπως και να ’χει,

Σε άλλα νέα, την Τετάρτη είχαμε συλλαλητήρια σε 
23 πόλεις για το «Μακεδονικό». Όλα καλά με την 
αντίδραση στις κινήσεις της κυβέρνησης για τη 
βεβιασμένη και προβληματική λύση που προωθεί 
σε ένα εθνικό ζήτημα για το οποίο υπάρχει μεγάλη 
ευαισθητοποίηση σε ένα σημαντικό τμήμα των πολι-
τών. Υπάρχει όμως ένα μεγάλο πρόβλημα: το βασικό 
αίτημα των διοργανωτών των συλλαλητηρίων.

Κατά τα άλλα, οι Γερμανοί δεν τα βρήκαν με το 
ΔΝΤ για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους 
και η Ελλάδα πανηγυρίζει.

Σε γενικές γραμμές η κατάσταση έχει κάπως έτσι:

Άντε, πες μας για το τρίκυκλο.

ΣΥΡΙΖΑ, για καλύτερη εφαρμογή των μνημονίων. 
Έστω και εν μέσω αρνητικών διεθνών συσχετισμών.

Για να τα λέμε όλα, πάντως, τουλάχιστον είμαστε 
πολύ μπροστά από τους Ιταλούς. Αυτοί βρίσκονται 
ακόμα στα αρχικά στάδια της «περήφανης διαπραγ-
μάτευσης».

Πού ’ναι εκείνες οι ωραίες μέρες που ο πρωθυπουρ-
γός μας πήγαινε με όπλο τη γοητεία και τα επιχειρή-
ματά του για πολιτική λύση και εισέπραττε πάντα την 
ίδια απάντηση.

Σε άλλα νέα, ξεκίνησαν οι Πανελλαδικές.

Τέλος, τεκμηριώθηκαν με αδιαμφισβήτητα στοιχεία οι 
υπόγειες διαδρομές Μαξίμου, υπουργείου Προστασί-
ας του Πολίτη και Ρουβίκωνα.
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Το άλλοτε χρυσό χαρτί για τα θεσμικά 
χαρτοφυλάκια, μεταξύ των οποίων 
και το Υπερταμείο, πλέον αποτελεί 
αδύναμο κρίκο και ενέχει σημαντικούς 
κινδύνους πέρα από χάσιμο κεφαλαίων.

Τ
ον ασκό του Αιόλου ή κατ’ άλλους το Κουτί 
της Πανδώρας άνοιξε η προκαταρκτική ε-
ξέταση που παρήγγειλε ο προϊστάμε-
νος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών 
Ηλίας Ζαγοραίος, προκειμένου να διαπι-
στωθεί εάν έχει διαπραχθεί το αδίκημα της 

χειραγώγησης μετοχών για την υπόθεση Folli Follie Group.
Η εισαγγελική παρέμβαση που προκάλεσε η μηνυτήρια 

αναφορά της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με την οποία στρέ-
φεται κατά της εταιρείας, των μελών του διοικητικού της 
συμβουλίου και των οικονομικών της διευθυντών με το αιτι-
ολογικό της «μη παροχής αιτούμενων στοιχείων» καθώς και 
της «παρεμπόδισης ελέγχου», στο πλαίσιο των προβλεπόμε-
νων ενεργειών για τη διερεύνηση των ισχυρισμών του fund 
QCM περί ανακριβειών στις οικονομικές της καταστάσεις, 
φαίνεται ότι είναι μόνο η αρχή για τα δεινά της εταιρείας.

Ήδη προσφυγή στη Δικαιοσύνη με το αίτημα της συ-
ντηρητικής κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων της Folli 
Follie προς διασφάλιση των νόμιμων δικαιωμάτων των επεν-
δυτών ετοιμάζει η Ένωση Ελλήνων Επενδυτών. Παράλληλα, 
ανάλογες ενέργειες δρομολογούν και επενδυτές από το εξω-
τερικό που έχουν έρθει σε επαφή με την Ένωση.

Το άλλοτε χρυσό χαρτί για τα θεσμικά χαρτοφυλάκια, 
μεταξύ των οποίων και το Υπερταμείο, πλέον αποτελεί αδύ-
ναμο κρίκο και ενέχει σημαντικούς κινδύνους πέρα από χά-
σιμο κεφαλαίων. Η FFG επί σειρά ετών περιλαμβανόταν στα-
θερά στις επιλογές επενδυτών με έκθεση στην Ελλάδα, με-
ταξύ των οποίων funds του μεγέθους της BlackRock, Norges 
Bank, Allianz, Vanguard και Fidelity, η οποία μέσω των α-
μοιβαίων της κατέχει ποσοστό άνω του 5% της εισηγμένης.

Υπολογίζεται ότι πάνω από 7.500 μέτοχοι, ιδιώτες και θε-

σμικοί, 100 funds και 30 αμοιβαία κεφάλαια βρίσκονται πα-
γιδευμένα στη μετοχή έπειτα από την αναστολή διαπραγμά-
τευσης, έχοντας υποστεί φοβερές απώλειες, ενώ παράλληλα, 
με βάση τα όσα έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας από 
την QCM, δεν γνωρίζουν και ποια είναι η πραγματική αξία 
της εταιρείας και της επένδυσής τους.

Σε αυτούς θα πρέπει να προστεθούν οι ομολογιούχοι 
της εταιρείας, καθώς η εικόνα των δύο ομολόγων (οι ομολο-
γίες των δύο ομολόγων της FFG παραμένουν σε διαπραγμά-
τευση) παραπέμπει σε default.

Σημειώνεται ότι η Folli Follie έχει δύο μεγάλα διαπραγ-
ματεύσιμα ομολογιακά δάνεια: το ένα είναι ονομαστικής 
αξίας 249,5 εκατ. ευρώ και ονομαστικής απόδοσης 1,75% 
λήξης Ιουλίου 2019. Η διαπραγμάτευσή του την Τετάρτη γι-
νόταν στο 35%-42% (τιμή αγοραστών - τιμή πωλητών) της ο-
νομαστικής του αξίας. Το άλλο ομόλογο, ύψους 150 εκατ. ελ-
βετικών φράγκων και ονομαστικής απόδοσης 3,25% λήξης 
Νοεμβρίου 2021, τελούσε υπό διαπραγμάτευση στο 30%-
35% της αξίας του.

Σε περίπτωση που νομικά κριθεί ότι στοιχειοθετούνται 
λόγοι καταγγελίας των συμβάσεων από την πλευρά των ομο-
λογιούχων, τότε η υπόθεση λαμβάνει εξαιρετικά ανησυχη-
τική τροπή για την εταιρεία και τη διοίκησή της, καθώς α-
νοίγει ο δρόμος για συντηρητική κατάσχεση περιουσιακών 
της στοιχείων.

Την ίδια στιγμή η επιβεβαίωση στελεχών της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς στις πληροφορίες του Euro2day.gr ότι δεν 
έχει υπογραφεί σύμβαση μεταξύ FFG και ERNST&YOUNG 
(EY) του έργου επανελέγχου των οικονομικών καταστάσεων, 
χρήσης 2017, της FFG προκαλεί ραγδαίες εταιρικές εξελίξεις 
και εντεινόμενο προβληματισμό για τις ασφαλιστικές δι-

κλείδες με τις οποίες λειτουργεί η εγχώρια κεφαλαιαγορά.
Ωστόσο, το πρόβλημα εστιάζεται κυρίως στη στάση της 

διοίκησης και των βασικών μετόχων της άλλοτε κραταιάς ε-
πιχείρησης, καθώς κάθε είδους προσπάθεια ενημέρωσης, 
όποτε υπήρχε, ήταν ελλιπής, ενώ στο site της εταιρείας δεν 
υπάρχει καμία απολύτως αλλαγή. Η συνεχιζόμενη «αδυνα-
μία» παροχής στοιχείων από την πλευρά της διοίκησης και 
η ανυπαρξία επίσημου ελέγχου έως τώρα, σε συνδυασμό και 
με τη στάση των προμηθευτών, προκαλούν επίσης σοβαρά ε-
ρωτήματα, διοικητικά και λειτουργικά, ενώ πληροφορίες της 
αγοράς θέλουν τη Fosun να έχει ζητήσει διοικητική αλλαγή.

Η επόμενη μέρα προκαλεί ερωτήματα για την κατάρτιση 
των εξαμηνιαίων καταστάσεων, που είναι υποχρεωτική η δη-
μοσίευσή τους, αλλά και για τις συμμετοχές σε Αττικά Πολυ-
καταστήματα και Dufry. Τέλος, μεγάλος προβληματισμός ε-
πικρατεί στις ξένες μάρκες και στις μεγάλες φίρμες που αντι-
προσωπεύει η εταιρεία σε Ελλάδα, Ευρώπη και Κίνα.

Ο αμερικανικός κολοσσός Nike, η Euler Hermes να έχει 
άρει την ασφάλιση πιστώσεων για προμήθειες προς τον 
όμιλο και έπεται συνέχεια. Αλλά και οι Calvin Klein Jeans, 
Converse, Ted Baker, Guess Jeans, Franklin & Marshall κ.ά. 
συγκαταλέγονται στους προμηθευτές του γκρουπ.

Συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες της FFG εκτείνονται 
από αθλητικά είδη, καθώς διανέμει σήμερα κατ’ αποκλειστι-
κότητα τα είδη της Nike στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία, 
όπως και τις ολοκληρωμένες συλλογές Converse στην αγορά 
της Ελλάδας, της Κύπρου, της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, 
μέχρι και διεθνώς αναγνωρισμένα fashion brands, όπως τα 
Juicy Couture, Ermenegildo Zegna, UGG Australia, Ted 
Baker, Franklin & Marshall, Calvin Klein Jeans, Converse, 
Scotch & Soda, G-Star Raw και πολλά άλλα.

Το χαρτοφυλάκιο του ομίλου είναι πλούσιο όσον αφορά 
και την παιδική μόδα, με μάρκες όπως Monnalisa, Hitch-
Hiker, Converse, Levi’s Kidswear και άλλες να διανέμο-
νται κατ’ αποκλειστικότητα από τον όμιλο Folli Follie. Πα-
ράλληλα, στο χαρτοφυλάκιό του μεταξύ των άλλων είναι και 
οι βαλίτσες Samsonite, καθώς και τα όργανα γυμναστικής 
TechnoGym.

Επίσης, στον τομέα της περιποίησης και της ομορφιάς ο 
όμιλος Follie Folli έχει αναλάβει την αποκλειστική διανομή 
στην Ελλάδα των παγκοσμίου φήμης μαρκών ομορφιάς και 
περιποίησης της Shiseido Group (Shiseido, Dolce&Gabbana 
Make up, Skincare & Fragrances) και της COTY (Gucci, 
Boss, Escada, Max Factor κ.ά.).

Στις αρχές Σεπτέμβρη 2017 προστέθηκαν στο χαρτο-
φυλάκιο του ομίλου και άλλα διάσημα brands της COTY: 
Lancaster, Calvin Klein, Chloé, Davidoff, Joop, Roberto 
Cavali, Marc Jabobs, Bottega Veneta, Miu Miu, Balenciaga, 
Tiffany & Co κ.ά.

Τέλος, ενδιαφέρον έχουν και επενδύσεις και συμμετοχές 
εκτός του χώρου της μόδας στις οποίες είχε δραστηριοποι-
ηθεί ο όμιλος, όπως είναι, για παράδειγμα, το 50% της μαρί-
νας της Μυτιλήνης.

ΤΑ FOLLI FOLLIE, Η QCM, Η ΕΥ 
ΚΑΙ Η ΕΠΌΜΕΝΗ ΜΕΡΑ



αφιέρωµα //ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ

Ο τουρισµός στηρίζει την οικονοµία

Σε ενέργεια µπαίνει για άλλη µια φορά η βαριά βιοµηχανία της Ελλάδας, ο τουρισµός, για την ενίσχυση της 
πραγµατικής οικονοµίας, καθώς πλέον υπάρχει στρατηγικός σχεδιασµός, οι προκλήσεις έχουν οριοθετηθεί 
και το άνοιγµα νέων αγορών για επισκέπτες υψηλής αγοραστικής δύναµης δηµιουργεί υψηλές προσδοκίες.

Από την άλλη, η ανάπτυξη νέων θεµατικών τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών, η ωρίµανση επενδύσεων µε 
την ολοκλήρωση µεγάλων ξενοδοχειακών µονάδων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και νησιά, η παράδοση µεγάλων οδικών 
αρτηριών, αλλά και η ιστορικά µεγαλύτερη αεροπορική σύνδεση της χώρας µε τον υπόλοιπο κόσµο, τελικά µπο-
ρούν να οδηγήσουν στην καθιέρωση της χώρας µας ως κορυφαίου τουριστικού προορισµού 365 ηµέρες τον χρόνο.

Επιπρόσθετα, φέτος σηµαντικό ρόλο αναµένεται να παίξει και η κρουαζιέρα, ενώ παραδοσιακά ώθηση δίνεται και 
από την ακτοπλοΐα που στηρίζει τα ελληνικά νησιά, βασικό τουριστικό προορισµό ξένων και Ελλήνων τουριστών.
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Η αύξηση του τουρισμού
φέρνει επενδύσεις

Δ
ιεύρυνση των ξενοδοχειακών υποδο-
μών αλλά και υψηλότατες νέες επεν-
δύσεις έχουν καταγραφεί την τελευ-
ταία τριετία, καθώς η ζήτηση για Ελ-
λάδα ως τουριστικό προορισμό όλο 
και μεγαλώνει. Ειδικότερα, σύμφωνα 

με στοιχεία του υπουργείου Τουρισμού, από τα 350 ε-
πενδυτικά σχέδια που κατατέθηκαν προς υλοποίηση 
το 2016 και το 2017, τη φετινή χρονιά λειτουργούν 
ήδη 25.000 νέες κλίνες σε ξενοδοχεία πέντε και τεσ-
σάρων αστέρων. Σε αυτές αναμένεται να προστεθούν 
άλλες 25.000 κλίνες το 2019.

Η συνεχιζόμενη ανοδική τροχιά του ελληνικού 
τουρισμού λειτουργεί, όπως φαίνεται, σαν μαγνήτης 
για πολλούς ενδιαφερόμενους που θέλουν να αξιο-
ποιήσουν τις θετικές προοπτικές του τομέα, κάτι που 
επιβεβαιώνεται και από την αύξηση των αιτήσεων έ-
νταξης στα προγράμματα στήριξης υφιστάμενων και 
νέων τουριστικών επιχειρήσεων.

Εκρηκτική ήταν η ζήτηση για ένταξη στο πρό-
γραμμα χρηματοδότησης για την ίδρυση νέων μικρο-
μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων. Τα διαθέσιμα κον-
δύλια του προγράμματος ήταν 120 εκατ. ευρώ, αλλά οι 
αιτήσεις που κατατέθηκαν έφτασαν τις 7.500 και αντι-
στοιχούσαν σε επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους 
2,3 δισ. ευρώ.

Ήταν τέτοια η ζήτηση που καταγράφηκε για το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα ώστε το οικονομικό επι-
τελείο προσανατολίζεται στη δημιουργία ενός νέου 
προγράμματος χρηματοδότησης νέων μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων στον χώρο του τουρισμού με αυξημένα 
κονδύλια που πιθανότατα θα ξεκινήσει στις αρχές του 
φθινοπώρου.

Αλλάζει η Αθήνα
Η εκρηκτική άνοδος της ζήτησης για την Αθήνα συν-
δέεται άμεσα με τη λειτουργία νέων μονάδων υψηλών 
κατηγοριών, που αλλάζουν τη «γεωγραφία» της ξενο-
δοχειακής αγοράς της πρωτεύουσας.

Τον Απρίλιο είχε, αρχικά, προγραμματιστεί η επα-
ναλειτουργία του Αστέρα Βουλιαγμένης, με τη νέα ο-
νομασία του, Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, 

μετά την ένταξή του στη φημισμένη διεθνή αλυσίδα. 
Η υλοποίηση των έργων ριζικής ανακαίνισής του, ω-
στόσο, καθυστέρησε, με αποτέλεσμα η επαναλειτουρ-
γία του να μετατεθεί για τους επόμενους μήνες.

Στην άλλη άκρη της υπό διαμόρφωση αθηναϊκής 
Ριβιέρας, στο Δέλτα Φαλήρου, άνοιξε τις πύλες του 
το νέο Athens Marriott Hotel (πρώην Metropolitan) 
του Ομίλου Χανδρή. Η νέα ναυαρχίδα πέντε αστέ-
ρων της Marriott International στην Ελλάδα λειτουρ-
γεί με 366 πλήρως ανακαινισμένα δωμάτια, στο πλαί-
σιο επένδυσης 15 εκατ. δολαρίων που προέβλεπε η 
συμφωνία της Marriott με την εταιρεία Ξενοδοχεία 
Χανδρή τον Οκτώβριο του 2016. Το επενδυτικό σχέ-
διο, ωστόσο, δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς εξελίσσο-
νται οι εργασίες στον πάνω όροφο του κτιρίου, όπου 
θα λειτουργήσουν πισίνα, εστιατόριο και μπαρ εντός 
του καλοκαιριού.

Στο παραλιακό μέτωπο της λεγόμενης αθηναϊκής 
Ριβιέρας επαναλειτουργεί το πρώην ξενοδοχείο Mare 
Nostrum στη Βραυρώνα με την επωνυμία Dolce Attica 
Riviera. Η μονάδα εντάχθηκε στην αλυσίδα Dolce του 
αμερικανικού ξενοδοχειακού ομίλου Wyndham. Τη δι-
αχείριση της μονάδας ασκεί η Zeus Ιnternational, στο 
πλαίσιο στρατηγικής της συμφωνίας με τη Wyndham. 
Στη μονάδα υλοποιείται επένδυση ύψους 5 εκατ. ευρώ. 
Το ξενοδοχείο άνοιξε τις πύλες του μετά την ολοκλή-
ρωση της πρώτης φάσης ανακαίνισής του, διαθέτοντας 
217 δωμάτια, 6 σουίτες και 23 bungalows.

Μετά το νέο Athens Marriott Hotel του Ομίλου 
Χανδρή, ο αμερικανικός κολοσσός θα διαθέτει σύντομα 
και δεύτερο ξενοδοχείο πέντε αστέρων στη βιτρίνα 
πολυτελείας της Αθήνας, καθώς υλοποιεί επένδυση 
σε ακίνητο που βρίσκεται στη συμβολή Ακαδημίας 
και Ομήρου, στο κέντρο της πρωτεύουσας, προκειμέ-
νου να το μετατρέψει σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων με 
την επωνυμία Academia of Athens, το οποίο θα εντα-
χθεί στην αλυσίδα Autograph Collection της Marriott.

Ένα δεύτερο ξενοδοχείο πέντε αστέρων στη Λ. Συγ-
γρού σχεδιάζουν να λειτουργήσουν οι ιδιοκτήτες του 
Athenaeum Grand Hotel. Η νέα πολυτελής μονάδα 
θα προκύψει από μετατροπή ακινήτου που βρίσκε-
ται στη Λ. Συγγρού 123, θα ονομάζεται Athenaeum 

Palace & Luxury Suites και θα διαθέτει 109 σουίτες.

Επτάνησα και Δωδεκάνησα
Στην Κέρκυρα ξεκίνησε τη λειτουργία του το πολυτελές 
συγκρότημα Ikos Dassia του σχήματος Sani Resorts/
Ikos Resorts. To Ikos Dassia επαναλειτούργησε ως ε-
νιαίο συγκρότημα μετά την εξαγορά των δύο πρώην 
ξενοδοχείων του Ομίλου Χανδρή τον Νοέμβριο του 
2016. Το συγκρότημα πέντε αστέρων, το οποίο κατα-
λαμβάνει έκταση 90 στρεμμάτων αποτελείται, μεταξύ 
άλλων, από 411 δωμάτια, σουίτες και βίλες, εστιατόρια, 
650 μ. παραλίας, επτά θερμαινόμενες πισίνες, αθλητι-
κές εγκαταστάσεις και παιδικούς σταθμούς. Η μονάδα 
απέχει 12 χλμ. από το αεροδρόμιο της Κέρκυρας και 
άλλα τόσα από το κέντρο της πόλης.

Στα Δωδεκάνησα επαναλειτουργεί μια ιστορική 
μονάδα της Ρόδου, το πρώην Capsis Ρόδου, το οποίο 
εκμισθώθηκε (μέσω διαγωνισμού) από τη Eurobank 
στον ξενοδόχο της Κω Ν. Κούτρα. Στη μονάδα υλοποι-
ήθηκε επένδυση ύψους 55 εκατ. ευρώ και το συγκρό-
τημα επαναλειτουργεί με 2.000 κλίνες και 99 σουί-
τες, διαθέτει οκτώ εστιατόρια, πέντε μπαρ και σπα, 
ενώ διαθέτει και ένα από τα μεγαλύτερα συνεδριακά 
κέντρα της Ευρώπης, το οποίο έχει τη δυνατότητα 
φιλοξενίας έως 8.000 συνέδρων. Η μονάδα βρίσκε-
ται στην Ιξιά και φέρει την επωνυμία Akti Imperial 
Deluxe Resort & Spa.

Στην Κω, τα τρία ξενοδοχεία Lakitira πέρασαν 
στον έλεγχο του ξενοδοχειακού ομίλου Atlantica του 
Κύπριου επιχειρηματία Νικολή Νικολαΐδη, έναντι 
62,9 εκατ. ευρώ.

Στο ίδιο νησί άνοιξε τις πύλες του το ξενοδοχείο 
πέντε αστέρων Lango Design Hotel & Spa. Η μονάδα 
είναι δυναμικότητας 55 δωματίων και τη διαχείρισή 
του ανέλαβε η HIP Hospitality.

Ανεβάζει στροφές και η Θεσσαλονίκη
Και στη συμπρωτεύουσα όμως παρουσιάζεται έντονη 
κινητικότητα, μετά από αρκετά χρόνια σχετικής αδρά-
νειας, την τελευταία πενταετία ως προς την πραγμα-
τοποίηση επενδύσεων στην ξενοδοχειακή αγορά της, 
καθώς η αύξηση της δημοτικότητας της πόλης ως προ-
ορισμού για σύντομες αποδράσεις (city break) και για 
επαγγελματικά ταξίδια, ιδίως στη διάρκεια του καλο-
καιριού και του «εκθεσιακού» Σεπτεμβρίου της ΔΕΘ, 
έχει προκαλέσει την τοποθέτηση σημαντικών κεφα-
λαίων τόσο σε υφιστάμενες όσο και σε νέες ξενοδο-
χειακές μονάδες.

Στο «χαρτοφυλάκιο» της πόλης έχουν εσχάτως προ-
στεθεί μικρά ξενοδοχεία τεσσάρων και πέντε αστέρων, 
όπως, μεταξύ άλλων, το τετράστερο Bahar Boutique 
Hotel (16 δωματίων), το πεντάστερο Antigon Urban 
Chic Hotel (38 δωματίων) και το νέο luxury boutique 
hotel The Modernist (18 δωματίων), ορισμένα από τα 
οποία εδρεύουν μάλιστα σε αξιόλογα διατηρητέα κτί-
ρια της πόλης.

Περί τα τέλη του 2020 αναμένεται να ολοκληρωθεί 
η μετατροπή του κτιρίου του εμβληματικού εστιατο-
ρίου Όλυμπος-Νάουσα σε υπερπολυτελές ξενοδοχείο 
από την Grivalia Hospitality S.A. και τη Μακεδονικά 
Ξενοδοχεία Α.Ε. της οικογένειας Τορνιβούκα. Εξάλ-
λου πρόσφατα η Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ απέκτησε 
έναντι 7 εκατ. ευρώ το πεντάστερο Lazart Hotel (74 
δωμάτια) και ανανέωσε –για τα επόμενα 25 χρόνια– 
τη μίσθωσή του στη Zeus International.

Σήμερα τα ξενοδοχεία-μέλη της ΕΞΘ σε όλη την 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης ανέρχονται 
σε 86, με συνολική δυναμικότητα 5.661 δωματίων και 
10.644 κλινών.

Η συνεχιζόμενη 
ανοδική τροχιά 
του ελληνικού 
τουρισμού λειτουργεί, 
όπως φαίνεται, 
σαν μαγνήτης 
για πολλούς 
ενδιαφερόμενους 
που θέλουν να 
αξιοποιήσουν τις 
θετικές προοπτικές 
του τομέα.



Η Τράπεζα Πειραιώς  
δίπλα σε κάθε τουριστική επιχείρηση

Ο τουρισμός στη χώρα μας αποτελεί, αδιαμ-
φιβήτητα, πρωταρχικό μοχλό ανάπτυξης 
της ελληνικής οικονομίας, καθώς συνει-
σφέρει άμεσα στην αύξηση του ΑΕΠ, ενώ 

παράλληλα δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι το καλοκαίρι του 2017 κα-
ταγράφηκαν αφίξεις 30 εκατομμυρίων τουριστών 
και έσοδα ύψους 14,7 δισ. ευρώ, ενώ πρόσφατη 
μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών 
Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) κατέδειξε ότι 
η άμεση συνεισφορά του τουρισμού στη διαμόρ-
φωση του ΑΕΠ το 2017 ανήλθε στο 10,3%, ήτοι πε-
ρίπου 18,3 δισ. ευρώ. Παράλληλα, κατά την αιχμή 
της τουριστικής περιόδου, δηλαδή το τρίτο τρίμηνο 
του 2017, ο τουρισμός συνέβαλε στο 16,9% της συ-
νολικής απασχόλησης.
Όσον αφορά στη φετινή χρονιά, οι εκτιμήσεις του 
υπουργείου αναφέρουν ότι τουλάχιστον 2 εκατομ-
μύρια επιπλέον τουρίστες θα επισκεφτούν την Ελ-
λάδα σε σχέση με πέρυσι, ενώ αντίστοιχες προβλέ-
ψεις του  Παγκόσμιου Συμβουλίου για τα Ταξίδια 
και τον Τουρισμό (WTTC) σημειώνουν ότι σχεδόν 
το 1/4 του ΑΕΠ της Ελλάδας (22,7%) το 2028 θα συν-
δέεται άμεσα ή έμμεσα με τον τουρισμό.
Λαμβάνοντας υπόψιν τη δυναμική που παρουσι-
άζει o Τουριστικός κλάδος σε συνδυασμό με τις 
αυξημένες ανάγκες των επιχειρηματιών που δρα-
στηριοποιούνται σε αυτόν, η Τράπεζα Πειραιώς 
έχει αναπτύξει μια ολοκληρωμένη και πρωτοπορι-
ακή πρόταση, το ΠΕΙΡΑΙΩΣ TOURISM 360°. Κύριος 
στόχος του, είναι να αποτελέσει τον αρωγό στην 
αποτελεσματικότερη διαχείριση των καθημερινών 
αναγκών  των μικρών ή μεσαίων επιχειρήσεων, 
ενισχύοντας παράλληλα τις επιχειρηματικές τους 
δυνατότητες και την ανταγωνιστικότητά τους.
Αποδέκτες των εξειδικευμένων προϊόντων και 
υπηρεσιών είναι: 
•  οι Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις/ καταλύματα
•  οι Επιχειρήσεις εστίασης
•  τα Τουριστικά γραφεία

•  οι Δραστηριότητες ενοικίασης/ εκμίσθωσης οχη-
μάτων και σκαφών αναψυχής 

•  το Εμπόριο τουριστικών ειδών. 
Το ΠΕΙΡΑΙΩΣ TOURISM 360° βασίζεται σε έναν κύ-
κλο 360 μοιρών που στοχεύει στην ολιστική στήρι-
ξη της τουριστικής επιχείρησης και περιλαμβάνει 
πέντε βασικές ενότητες.

1. Διαχειριστείτε την επιχείρησή σας
Παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης της ρευστό-
τητας της επιχείρησης έξυπνα και αποτελεσματι-
κά, μέσω προνομιακού λογαριασμού όψεως, τερ-
ματικών αποδοχής καρτών POS, ηλεκτρονικής 
τραπεζικής, καθώς και ολοκληρωμένων υπηρε-
σιών (όπως εισερχόμενα και εξερχόμενα εμβά-

σματα ή διενέργεια μισθοδοσίας)  με προνομιακή 
τιμολόγηση.  

2. Χρηματοδοτικές λύσεις για την ανάπτυξη της 
επιχείρησή σας
•  Χρηματοδοτικά προγράμματα για την  

κάλυψη εκτάκτων αναγκών ρευστότητας
•  Χρηματοδοτικά εργαλεία στο πλαίσιο του προ-

γράμματος COSME, με προνομιακούς όρους και 
μειωμένες εξασφαλίσεις.

•  Δυνατότητα έκδοσης εγγυητικών επιστολών με 
προνομιακή τιμολόγηση.

•  «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Στήριξης» για τις επιχειρή-
σεις που έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα (π.χ. ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος κ.α.)

Η Τράπεζα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που αναζητούν υποστήριξη ώστε να διαχειριστούν τις καθημερινές τους ανάγκες, 
ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητά τους.

Το ελαιόλαδο της κρητικής εταιρίας Terra Creta σερβίρεται στις μο-
νάδες Domes of Elounda, Elounda Blue Hotel και Pleiades Luxurius 

Villas της Κρήτης του ξενοδοχειακού ομίλου “Ledra Hotels and Villas” 
της οικογένειας Σπανού. 
Τα γαλακτοκομικά προϊόντα της κρητικής οικογενειακής τυροκομικής 
εταιρείας «Αφοί Καλογεράκη ΑΕ» σερβίρονται στη μονάδα Sea Side 
Resort & Spa των αδελφών Ορφανάκη στην Αγία Πελαγία του Ηρακλεί-
ου Κρήτης. 
Το μέλι Σίθων του Αγροτικού Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού Νικήτης 
Χαλκιδικής, σερβίρεται στα  ξενοδοχεία Anthemus Sea Beach Hotel & 
Spa και Portes Beach Hotel.
Τρεις συμφωνίες, οι οποίες εντάσσονται στο πρόγραμμα της Συμβολαι-
ακής Τραπεζικής Ξενοδοχείων, το οποίο υλοποιεί η Τράπεζα Πειραιώς. 
Σκοπός του προγράμματος είναι να συνδέσει και να αναδείξει τις δέσμες 
αγροδιατροφικών αλυσίδων αξίας, με στόχο την ανάδειξη εθνικών προ-
ϊόντων. Μέσω της Συμβολαιακής Τραπεζικής Ξενοδοχείων, η Τράπεζα 
πρακτικά χρηματοδοτεί ξενοδοχειακές μονάδες για να προμηθευτούν 
επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα από επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς 

ενταγμένους στο Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. 
Έτσι, ενισχύεται η αναγνωρισιμότητα των ελληνικών προϊόντων, ενώ οι 
ξένοι καταναλωτές που επισκέπτονται την Ελλάδα τα αναζητούν είτε στην 
τοπική αγορά, είτε στην αγορά της χώρας τους, καθώς πρόκειται για εται-
ρείες/ συνεταιρισμούς με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα.

Τα ελληνικά προϊόντα βρίσκουν το δρόμο των εξαγωγών μέσω  
των τουριστικών ξενοδοχειακών μονάδων

3. Κάντε την επιχείρησή σας πιο ανταγωνιστική
Σε συνεργασία με  το  yellowday, την υπηρεσία 
προσφορών του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς 
και βασικού ηλεκτρονικού καναλιού εξαργύρωσης 
του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow, δίνεται 
σε κάθε τουριστική επιχείρηση η δυνατότητα να 
γίνει πιο ανταγωνιστική και να επωφεληθεί χωρίς 
κόστος, από : 
•  Την προβολή της επιχείρησης στα μέλη του Προ-

γράμματος Επιβράβευσης yellow
•  Τη στοχευμένη επικοινωνία μέσω των προωθη-

τικών ενεργειών της υπηρεσίας
•  Την άμεση είσπραξη των χρημάτων

4. Αποκτήστε τεχνογνωσία
Σε συνεργασία με το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρη-
ματικότητας Εξέλιξη, θυγατρική του Ομίλου Τρά-
πεζας Πειραιώς, παρέχονται εξειδικευμένα εκ-
παιδευτικά προγράμματα (με θεματολογία digital 
marketing eCommerce, project management) 
που βοηθούν στην αύξηση των πωλήσεων και 
της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Επίσης, πα-
ρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες (όπως υπο-
στήριξη για συμμετοχή σε προγράμματα ΕΣΠΑ, 
τη βράβευση με Green Key, την πιστοποίηση 
με Travel Life και το πρότυπο επιχειρηματικής 
αριστείας EFQM, καθώς και για τη δημιουργία ή 
ανάπτυξη κερδοφόρων e-shops), με στόχο τη 
βελτίωση και ενίσχυση της εικόνας αλλά και των 
παρεχόμενων υπηρεσιών των επιχειρήσεων του 
τουριστικού κλάδου.

5. Εξασφαλίστε την επιχείρησή σας
Η Τράπεζα Πειραιώς, ως Ασφαλιστικός Διαμε-
σολαβητής,  προτείνει σύγχρονα προγράμματα 
ασφάλισης σχεδιασμένα από κορυφαίες ασφαλι-
στικές εταιρείες  για την τουριστική επιχείρηση και 
πιο συγκεκριμένα :
• Ασφάλιση Περιουσίας
• Αστική Ευθύνη Επαγγελματικού χώρου 
•  Αστική Ευθύνη Tour Operator - Ταξιδιωτικού 

Πράκτορα 
• Άμεση Ιατρική Βοήθεια 



24 www.freesunday.gr
ΑΦΙΕΡΩΜΑ

 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
10.06.2018

Η κρουαζιέρα
ως μοχλός ανάπτυξης

Μ
ε την Ελλάδα και γενικότερα 
τη Μεσόγειο να εντάσσονται 
στον σχεδιασμό των περισ-
σότερων ναυτιλιακών εται-
ρειών που δραστηριοποιού-
νται στον τομέα της κρουαζιέ-

ρας, η σημασία της στο ανοδικό ταξίδι του ελληνικού 
τουρισμού γίνεται ακόμη πιο μοναδική.

Η κρουαζιέρα μπορεί να αποτελέσει σημαντικό 
μοχλό ανάπτυξης για την οικονομία, καθώς η κρουα-
ζιέρα και ο θαλάσσιος τουρισμός μπορούν να αποφέ-
ρουν στην Ελλάδα εν δυνάμει 1 δισ. ευρώ τον χρόνο 
και να δημιουργήσουν 40.000 νέες θέσεις εργασίας.

Η συνεχής άνοδος του κλάδου της κρουαζιέρας 
στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, αλλά και τα μηνύ-
ματα για ακόμη μια καλή σεζόν για τους προορισμούς 
της Μεσογείου φέτος, εκλαμβάνονται ως «καλοί οιω-
νοί» από την ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με τελευταία στοιχεία της Διεθνούς 
Ένωσης Κρουαζιέρας (Cruise Lines International 
Association – CLIA), το 2017 η ευρωπαϊκή αγορά «μέ-
τρησε» πάνω από 6,9 εκατομμύρια επιβάτες (με μέσο 
όρο διάρκειας τις 8 διανυκτερεύσεις), εμφανίζοντας 
αύξηση 2,5% σε σύγκριση με το 2016. Ο κλάδος ανε-
βαίνει σταθερά την τελευταία δεκαετία, με τη Γερμα-
νία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία να αποτε-
λούν τις βασικότερες «πηγές» επισκεπτών.

Για το 2018 οι επιβάτες κρουαζιέρας αναμένεται να 
αυξηθούν κατά 1,4 εκατομμύρια παγκοσμίως, σύμφωνα 
με την ετήσια έκθεση του CLIA, φτάνοντας τους 27,2 
εκατομμύρια έναντι 25,8 εκατομμυρίων το 2017 και 
24,7 εκατομμυρίων το 2016. Φέτος ταξιδεύουν στους 

ωκεανούς και στα ποτάμια σε όλο τον κόσμο 27 και-
νούργια κρουαζιερόπλοια, ενώ νέες ναυπηγήσεις α-
ναμένονται τα επόμενα χρόνια, καθώς η αύξηση των 
επιβατών κατά 20,5% την τελευταία πενταετία (2011-
2016) δημιουργεί σταθερή ζήτηση για τις υπηρεσίες. 
Παράλληλα, ο κορεσμός πολλών προορισμών, μεταξύ 
των οποίων και ελληνικοί, όπως η Σαντορίνη και η Μύ-
κονος, από πλήθη επισκεπτών που αφήνουν περιορι-
σμένα, ή και καθόλου, έσοδα για τις ευρύτερες τοπι-
κές κοινωνίες έχει αρχίσει να γίνεται θέμα συζήτησης.

Τα στοιχεία του 2017 αποκάλυψαν επίσης ότι υ-
πάρχει σαφής σχέση μεταξύ του ηλικιακού μέσου όρου 
και της διάρκειας της κρουαζιέρας: οι επιβάτες μεγα-
λύτερης ηλικίας επιλέγουν αντίστοιχα κρουαζιέρες 
μεγαλύτερης διάρκειας.

Η Ελλάδα στον χάρτη
Το 2016 τα έσοδα για τη χώρα μας από την κρουαζιέρα 
έφτασαν τα 465 εκατ. ευρώ, ενώ κινήθηκαν λίγο χαμη-
λότερα το 2017 λόγω της Τουρκίας, καθώς στους με-
σογειακούς προορισμούς Ελλάδα και Τουρκία είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένες.

Ένας άλλος παράγοντας είναι η κατάσταση των λι-
μανιών και των υποδομών, καθώς μπορεί το εμπορικό 
κομμάτι του λιμένα του Πειραιά, του βασικού λιμένα 
της χώρας, να σκαρφαλώνει αλματωδώς θέσεις στην 
παγκόσμια κατάταξη, αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο με τη 
δραστηριότητα της κρουαζιέρας. Παραμένει πέμπτος 
στα λιμάνια της Μεσογείου με βάση τους επισκέπτες 
κρουαζιέρας, ενώ είναι τρίτος στα εμπορευματοκιβώ-
τια. Και αυτό όμως θεωρείται επιτυχία δεδομένης της 
κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή της 

κατάρρευσης της ζήτησης για Τουρκία και Αίγυπτο 
τα προηγούμενα χρόνια.

Έτσι, οι επενδύσεις που δρομολογεί η COSCO 
στον ΟΛΠ με νέους προβλήτες, σταθμούς επιβατών 
και ξενοδοχεία θεωρούνται κρίσιμες για το μέλλον 
αυτής της δραστηριότητας.

Οι συνεχιζόμενες επενδύσεις από έμπειρους χει-
ριστές τερματικών κρουαζιέρας, η αναδυόμενη πα-
ρουσία διεθνών διαχειριστών τερματικών κρουαζιέ-
ρας (DP World, COSCO, αλλά και Global Ports) και 
η ενδεχόμενη επιστροφή της πολιτικής σταθερότητας 
στην Ανατολική Μεσόγειο είναι θετικά σημάδια μιας 
αγοράς που έχει όλες τις προϋποθέσεις να επιστρέψει 
νωρίτερα στην ανάπτυξη.

Με βάση τα παραπάνω, για το 2018 στην Ελλάδα 
οι προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων προβλέπεται ότι 
θα είναι σε καλύτερο επίπεδο σε σχέση με πέρυσι, 
ενώ η σταδιακή επανάκτηση της εμπιστοσύνης με-
γάλων ομίλων προς τα τουρκικά λιμάνια μακροπρό-
θεσμα θα ευνοήσει την κίνηση στην περιοχή του Αι-
γαίου, όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, δεδο-
μένου ότι τα πακέτα με την υψηλότερη ζήτηση είναι 
αυτά που συνδυάζουν δύο τουλάχιστον χώρες. Εντού-
τοις, για τα έσοδα ο προβληματισμός παραμένει, με 
τις σημαντικές ελλείψεις των ελληνικών λιμανιών στο 
κομμάτι των υποδομών (για την προσέγγιση, για πα-
ράδειγμα, κρουαζιερόπλοιων μεγαλύτερου μεγέθους) 
και την αδυναμία τους να καταστούν λιμάνια αναχώ-
ρησης (home porting) να αποτελούν τις δύο βασικές 
αιτίες που η Ελλάδα μένει πίσω σε σχέση με την Ι-
σπανία, την Ιταλία, αλλά και την Τουρκία.

Στον αντίποδα, πάντως, η Celestyal Cruises ανα-
κοίνωσε πως το 2019 επιμηκύνει την τουριστική πε-
ρίοδο μέχρι τον Δεκέμβριο και έχοντας ως αφετηρία 
της τον Πειραιά εντάσσει εκ νέου την Κωνσταντινού-
πολη, με τη νέα επταήμερη κρουαζιέρα. Τα δρομολό-
για για το 2019 και το 2020 περιλαμβάνουν προσεγ-
γίσεις σε επτά νέα λιμάνια στην Ανατολική Μεσόγειο.

Να σημειώσουμε ότι κρουαζιέρα στην Ελλάδα, 
όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΤτΕ, σημαίνει 
ουσιαστικά επτά λιμάνια, δηλαδή Πειραιάς, Κέρκυρα, 
Σαντορίνη, Μύκονος, Κατάκολο, Ρόδος, Ηράκλειο, τα 
οποία αντιπροσωπεύουν το 85,7% των συνολικών επι-
σκέψεων και το 89,9% των εισπράξεων της χώρας από 
τον χώρο της κρουαζιέρας.

Η ενίσχυση της ζήτησης για προορισμούς της Δυ-
τικής Ελλάδας που «βλέπουν» Ιόνιο αποτυπώνει τη 
μετατόπιση των εταιρειών κρουαζιερόπλοιων δυτικό-
τερα στη Μεσόγειο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ευ-
νοούνται προορισμοί όπως η Κέρκυρα και το Κατά-
κολο (Ολυμπία), οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στα 
προγράμματα των πλοίων που αναχωρούν από Ιταλία 
και ακολουθούν τις ακτές της Δαλματίας για να φτά-
σουν ως το Ιόνιο.

Τρεις είναι οι κύριες αγορές απ’ όπου αντλεί ε-
πισκέπτες και έσοδα η ελληνική αγορά κρουαζιέρας. 
Και αν οι δύο πρώτες είναι αναμενόμενες (ΗΠΑ, Η-
νωμένο Βασίλειο), η τρίτη δεν είναι η Γερμανία (η 
οποία καταγράφει μεγάλη άνοδο τα τελευταία χρό-
νια), αλλά η Τουρκία!

Για το 2018 οι 
επιβάτες κρουαζιέρας 
αναμένεται να 
αυξηθούν κατά 
1,4 εκατομμύρια 
παγκοσμίως, 
σύμφωνα με την 
ετήσια έκθεση της 
Διεθνούς  Ένωσης 
Κρουαζιέρας 
(CLIA).

• 6.941.000 Ευρωπαίοι επέλεξαν μια κρουα-
ζιέρα το 2017, με μέσο όρο διάρκειας τις 8 διανυ-
κτερεύσεις.

• Η Γερμανία επικρατεί ως αγορά προέλευσης 
επιβατών κρουαζιέρας στην Ευρώπη με 2.189.000 

επιβάτες (+8,5% μέσα σε έναν χρόνο). Ακολου-
θούν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία και η Ισπανία.

• 4 στους 5 Ευρωπαίους επιλέγουν κρουαζιέρα 
στην Ευρώπη. Η Μεσόγειος παραμένει ο πιο δη-
μοφιλής προορισμός.

• Ο μέσος όρος ηλικίας των επιβατών κρουα-
ζιέρας κυμαίνεται μεταξύ 42 και 57 ετών.

• Η διάρκεια μιας κρουαζιέρας ποικίλλει από 
αγορά σε αγορά, με μέσο όρο από 10,4 μέρες για 
το Ηνωμένο Βασίλειο έως 7,3 μέρες για την Ιταλία.

Η ευρωπαϊκή κρουαζιέρα σε αριθμούς
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Στον τουρισμό «επενδύει» 
το κυβερνητικό πλάνο

Έ
ναν φιλόδοξο σχεδια-
σμό για να αναδειχθεί 
η Ελλάδα σε κορυφαίο 
προορισμό με προώ-
θηση νέων επενδύ-
σεων, μετεξέλιξη ελ-
ληνικών λιμανιών σε 
κόμβους κρουαζιέρας, 

αλλά και δημιουργία τουριστικών χωριών για Ευ-
ρωπαίους, παρουσίασαν προ ημερών ΕΟΤ και υ-
πουργείο Τουρισμού.

Ο τουρισμός αναλαμβάνει για άλλη μια φορά 
κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια της ελληνικής οι-
κονομίας να ανακτήσει βηματισμό μετά την ολο-
κλήρωση του προγράμματος στήριξης της χώρας 
από τους δανειστές και χαρακτηρίζεται ως κινη-
τήριος δύναμη της ελληνικής οικονομίας.

Μια ιδιότητα δικαιολογημένη, μια και η συνο-
λική συνεισφορά του τομέα (άμεση και έμμεση) 
στο ΑΕΠ της χώρας το 2017 ανήλθε σε 35 δισ. 
ευρώ και αντιπροσώπευε το 19,7% του ΑΕΠ και 
το 24,8% της συνολικής απασχόλησης.

Όπως περιγράφεται στο στρατηγικό σχέδιο 
της κυβέρνησης, κεντρικός στόχος είναι η μετα-
τροπή της Ελλάδας σε κορυφαίο τουριστικό προ-
ορισμό, που θα προσφέρει αυθεντικές θεματικές 

τουριστικές εμπειρίες όλο τον χρόνο.
Στην κατεύθυνση αυτή, η κυβέρνηση θέτει 

ως ορόσημο το 2020. Χρονιά κατά την οποία θα 
επιδιωχθεί να συγκαταλέγεται η Ελλάδα στους 
πέντε κορυφαίους προορισμούς της Ευρώπης και 
στους τρεις δημοφιλέστερους της Μεσογείου.

Άλλωστε η ηγεσία του υπουργείου, διά στόμα-
τος της υπουργού Τουρισμού Έλενας Κουντουρά, 
εμφανίστηκε αισιόδοξη ότι οι ξένοι τουρίστες που 
θα έρθουν στην Ελλάδα το 2018 θα φτάσουν τα 32 
εκατομμύρια, περίπου 2 εκατομμύρια περισσό-
τεροι από το 2017. Παράλληλα, η υπουργός εξέ-
φρασε την ικανοποίησή της για την αύξηση 14% 
που κατέγραψαν οι αφίξεις ξένων επισκεπτών 
στη χώρα μας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018.

Σημειώνεται ότι μεγάλο μέρος της αισιοδο-
ξίας της ηγεσίας του υπουργείου Τουρισμού για 
ένα νέο ρεκόρ ξένων επισκεπτών φέτος βασίζε-
ται στις αυξημένες αεροπορικές θέσεις που έχουν 
προγραμματιστεί για την καλοκαιρινή περίοδο 
του 2018. Σύμφωνα με την υπουργό, οι πρόσθε-
τες αεροπορικές θέσεις σε σύγκριση με πέρυσι 
φτάνουν τα 3 εκατομμύρια, από τις οποίες εκτιμά-
ται πως θα υλοποιηθούν (σ.σ.: θα πραγματοποιη-
θούν τα δρομολόγια) περί τα 2-2,5 εκατομμύρια.

Εξάλλου η ίδια ανέφερε ότι τα χρήματα που 

δαπανά η Ελλάδα για την τουριστική της προ-
βολή ανέρχονται σε 15 εκατ. ευρώ για τους πε-
ρίπου 31 εκατομμύρια τουρίστες που έρχονται 
στη χώρα. Επισήμανε ταυτόχρονα πως η Ισπανία 
δαπανά 400 εκατ. ευρώ σε προβολή, για να προ-
σελκύσει 70 εκατομμύρια τουρίστες.

Από τα 15 εκατ. ευρώ για την προβολή της 
χώρας, τα 7,5 εκατ. ευρώ διατίθενται για τη συμ-
μετοχή της Ελλάδας σε διεθνείς εκθέσεις.

Οι δράσεις για την επίτευξη του στόχου
Για την επίτευξη του στόχου ο σχεδιασμός προ-
βλέπει μια σειρά δράσεων οι οποίες πρόκειται να 
υλοποιηθούν τη διετία 2018-2019. Μεταξύ αυτών 
προβλέπονται:
• Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τις 
τουριστικές επιχειρήσεις, ώστε να καλυφθεί η α-
ναδυόμενη τουριστική ζήτηση (α΄ μισό του 2018).
• Η ολοκλήρωση του σχεδιασμού για την ανάπτυξη 
του θεματικού τουρισμού (β΄ τρίμηνο του 2018).
• Η υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλ-
λοντος με στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας 
των κλινών και τη βελτίωση της ποιότητας όσων 
ήδη λειτουργούν (εντός του 2018).
• Η βελτίωση του ανταγωνιστικού πλαισίου για 
την προσέλκυση επενδύσεων στον τουριστικό 

Η συνολική 
συνεισφορά του τομέα 
(άμεση και έμμεση) 
στο ΑΕΠ της χώρας 
το 2017 ανήλθε σε 
35 δισ. ευρώ και 
αντιπροσώπευε το 
19,7% του ΑΕΠ 
και το 24,8% 
της συνολικής 
απασχόλησης.
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τομέα. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται, μεταξύ 
άλλων, βελτιώσεις στη διαδικασία αδειοδότησης 
και φορολογικά κίνητρα. Σχετικές κινήσεις προ-
βλέπεται να γίνουν εντός του 2018.
• Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός σύγχρονου 
συστήματος δημόσιας τουριστικής παιδείας και 
η σύνδεση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με 
την αγορά εργασίας.
• Η δημιουργία ενός ψηφιακού οικοσυστήματος 
για τον ελληνικό τουρισμό σε τέσσερις στρατηγι-
κούς πυλώνες (ψηφιακή μετατροπή των υπηρε-
σιών προς πολίτες-εταιρείες, ψηφιακή αναβάθ-
μιση της τουριστικής εκπαίδευσης, ολοκληρωμένο 
σύστημα διαδικτυακής συλλογής και επεξεργα-
σίας πληροφοριών, χρήση νέων τεχνολογιών στην 
προώθηση).
• Ο εκσυγχρονισμός των δημόσιων υποδομών 
στον τουρισμό (αεροδρόμια, λιμάνια, μαρίνες και 
τουριστικά καταφύγια).
• Η στοχευμένη και ανταγωνιστική προώθηση του 
«τουριστικού προορισμού Ελλάδα» μέσω κεντρι-
κών συμφωνιών με διεθνείς ταξιδιωτικούς πρά-
κτορες (tour operators), προγραμμάτων προώ-
θησης και δημοσίων σχέσεων, της συμμετοχής 
σε διεθνείς εκθέσεις αλλά και της δημιουργίας 
νέων αεροπορικών συνδέσεων.
• Η ενεργοποίηση των Δορυφόρων Λογαριασμών 
Τουρισμού, σύμφωνα με την πιλοτική εφαρμογή 
(βάσει των αριθμητικών στοιχείων του 2015), 
με στόχο την καθιέρωση μιας απευθείας πλατ-
φόρμας που να περιέχει τα πιο σημαντικά του-
ριστικά αριθμητικά στοιχεία διαθέσιμα για πε-
ραιτέρω ανάλυση.
• Η ρύθμιση της Οικονομίας Διαμοιρασμού – Βρα-
χυπρόθεσμη Μίσθωση Ακινήτων (ολοκλήρωση 
του νομικού πλαισίου του 2017 και ενεργοποί-
ηση του μηχανισμού ελέγχου το 2018).
• Η ανάπτυξη ενός πλαισίου πολιτικής για την 
προώθηση της κινηματογραφικής βιομηχανίας 
στην Ελλάδα. Η ολοκλήρωση πλαισίου κινήτρων 
και αδειοδότησης τοποθετείται στο β΄ τρίμηνο 
του 2018.
• Η υλοποίηση ενός οριζόντιου προγράμματος 
με τίτλο «Απλούστευση των διοικητικών διαδι-

κασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότη-
τας» (βρίσκεται σε εξέλιξη), το οποίο συντονίζε-
ται από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμι-
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Το σχέδιο 
στοχεύει στην απλούστευση των διαδικασιών α-
δειοδότησης που επεξεργάζονται οι περιφέρειες 
και οι δήμοι και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις 
διαδικασίες αδειοδότησης που εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα του υπουργείου Τουρισμού.

Κατά τη διετία 2018-2019 προβλέπονται ταυ-
τόχρονα:
• Το ειδικό πρόγραμμα «Τουριστικές επιχειρή-
σεις ανοιχτές 365 μέρες τον χρόνο», το οποίο θα 
υλοποιηθεί στην Κρήτη και στη Ρόδο.
• Η υλοποίηση ενός προγράμματος κατάρτισης 
και απασχόλησης με τίτλο «Εξειδίκευση στον 
θεματικό τουρισμό», το οποίο συν-χρηματοδο-
τείται από το ΕΣΠΑ και αφορά μικρομεσαίες ε-
πιχειρήσεις. Το πρόγραμμα θα «τρέξει» το φθι-
νόπωρο του 2018.
• Ειδικό πρόγραμμα υποστήριξης της αγροτικής 
παραγωγής και διασύνδεσής της με τον τουρισμό.
• Η εξέταση ενός ειδικού προγράμματος ανά-
πτυξης με τίτλο «Ειδική τουριστική περιοχή για 
τουριστική ανάπτυξη 365 ημέρες τον χρόνο». Στο 
πρόγραμμα προβλέπεται να εντάσσονται, μεταξύ 
άλλων, περιοχές όπως της νότιας Κρήτης και της 
νότιας Ρόδου, νέες ξενοδοχειακές μονάδες που 
εστιάζουν στον ιατρικό τουρισμό, δραστηριότη-
τες γκολφ για επισκέπτες τρίτης ηλικίας ή ο συ-
νεδριακός τουρισμός.

Οι δράσεις για το 2018
Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν οι εξής δράσεις 
για το 2018:
• Η συμμετοχή του ΕΟΤ σε 45 διεθνείς τουρι-
στικές εκθέσεις το 2018 και επιπλέον η συμμε-
τοχή στα Ποσειδώνια και στη Διεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης.
• Η συνδιαφήμιση συνολικά με 124 διεθνείς αλλά 
και εξειδικευμένους tour operators και αεροπορι-
κές εταιρείες σε περισσότερες από 30 ξένες αγορές.
• Η έναρξη για πρώτη φορά συνδιαφήμισης στην 
Ινδία για την προώθηση των ταξιδιών για ζευγά-

ρια, του γαμήλιου τουρισμού και για το γυναί-
κειο ταξιδιωτικό κοινό.
• Η άμεση έναρξη της διαφημιστικής προβολής 
σε κορυφαία διεθνή online και στα μεγαλύτερα 
ξένα και διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα, όπως το CNN.
• Η διοργάνωση του μεγαλύτερου από ποτέ α-
ριθμού ταξιδιών εξοικείωσης, πενταπλάσιου σε 
σχέση με το παρελθόν, περίπου 200 κατά μέσο 
όρο ανά έτος την τελευταία τριετία. Το 2018 έχουν 
προγραμματιστεί μέχρι τον Ιούλιο, στο πρώτο 
μέρος του προγράμματος, 167 ταξίδια εξοικείω-
σης και στις 13 περιφέρειες της χώρας για σχε-
δόν 590 ξένους δημοσιογράφους, bloggers και 
εκπροσώπους διεθνών ταξιδιωτικών ομίλων από 
27 συνολικά χώρες.

Οι προτεραιότητες στις επενδύσεις
Προτεραιότητα του υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης και του υπουργείου Τουρισμού για 
το 2018 αποτελεί ο από κοινού σχεδιασμός του 
πλαισίου για την προσέλκυση επενδύσεων με 
βάση τις στρατηγικές προτεραιότητες του του-
ρισμού και αφορούν:
α) Επενδύσεις στον τουρισμό στους τομείς του 
ιατρικού και ιαματικού τουρισμού
β) Καθιέρωση ενός δικτύου από μαρίνες μεγά-
λου και μεσαίου μεγέθους σε όλη την Ελλάδα
γ) Ανάπτυξη λιμένων νηολογίου (5-7 λιμάνια εκτός 
Πειραιά) για τη βιομηχανία κρουαζιέρας, στοχεύ-
οντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 
χώρας μας ως διεθνούς προορισμού κρουαζιέρας
δ) Ξενοδοχειακά συγκροτήματα
ε) Δημιουργία θεματικών πάρκων

Παράλληλα, προβλέπεται η υλοποίηση ειδι-
κού προγράμματος για την «αύξηση των ικανο-
τήτων και την αναβάθμιση της ποιότητας και των 
υπηρεσιών» των ξενοδοχείων 4 και 5 αστέρων σε 
δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.

Ταυτόχρονα, σχεδιάζεται η δημιουργία του-
ριστικών χωριών από το ελληνικό κράτος για τη 
διαμονή των Ευρωπαίων πολιτών στην Ελλάδα 
για περιόδους έξι μηνών, μεταφέροντας με αυτόν 
τον τρόπο στην Ελλάδα την έδρα της κατοικίας 
τους, για την οποία θα φορολογούνται.

Κεντρικός στόχος 
είναι η μετατροπή 
της Ελλάδας 
σε κορυφαίο 
τουριστικό 
προορισμό, που 
θα προσφέρει 
αυθεντικές 
θεματικές 
τουριστικές 
εμπειρίες όλο τον 
χρόνο.
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«Η µοναδική εγκεκριµένη θεραπεία για την 
πρωτοπαθώς προϊούσα µορφή της πολλαπλής 
σκλήρυνσης έδωσε ελπίδα σε ασθενείς χωρίς 
εναλλακτικές και βοήθησε στην ανάπτυξη νέων 
εργαλείων που αξιολογούν τη σιωπηλή εξέλιξη 
της νόσου». Νίκος Γρηγοριάδης, καθηγητής 
Νευρολογίας του ΑΠΘ

 ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

Με 15 φάρµακα εγκεκριµένα από τον Αµερικανι-
κό Οργανισµό Φαρµάκων (FDA) για την αντι-
µετώπιση της πολλαπλής σκλήρυνσης, εκ των 
οποίων τα 12 ήδη κυκλοφορούν στην Ευρώπη, 
το «οπλοστάσιο» για τη «νόσο µε τα χίλια πρό-

σωπα» που χτυπά τους νέους είναι γεµάτο. Ωστόσο, µέχρι πρόσφα-
τα υπήρχαν ασθενείς που βρίσκονταν στο περιθώριο, µην έχοντας 
καµία θεραπευτική επιλογή, καθώς πάσχουν από την πιο δύσκολη 
µορφή της νόσου, την πρωτοπαθώς προϊούσα πολλαπλή σκλήρυν-
ση, που διαγιγνώσκεται στο 10% των πασχόντων, προκαλεί ανα-
πηρία και εξελίσσεται ταχύτατα, µε τον ασθενή να χειροτερεύει, 
ενώ δεν παρουσιάζονται υποτροπές. Η µορφή αυτή, αντίθετα µε 
τις άλλες, δεν εξελίσσεται µε εξάρσεις και υφέσεις, όπως εξηγεί 
ο καθηγητής Νευρολογίας του ΑΠΘ Νίκος Γρηγοριάδης µιλώντας 
στο 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολογίας στην Κέρκυρα.

Γι’ αυτούς τους ασθενείς που βρίσκονται στα «αχαρτογράφη-
τα νερά» της πολλαπλής σκλήρυνσης, η προοπτική της θεραπείας 
γεννήθηκε πρόσφατα µε την έγκριση του ocrelizumab. Πρόκειται 
για το 3ο µονοκλωνικό αντίσωµα που αναπτύχθηκε για την πολ-

λαπλή σκλήρυνση και, όπως τονίζει ο καθηγητής Νευρολογίας 
Magd Zakaria από το Πανεπιστήµιο του Καΐρου, είναι το µοναδικό 
που έχει λάβει έγκριση για την πρωτοπαθώς προϊούσα µορφή, µε 
προνοµιακό δοσολογικό σχήµα, καθώς χορηγείται µε ενδοφλέβια 
ένεση δύο φορές τον χρόνο, χωρίς να απαιτούνται ειδικές εξετά-
σεις µεταξύ των δόσεων. Όπως αναφέρει ο Αιγύπτιος καθηγητής: 
«Η ανάπτυξη του φαρµάκου άλλαξε το τοπίο στη διαχείριση της 
νόσου, καθώς µέχρι τότε δεν είχαµε µε τι να βοηθήσουµε τους 
ασθενείς και χάναµε τη σιωπηλή εξέλιξη της νόσου στα πρώιµα 
στάδια. Τα συµβατικά εργαλεία αξιολόγησης και κυρίως η κλίµακα 
αξιολόγησης της εξέλιξης της αναπηρίας EDSS, που χρησιµοποι-
είται ευρέως, δεν αρκούσε. Τώρα, που έχουµε τη δυνατότητα να 
προσφέρουµε λύσεις, αναπτύχθηκαν επικουρικά και άλλα εργα-
λεία, όπως η κλίµακα PIRA, που ανιχνεύει τη σιωπηλή εξέλιξη της 
νόσου ανεξαρτήτως των υποτροπών, αλλά και η υψηλής ευαισθησί-
ας κλίµακα NEP, που εντοπίζει τις πολύ µικρές αλλαγές, οι οποίες 
διαφεύγουν µε τα συµβατικά εργαλεία».

Ο Έλληνας καθηγητής Νίκος Γρηγοριάδης, διευθυντής της Β΄ 
Νευρολογικής Κλινικής του Νοσοκοµείου ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλο-
νίκη, υπογραµµίζει ότι η αντιµετώπιση της ασθένειας πρέπει να 

Μ
ε 15.000  Έλληνες να πεθαίνουν ετησίως από το τσιγάρο και το παθητικό κάπνισµα να ευθύνεται για το 12% των 
θανάτων, είναι ξεκάθαρο πως µόνο η διακοπή του καπνίσµατος µειώνει την επιβάρυνση στην υγεία. «Καµία 
εναλλακτική του τσιγάρου δεν είναι µειωµένης βλάβης, όλα τα εναλλακτικά καπνικά προϊόντα είναι εθιστικά 
και δυνητικά καρκινογόνα και θα περάσουν χρόνια µέχρι να κατασταλάξουν σε συµπεράσµατα οι µελέτες για 

τα νέα θερµαινόµενα τσιγάρα» επισηµαίνει η Παρασκευή Κατσαούνου, επίκουρη καθηγήτρια Πνευµονολογίας και πρόεδρος 
της Οµάδας ∆ιακοπής του Καπνίσµατος της Ευρωπαϊκής Πνευµονολογικής Εταιρείας.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, αναπληρωτής καθηγητής Κωνσταντίνος Τσιούφης, τονίζει πως το 
κάπνισµα αυξάνει κατά 30% τον κίνδυνο για έµφραγµα του µυοκαρδίου, ενώ η πνευµονολόγος Ιωάννα Μητρούσκα προσθέ-
τει: «Από τους 500.000 Έλληνες που έχουν επισκεφτεί τα ιατρεία διακοπής καπνίσµατος, το 65% είχε ήδη µία καρδιολογική 
συννοσηρότητα. Στα ιατρεία χρησιµοποιείται και φαρµακευτική αγωγή, µε κόστος από 160 έως 250 ευρώ. Το όφελος από 
τη διακοπή του καπνίσµατος φτάνει τα 873 λεπτά ανά έτος ζωής και γι’ αυτό η αγωγή θα έπρεπε να αποζηµιώνεται από τον 
ΕΟΠΥΥ, καθώς καµία άλλη παρέµβαση δεν είναι τόσο ευεργετική για την υγεία».

ΕΝΟΧΟ ΤΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ 
ΓΙΑ ΤΟ 12% ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ 
ΑΠΟ ΤΣΙΓΑΡΟ

γίνεται ολιστικά σε ένα οργανωµένο κέντρο πολλαπλής σκλήρυν-
σης και προσθέτει ότι στην πατρίδα µας τα εργαλεία αξιολόγησης, 
τόσο τα συµβατικά όσο και τα νεότερα, δεν χρησιµοποιούνται ακό-
µα στην κλινική πράξη, γιατί είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και δεν 
υπάρχει το απαιτούµενο προσωπικό για να τα αξιοποιήσει, αφού 
τα κέντρα στα νοσοκοµεία παραµένουν υποστελεχωµένα.

«Το µέλλον, πάντως, στην αντιµετώπιση της πολλαπλής σκλή-
ρυνσης βρίσκεται στις θεραπείες µε βλαστοκύτταρα» επισηµαίνει 
ο καθηγητής Κλινικής Νευρολογίας Bassem Yamout από το Ια-
τρικό Κέντρο του Αµερικανικού Πανεπιστηµίου της Βηρυτού, λέ-
γοντας: «Μέσα στην επόµενη δεκαπενταετία θα καταστείλουµε το 
υπάρχον ανοσοποιητικό σύστηµα του ασθενή και στη θέση του θα 
δηµιουργήσουµε ένα νέο, από αρχέγονα βλαστικά κύτταρα, που 
δεν θα επιτίθεται στη µυελίνη των νευρώνων». Μέχρι τότε, στα 
ισχυρά «όπλα» κατά της πολλαπλής σκλήρυνσης θα περιλαµβάνο-
νται όλα τα διαθέσιµα φάρµακα, µε τις θεραπείες που στοχεύουν 
στα Β λεµφοκύτταρα (σαν το ocrelizumab) να έχουν σηµαντική 
θέση στη φαρέτρα και να χορηγούνται στις προϊούσες και στις 
υποτροπιάζουσες µορφές της νόσου, επιτυγχάνοντας στο 25% των 
ασθενών αναστροφή της πορείας της και βελτίωση της αναπηρίας.

ΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ 
∆ΕΝ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΕΜΠΟ∆ΙΟ 
ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΑΙ∆ΙΟΥ

Η 
προκατάληψη και η έλλειψη ενηµέρωσης δεν πρέπει να εµποδίζουν τις γυναίκες µε ρευµατοπάθειες να γίνουν 
µητέρες και να θηλάσουν το παιδί τους. Την «απαγόρευση» αυτή άκουσε πριν από 17 χρόνια η Αθανασία Παππά, 
πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευµατικού Αγώνα (ΕΛΕΑΝΑ), που ωστόσο είχε το θάρρος να αποκτήσει 
δύο κόρες. Για τη διάδοση του µηνύµατος η εταιρεία UCB, σε συνεργασία µε την ΕΛΕΑΝΑ, την Οµοσπονδία Συλλό-

γων Ασθενών «Ρευµαζήν» και τον Σύλλογο Ασθενών «Ιησώ», πραγµατοποιούν την εκστρατεία ενηµέρωσης «Προορισµός 
Μητρότητα». Όπως εξηγεί ο καθηγητής Ρευµατολογίας ∆ηµήτρης Μπούµπας, υπάρχουν πλέον φάρµακα που µπορούν να 
δοθούν στην εγκυµοσύνη –γιατί δεν περνούν στον πλακούντα– και στον θηλασµό. Η θεραπεία πρέπει να συνεχίζεται µέχρι 
τουλάχιστον τον 6ο µήνα κύησης και να ξεκινά ξανά µετά τον τοκετό, γιατί η σωστή ρύθµιση της ασθενούς προστατεύει τη 
δική της υγεία και µειώνει τον κίνδυνο να γεννηθεί το µωρό πρόωρο και λιποβαρές. Από την πλευρά του, ο µαιευτήρας 
χειρουργός γυναικολόγος Νίκος Παπαντωνίου επισηµαίνει πως απαιτείται σωστή συνεργασία του ρευµατολόγου µε τον 
µαιευτήρα.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ 
ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
ΣΕ «ΑΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΤΑ ΝΕΡΑ»

Αποστολή στο 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Νευρολογίας στην Κέρκυρα
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Τα έντεκα φετινά περιστατικά 
μηνιγγίτιδας Β, που καταγράφηκαν 
μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους, 
μας υπενθυμίζουν πως η νόσος 
εξακολουθεί να απειλεί τα παιδιά μας.

 ΑΛΕΞΊΑ ΣΒΏΛΟΥ

Ο
ύτε ένα ούτε δύο, αλλά έντεκα περιστα-
τικά μηνιγγίτιδας –μιας δυνητικά θα-
νατηφόρου νόσου– καταγράφηκαν στο 
πρώτο εξάμηνο του 2018 στην πατρίδα 
μας, με τα περισσότερα να έχουν εκδη-
λωθεί μέσα στην άνοιξη. Το τελευταίο, 
μάλιστα, που αφορά βρέφος 9 μηνών 

στην Κομοτηνή, καταγράφηκε πριν από ένα εικοσιτετράωρο. 
Η πλειονότητα των περιστατικών αφορά βρέφη, νήπια και μι-
κρά παιδιά, τα οποία αποτελούν την πιο ευάλωτη πληθυσμια-
κή ομάδα, καθώς κινδυνεύουν περισσότερο να νοσήσουν από 
τον «διαβόητο» μηνιγγιτιδόκοκκο Β, το μικρόβιο που δικαιο-
λογημένα αποτελεί τρόμο και φόβο των γονιών, αλλά και των 
γιατρών. Η έλευση του καλοκαιριού και η έναρξη των κατα-
σκηνώσεων –χώρων όπου τα παιδιά συγχρωτίζονται και όπου, 
συνεπώς, οι λοιμώξεις μεταδίδονται ευκολότερα– καθιστούν 
επιβεβλημένο τον προληπτικό εμβολιασμό, ο οποίος αποτελεί 
και τη μοναδική ασπίδα προστασίας ενάντια στο επικίνδυνο 
μικρόβιο. Ο μηνιγγιτιδόκοκκος Β δεν είναι… παίξε-γέλασε και 
η μηνιγγιτιδοκοκκική λοίμωξη με τον ορότυπο Β, που είναι 
και ο πλέον διαδεδομένος στην πατρίδα μας, συνοδεύεται από 
υψηλή θνητότητα, ακόμα κι αν ο λιλιπούτειος ασθενής δια-
γνωστεί εγκαίρως και εισαχθεί στο νοσοκομείο για νοσηλεία. 
Πέρα από τον κίνδυνο θανάτου, υπάρχει και υψηλός κίνδυνος 
να δημιουργηθούν μόνιμες σοβαρές επιπλοκές στα παιδιά που 
επιβιώνουν. Από τα έντεκα κρούσματα μηνιγγίτιδας που κατα-

γράφηκαν από την αρχή του χρόνου στην επικράτεια, τα τελευ-
ταία τρία καταγράφηκαν τον Μάιο στα Χανιά, θυμίζοντας στους 
γονείς πως δεν επιτρέπεται κανένας εφησυχασμός. Ειδικά 
τώρα, που τα σχολεία ετοιμάζονται να κλείσουν και ξεκινούν τα 
κατασκηνωτικά προγράμματα, ο εμβολιασμός των παιδιών για 
τη μηνιγγίτιδα Β διασφαλίζει την υγεία τους. Συνεπώς η λήξη 
της σχολικής χρονιάς αποτελεί καλή αφορμή για τους γονείς να 
επισκεφτούν τον παιδίατρο και να ενημερωθούν για τη χορή-
γηση των απαραίτητων εμβολίων, που προστατεύουν τα παιδιά 
από αυτή την επικίνδυνη λοίμωξη η οποία μπορεί να απειλήσει 
τη ζωή τους.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη μηνιγγίτιδα Β 
και τον εμβολιασμό
Η μηνιγγίτιδα είναι μια ύπουλη νόσος που εξελίσσεται ρα-
γδαία και μπορεί να προκαλέσει τον θάνατο μέσα σε 24 ώρες. 
Προσβάλλει βρέφη, νήπια και εφήβους. Τα συμπτώματα της 
θανατηφόρου νόσου μοιάζουν με αυτά της απλής γρίπης και 
περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, πονοκέφαλο, αυχενική δυ-
σκαμψία, τάση για εμετό, φωτοφοβία, αιμορραγικό εξάνθημα. 
Θα πρέπει να μας προβληματίσει ιδιαίτερα το γεγονός ότι ένας 
στους δέκα νεαρούς ενήλικες είναι ασυμπτωματικός φορέας 
του βακτηρίου, συνεπώς μπορεί να είναι αυτός που θα το με-
ταδώσει. Άλλωστε τα περισσότερα βρέφη, νήπια και οι έφηβοι 
προσβάλλονται μέσα από την επαφή με φαινομενικά υγιή μέλη 
της οικογένειάς τους. Ενδεικτικά από έναν ασυμπτωματικό φο-

ρέα η μηνιγγιτιδοκοκκική λοίμωξη μπορεί να μεταδοθεί με 
καθημερινές συνήθειες, όπως το φιλί, ο βήχας και το φτάρνι-
σμα, ιδίως τους μήνες που διανύουμε, οι οποίοι είναι και οι πιο 
επικίνδυνοι λόγω της υψηλής κινητικότητας της νόσου και του 
αυξημένου κινδύνου μετάδοσης. Ο μοναδικός τρόπος για την 
αποτελεσματική και ασφαλή πρόληψη της μηνιγγίτιδας Β είναι 
ο έγκαιρος εμβολιασμός. Το εμβόλιο ενάντια στη μηνιγγίτιδα Β 
προστατεύει όλες τις ηλικιακές ομάδες και δύναται να ξεκινή-
σει από την ηλικία των 2 μηνών, ενώ έχει ενταχθεί στο εθνικό 
πρόγραμμα εμβολιασμών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων για 
ομάδες υψηλού κινδύνου.

ΕΠΊΒΑΛΛΕΤΑΊ Ο ΕΜΒΟΛΊΑΣΜΟΣ ΤΏΝ ΠΑΊΔΊΏΝ 
ΓΊΑ ΤΗ ΜΗΝΊΓΓΊΤΊΔΑ Β ΠΡΊΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΏΣΗ



KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

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

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

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

www.gethealthier.gr
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ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΣ 
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ*

Ο σχολικός εκφοβισµός (bullying) 
είναι η πλέον διαδεδοµένη µορφή 
επιθετικής συµπεριφοράς στον 
χώρο του σχολείου. Πρόκειται για 

ένα φαινόµενο που οφείλεται σε πληθώρα πα-
ραγόντων, έχει πολλές συνέπειες και εµπλέκει 
µεγάλο αριθµό προσώπων.

Ένα βασικό χαρακτηριστικό του φαινοµέ-
νου αυτού είναι η «ανισορροπία δύναµης» που 
υπάρχει ανάµεσα στον θύτη και στο θύµα, µε 
τον θύτη να αποτελεί τον «ισχυρό» και το θύµα 
τον «ανίσχυρο». Τελευταίες έρευνες δείχνουν 
πως τα παιδιά που φέρονται ως θύτες επιλέ-
γουν ως θύµατα παιδιά συναισθηµατικά ευά-
λωτα.

Θα πρέπει να σηµειωθεί πως, παρά τη µε-
γάλη διάχυση του όρου στην εκπαιδευτική έ-
ρευνα, υπάρχουν λιγότερα ερευνητικά δεδο-
µένα τα οποία εξετάζουν τη σχέση ανάµεσα 
στον σχολικό εκφοβισµό και στους µαθητές 
µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σηµαντικό 
όµως είναι το γεγονός πως στις έρευνες αυτές 
φαίνεται πως τα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτι-
κές ανάγκες διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο να 
θυµατοποιηθούν σε σχέση µε τους υπόλοιπους 
µαθητές.

∆υστυχώς, για τα παιδιά µε αυτισµό ο σχο-
λικός εκφοβισµός είναι συχνό φαινόµενο, µια 
και τα παιδιά µε αυτισµό βρίσκονται στις οµά-
δες υψηλού κινδύνου. Οι λόγοι γι’ αυτό είναι 
κυρίως η δυσκολία στην επικοινωνία µε τους 
άλλους, η δυσκολία στην κατανόηση των κοι-
νωνικών κανόνων, οι ελλιπείς κοινωνικές δεξι-
ότητες και η δυσκολία να αντιληφθούν τις εκ-
φράσεις του προσώπου και τη στάση του σώµα-
τος του συνοµιλητή.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται κάποιες 
προτάσεις για να µπορέσετε να βοηθήσετε το 
παιδί σας µε αυτισµό σε περίπτωση που πέσει 
θύµα σχολικού εκφοβισµού:
• Κατανοήστε τη σοβαρότητα, τις επιπτώσεις 
του εκφοβισµού και την αναγκαιότητα για α-
ντιµετώπιση του προβλήµατος.
• Παρατηρήστε τη συµπεριφορά του παιδιού 
σας, για να αναγνωρίσετε τα πιθανά σηµάδια. 
Σε περίπτωση που βιώνει τον σχολικό εκφοβι-
σµό, θα αρνείται ή θα διστάζει να πάει στο σχο-
λείο. Πολλές φορές ίσως παραπονιέται για πο-
νοκεφάλους ή στοµαχόπονους. Πολύ πιθανό 
να µιµείται τις επιθετικές συµπεριφορές σε µι-
κρότερα αδέρφια ή φίλους.
• Συζητήστε µε το παιδί σας για το αν κάποιος 
στο σχολείο τού επιτίθεται σωµατικά ή λε-
κτικά. Βοηθήστε το να καταλάβει πως θέλετε 
απλώς να βοηθήσετε και να σιγουρευτείτε πως 
όλα είναι εντάξει.
• Βοηθήστε το παιδί σας να µάθει να χρησιµο-
ποιεί φράσεις όπως «θέλω να σταµατήσεις να 
το κάνεις αυτό» ή «άφησέ µε ήσυχο», για να 
µπορέσει χωρίς βία να αποφύγει τους θύτες 

του εκφοβισµού.
• Ως επόµενο βήµα, θα πρέπει να µάθει να ζητά 
βοήθεια από κάποιον ενήλικο. Πολλά σχολεία 
πλέον έχουν εφαρµόσει πρόγραµµα άµεσης α-
ντιµετώπισης του bullying και θέλουν να ενη-
µερώνονται για κάθε περιστατικό. Συνεργα-
στείτε µε το προσωπικό του σχολείου για να 
µπορέσετε να στηρίξετε και να βοηθήσετε το 
παιδί σας.
• Ενθαρρύνετε το παιδί σας να συµµετέχει σε 
εξωσχολικές δραστηριότητες µε συνοµηλίκους 
µε παρόµοια ενδιαφέροντα. Έτσι, θα αναπτύ-
ξει δυνατές φιλίες και θα µάθει να αλληλεπι-
δρά κοινωνικά.
• Στηρίξτε το παιδί σας ψυχολογικά ή ζητή-
στε τη βοήθεια ειδικών για να µπορέσετε να 
του τονώσετε την αυτοεκτίµηση και την αυτο-
εικόνα του.

∆υστυχώς, ο σχολικός εκφοβισµός είναι γε-
γονός όχι µόνο για τα παιδιά µε αυτισµό αλλά 
για πάρα πολλά παιδιά. Ο σωστός και έγκαιρος 
χειρισµός, καθώς και η ευαισθητοποίηση γύρω 
από το θέµα του σχολικού εκφοβισµού, είναι 
το κλειδί για τη λύση του προβλήµατος και για 
την οικοδόµηση θετικών σχέσεων.

*Ο Φώτης Παπαναστασίου είναι ειδικός παιδα-
γωγός - συγγραφέας / MSc Σχολική Ψυχολογία, 
επιστηµονικός υπεύθυνος Υγείας & Ανθρωπιστι-
κών Επιστηµών του Aegean College, επιστηµο-
νικός δ/ντής του Πρότυπου Κέντρου Ειδικών Θε-
ραπειών «Παιδίων Πλεύση». 
www.eidikospaidagogos.gr

Για τα παιδιά 
µε αυτισµό 
ο σχολικός 
εκφοβισµός είναι συχνό 
φαινόµενο. Οι λόγοι γι’ αυτό 
είναι κυρίως η δυσκολία στην 
επικοινωνία µε τους άλλους, 
η δυσκολία στην κατανόηση 
των κοινωνικών κανόνων, οι 
ελλιπείς κοινωνικές δεξιότητες 
και η δυσκολία να αντιληφθούν 
τις εκφράσεις του προσώπου 
και τη στάση του σώµατος του 
συνοµιλητή.
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Κάθε εβδοµάδα η Free Sunday, σε συνεργασία µε το εξειδικευµένο πάνω στο Στοίχηµα 
site www.betarades.gr, σας ενηµερώνει διεξοδικά µε µοναδικό στόχο το… ταµείο.

Μ
εγάλο είναι το στοιχηµατικό εν-
διαφέρον και αυτή την εβδοµάδα, 
καθώς τα µεγάλα ευρωπαϊκά πρω-
ταθλήµατα µπορεί να ολοκληρώ-
θηκαν, ωστόσο τη θέση τους έχουν 
πάρει οι Σκανδιναβοί και οι Λατίνοι, 

δίνοντας άλλο «χρώµα» στο ποδοσφαιρικό κουπόνι. Επίσης, 
έχουν ξεκινήσει και τα φιλικά προετοιµασίας των εθνικών ο-
µάδων ενόψει Μουντιάλ, δίνοντάς µας µια πρώτη γεύση για 
το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Αυτό το τριήµερο θα ασχο-
ληθούµε µε παιχνίδια από B΄ Σουηδίας, Α΄ Νορβηγίας και Β΄ 
Νορβηγίας.

Παραµένει σε τροχιά ανόδου 
η Χέλσινµποργκ
Θα ξεκινήσουµε τις σηµερινές προτάσεις στοιχήµατος από τη 
Β΄ Σουηδίας και το παιχνίδι ανάµεσα σε Χέλσινµποργκ και 
Ντέγκερφορς. Οι γηπεδούχοι έχουν ξεκινήσει δυναµικά τις 
φετινές τους υποχρεώσεις, καθώς µετά το πέρας των 10 πρώ-
των αγωνιστικών έχουν ρεκόρ 6-3-1 και βρίσκονται στην 4η 
θέση, όντας στο -3 από την κορυφή και έχοντας ένα παιχνίδι 
λιγότερο. Η Ντέγκερφορς, από την πλευρά της, είναι στην 
6η θέση µε 18 βαθµούς, µετράει τρεις νίκες και δύο ισοπα-
λίες στα πέντε τελευταία παιχνίδια της, ωστόσο θεωρούµε 
πως έχει αγγίξει το peak της φόρµας και σιγά σιγά θα αρχίσει 
να «ξεφουσκώνει». Μακριά από την έδρα της χάνει µεγάλο 
µέρος της δυναµικής της έτσι κι αλλιώς, εποµένως θα πάµε µε 
τον άσο, ο οποίος προσφέρεται σε απόδοση 1.80.

Επιστρέφει στις επιτυχίες η Ρόζενµποργκ
Συνεχίζουµε µε Α΄ Νορβηγίας και την αναµέτρηση Τρόµσο - 
Ρόζενµποργκ. Η Τρόµσο βρίσκεται στη µέση του βαθµολογι-
κού πίνακα µε 17 βαθµούς, όντας ικανή για το καλύτερο και 
για το χειρότερο, µετράει δύο νίκες, µία ισοπαλία και τρεις 
ήττες στα έξι τελευταία παιχνίδια της και κόντρα στους πρω-
ταθλητές αναµένεται να συναντήσει πολλές δυσκολίες. Η Ρό-
ζενµποργκ, από την πλευρά της, είναι στη 2η θέση µε 24 βαθ-

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Κερδίζουν Χέλσινµποργκ και Ρόζενµποργκ

µούς, όντας ήδη στο -6 από την κορυφή, στο τελευταίο χρο-
νικά παιχνίδι ηττήθηκε µε 1-2 από την Μπραν και κόντρα 
στην Τρόµσο είναι δεδοµένο πως θα κυνηγήσει τη νίκη µε 
κάθε τρόπο και κόστος, τόσο για βαθµολογικούς όσο και για 
ψυχολογικούς λόγους. Πιστεύουµε πως το κίνητρο και η α-
νωτερότητα των φιλοξενουµένων θα κάνουν τη διαφορά, έτσι 

επιλογή µας θα αποτελέσει το διπλό σε απόδοση 2.00.

∆εν χάνει η Οντ
Παραµένουµε στην Α΄ Νορβηγίας για την κόντρα της Λίλε-
στροµ µε την Οντ. Οι γηπεδούχοι έχουν ξεκινήσει νωθρά 
τις φετινές τους υποχρεώσεις, καθώς µετά το πέρας των 12 
πρώτων αγωνιστικών βρίσκονται στη 13η θέση µε 11 βαθ-
µούς, όντας οριακά εκτός επικίνδυνης ζώνης. Η Οντ, από 
την πλευρά της, είναι στην 9η θέση µε 16 βαθµούς, προ-
έρχεται από δύο συνεχόµενες ήττες και πιστεύουµε πως 
θα βγάλει αντίδραση, καθώς τα αποτελέσµατα την αδικούν 
βάσει των εµφανίσεών της. Το σενάριο του να «αποδράσει» 
µε βαθµό ή βαθµούς φαντάζει πολύ πιθανό, το Χ2 δίνεται 
σε απόδοση 1.91 και θα προστεθεί στις επιλογές µας.

Οι τρεις παραπάνω είναι οι βασικές προτάσεις του 
Betarades.gr. Από κει και πέρα, θα ασχοληθούµε µε ένα 
ακόµη παιχνίδι. Συγκεκριµένα, από τη Β΄ Νορβηγίας θα 
πάµε µε τον άσο στο παιχνίδι Μιοντάλεν – Χαµ Καµ, ση-
µείο το οποίο βρίσκουµε σε απόδοση 1.85.

Goal Tips
* Μπαΐα - Μποταφόγκο (10/06, 22:00): Η Μποταφόγκο σκοράρει και 
δέχεται γκολ µε µεγάλη ευκολία, µετράει εννέα Goal/Goal στα 12 τελευταία 
παιχνίδια της και κόντρα στην Μπαΐα δεν περιµένουµε κάτι διαφορετικό. Το 
Goal/Goal δίνεται σε απόδοση 1.90 και θα το «τιµήσουµε».

* Σεαρά - Παλµέιρας (10/06, 22:00): Η Σεαρά σκοράρει µε το σταγονόµε-
τρο, έχει µείνει «άσφαιρη» στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια της και κόντρα 
στην Παλµέιρας αναµένεται να συναντήσει και πάλι πολλές δυσκολίες. Το 
No Goal προσφέρεται σε απόδοση 1.65 και θα µπει στις επιλογές µας.

* Γκρέµιο - Αµέρικα Μινέιρο (10/06, 22:00): Η Γκρέµιο διαθέτει εξαιρε-
τική αµυντική λειτουργία, έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία της στα πέντε 
τελευταία παιχνίδια της ανεξαρτήτως διοργάνωσης και κόντρα στην Αµέρικα 
Μινέιρο περιµένουµε ακόµη ένα µηδενικό παθητικό. Το No Goal δίνεται σε 
απόδοση 1.60 και θα το κρατήσουµε.

Seri Tips
* Σάντεφιορντ - Χάουγκεσουντ (10/06, 19:00): Η Σάντε-
φιορντ προέρχεται από επτά σερί ήττες στις οποίες απέτυχε να 
βρει έστω και µία φορά τον δρόµο προς τα δίχτυα, κόντρα στη 
Χάουγκεσουντ έχει εξαιρετικά δύσκολο έργο και πιστεύουµε 
πως θα υποστεί ακόµη µία ήττα. Εποµένως θα πάµε µε το διπλό 
σε απόδοση 1.85.

* Στιάρναν - Φιολνίρ (10/06, 20:00): Η Στιάρναν έχει 
επικρατήσει στα 3/4 πιο πρόσφατα παιχνίδια της ανεξαρτήτως 
διοργάνωσης και κόντρα στη Φιολνίρ έχει και πάλι τον πρώτο 
λόγο για τη νίκη, τόσο λόγω έδρας όσο και λόγω µοµέντουµ. Ο 
άσος σε απόδοση 1.75 µας αρέσει και θα τον κρατήσουµε.

* Ρέικιαβικ - Χαφναρφιορντούρ (10/06, 22:15): Οι φιλοξε-
νούµενοι έχουν µοιραστεί βαθµούς και εντυπώσεις στα τρία 
τελευταία παιχνίδια τους σε επίπεδο πρωταθλήµατος και κόντρα 
στη Ρέικιαβικ δεν αποκλείεται να έχουµε επανάληψη «σκηνι-
κού». Η ισοπαλία σε απόδοση 3.60 έχει αξία και θα προστεθεί 
στις επιλογές µας.

Head 2 Head
* Ρανχάιµ - Σάρπσµποργκ (10/06, 19:00): Οι δύο οµάδες µπορεί να 
µην έχουν «πλούσια» προϊστορία µεταξύ τους, ωστόσο σε τρεις ανα-
µετρήσεις στο συγκεκριµένο γήπεδο η Σάρπσµποργκ µετρά ισάριθµες 
νίκες. Της δίνουµε το προβάδισµα και σήµερα, έτσι θα επιλέξουµε το 
διπλό σε απόδοση 2.40.

* Στάµπαεκ - Μπόντο Γκλιµτ (10/06, 19:00): Οι δύο οµάδες έχουν 
αναµετρηθεί 16 φορές στο συγκεκριµένο γήπεδο, µε το επιµέρους 
ρεκόρ να είναι στο 12-3-1. Ο άσος στο σηµερινό µατς δίνεται σε 
απόδοση 2.25 και αξίζει να µπει στις επιλογές µας.

* Φροζινόνε - Τσιταντέλα (10/06, 22:00): Έξι φορές έχουν τεθεί 
αντιµέτωπες οι δύο οµάδες στην έδρα της Φροζινόνε, µε το επιµέρους 
ρεκόρ να είναι στο 3-3-0. Στο σηµερινό κρίσιµο µατς δίνουµε και πάλι 
προβάδισµα στην έδρα, µε τον άσο σε απόδοση 1.90 να αποτελεί την 
τελευταία µας επιλογή.

10/06
18:30 Χέλσινµποργκ - Ντέγκερφορς  1  1.80
19:00 Λίλεστροµ - Οντ Γκρένλαντ  X2  1.91
19:00 Μιοντάλεν - Χαµ Καµ 1  1.85
20:00 Τρόµσο - Ρόζενµποργκ  2  2.00



www.freesunday.gr 3310.06.2017

auto www.freesunday.gr32 11.03.2018

auto www.freesunday.gr26 04.02.2018

auto www.freesunday.gr32 10.09.2017

auto www.freesunday.gr40 09.07.2017

autowww.freesunday.gr 3118.06.2017

auto www.freesunday.gr32 04.06.2017

autowww.freesunday.gr 2907.05.2017

auto www.freesunday.gr32 05.02.2017
www.free-sunday.gr32 10.07.2016

auto

POWEREDBY AUTO

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

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

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

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

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

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

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

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

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

POWEREDBY AUTO

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΕ ΠΡΏΤΟ ΠΛΆΝΟ ΤΟ ΝΈΟ SEAT IBIZA

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

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

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

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

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

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

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

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

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόμη.

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

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούμερο των 150.000 

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

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

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

Ford Mustang, το πιο δημοφιλές 
σπορ μοντέλο στον πλανήτη

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

Μπορεί μία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πιο αποδοτικοί κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και 

ένα καινούργιο κιβώτιο 8 σχέσεων, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των βελτιώσεων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το νέο Volvo XC60 
ξεκινά από 53.490 ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

H Honda θα παρουσιάσει 
υβριδικό CR-V στη Φρανκφούρτη

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

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

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

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

Η Renault γιορτάζει 
40 χρόνια στη Formula 1

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

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

Συλλέγοντας εμπειρία και γνώση, η συμμετοχή της στη Formula 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προωθητικές ενέργειες για Honda

Νέα καμπάνια & εκδόσεις Kia Sportage

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

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

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

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

Η Peugeot παραδίδει στο ΕΚΑΒ 
τα ασθενοφόρα τύπου Boxer

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

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

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

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

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

χαρακτηριστικά.
Οπτικά υπάρχουν αναφορές στο supercar της μάρκας, την 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το Volvo XC40 
είναι το Ευρωπαϊκό 
Αυτοκίνητο της 
Χρονιάς 2018

Το νέο 
Mitsubishi Eclipse Cross 
ξεκινά από τα 24.900 ευρώ

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

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

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

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

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

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

Με κυριαρχία των SKODA Fabia R5 ολοκληρώ-
θηκε το φετινό, 64ο Ράλλυ Ακρόπολις, τρίτος 
αγώνας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήµατος 
Ράλλυ – ERC. Και τις τρεις θέσεις του βάθρου 

κατέκτησαν πληρώµατα µε SKODA Fabia R5, ενώ συνο-
λικά οκτώ αυτοκίνητα στην πρώτη δεκάδα ήταν Fabia R5! 
Νικητές αναδείχθηκαν οι Πορτογάλοι Bruno Magalhaes 
και Hugo Magalhaes. Στη δεύτερη θέση οι Norbert Herczig 
και Ramon Ferencz από την Ουγγαρία, ενώ στην τρίτη οι 
Πολωνοί Hubert Ptaszek και Maciej Szczepaniak.

Ο αγώνας ήταν ιδιαίτερα σκληρός, δικαιώνοντας τη 
φήµη του. Οι τρεις φορές πρωταθλητές Πορτογαλίας α-
κολούθησαν µια συνετή στρατηγική στο πρώτο σκέλος 

του αγώνα και είδαν πολλά από τα πληρώµατα που είχαν 
βλέψεις για τη νίκη σύντοµα να βγαίνουν νοκ άουτ στα 
σκληρά ακροπολικά χώµατα. Στη συνέχεια, το πρωί του 
Σαββάτου, πίεσαν και πέρασαν στην πρώτη θέση, δηµι-
ουργώντας σταδιακά µια διαφορά από τους διώκτες τους. 
Για τις ειδικές το απόγευµα του Σαββάτου «φόρεσαν» στη 
Fabia R5 τη σκληρή γόµα ελαστικών, επιλογή που απο-
δείχθηκε σοφή, καθώς τους εδραίωσε στην πρώτη θέση. 
Την Κυριακή, τελευταία µέρα του αγώνα, µε έξυπνη τα-
κτική κατέκτησαν τη νίκη, που τους έφερε στη 2η θέση 
του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήµατος Ράλλυ – ERC.

Επόµενος αγώνας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήµατος 
Ράλλυ – ERC το Ράλλυ Κύπρου, 15-17 Ιουνίου.

Χάρη στις µοναδικές προσφορές της Nissan µε το πρόγραµµα All 
Clear Service σε όλους τους κατόχους µοντέλων της, το καλο-
καίρι θα κρατήσει 25%... παραπάνω! Συγκεκριµένα, η Nissan 
σας προσφέρει:

• 25% ΕΚΠΤΩΣΗ στα ανταλλακτικά service και φανοποιίας
• ∆ΩΡΕΑΝ έλεγχο 25 σηµείων
• ∆ΩΡΕΑΝ οδική βοήθεια για ένα έτος

Το συγκεκριµένο πρόγραµµα θα διαρκέσει µέχρι και τις 31 Αυγούστου 
2018, ενώ σχετικές πληροφορίες και λεπτοµέρειες παρέχονται στο δίκτυο 
εξουσιοδοτηµένων επισκευαστών Nissan αλλά και στο www.nissan.gr/
offers/all-clear-service.html.

Θριαµβευτικό 1-2-3 για τη SKODA Fabia R5 
στο Ράλλυ Ακρόπολις Nissan After Sales Service 

µε µοναδικές προσφορές!

Η οµάδα της VW βρίσκεται ήδη στο Κολοράντο και κάνει τα πρώτα της δοκιµα-
στικά για τη φετινή ανάβαση του Pikes Peak. Ο οδηγός της οµάδας, ο πολύ-
πειρος και τρεις φορές νικητής του αγώνα Romain Dumas, κάνει τις πρώ-
τες αναγνωριστικές βόλτες πάνω στη διαδροµή των 20 χλµ. µε την τεράστια 

υψοµετρική διαφορά και τις δεκάδες στροφές.
Στόχος των πρώτων αυτών δοκιµαστικών είναι να σεταριστεί σωστά η ανάρτηση 

αλλά και τα υπόλοιπα µηχανικά µέρη του αυτοκινήτου, έτσι ώστε να καταφέρει να πάρει 
το ρεκόρ των ηλεκτρικών οχηµάτων, που είναι στα 8:57.118. Στη VW το θεωρούν µάλ-
λον εύκολο να γίνει και περιµένουν κάτι παραπάνω και σε σχέση µε τους κινητήρες 
εσωτερικής καύσης και το ρεκόρ του Loeb µε το Peugeot 208 T16 µε 8:13.878.

Το συγκεκριµένο πρωτότυπο της VW χρησιµοποιεί δύο ηλεκτρικούς κινητήρες, 
έναν σε κάθε άξονα, µε τη συνολική απόδοση να φτάνει τους 680 ίππους και τα 650 
Nm. To βάρος είναι µόλις 1.100 κιλά, κάτι που εξασφαλίζει επιτάχυνση από στάση κα-
λύτερη και από Formula 1, καθώς το 0-100 χλµ./ώρα ολοκληρώνεται σε µόλις 2,25 
δευτερόλεπτα. Έµφαση έχει δοθεί και στην αεροδυναµική σχεδίαση (θυµίζει αρκετά 
πρωτότυπο του WEC), έτσι ώστε να διαθέτει κορυφαία κάθετη δύναµη στις ευθείες της 
διαδροµής, όπου το κάθε δευτερόλεπτο έχει τεράστια σηµασία.

VW I.D. R Pikes Peak: 
Πρώτα δοκιµαστικά του εντυπωσιακού 

ηλεκτρικού αγωνιστικού
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Η ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ ΑΡΒΑΝΊΤΑΚΗ 
ΚΑΊ ΟΊ ΤΑΚΊΜ ΣΤΟ ΗΡΏΔΕΊΟ
Η συνάντηση της Ελευθερίας Αρβανιτάκη 
και των ΤΑΚΙΜ είναι αδιαμφισβήτητα ένα 
μουσικό γεγονός. Μετά το τραγούδι «Την ίδια 
στιγμή να ζούμε», το οποίο ενορχηστρώνουν 
με τον δικό τους, ιδιαίτερο τρόπο οι ΤΑΚΙΜ 
και το οποίο ήδη έχει κερδίσει το κοινό σε 
Ελλάδα και Κύπρο, η Ελευθερία Αρβανιτάκη 
και οι ΤΑΚΙΜ έρχονται στο Ηρώδειο «Την 
ίδια στιγμή», την Πέμπτη 14 Ιουνίου, για 
μία μοναδική συναυλία, σε σύμπραξη με την 
εξαιρετική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του 
Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (MOYSA).

Ο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΖΑΡΊΑΔΗΣ 
ΠΑΡΟΥΣΊΑΖΕΊ ΤΟ ΒΊΒΛΊΟ ΤΟΥ
Οι εκδόσεις Μεταίχμιο σας προσκαλούν 
στην παρουσίαση του νέου αστυνομικού 
μυθιστορήματος του Γρηγόρη Αζαριάδη 
«Σκοτεινός Λαβύρινθος» τη Δευτέρα 11 Ιουνίου, 
στις 20:30, στο Polis Art Café (Πεσμαζόγλου 5, 
Αίθριο Στοάς Βιβλίου). Με αφορμή το βιβλίο, 
o δημοσιογράφος Αντώνης Καρπετόπουλος 
συνομιλεί με τον συγγραφέα.

Η ΠΑΥΛΊΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ 
ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ ΤΟΥ ΦΟΊΒΟΥ
Στην Ταράτσα του Φοίβου (όπου Φοίβος ο 
γνωστός δημιουργός Φοίβος Δεληβοριάς) 
έρχεται ως «επισκέπτης της Δευτέρας» η 
Παυλίνα Βουλγαράκη. H Παυλίνα Βουλγαράκη 
έρχεται με φόρα από έναν χειμώνα με sold-out 
εμφανίσεις στην Αθήνα (Σταυρός του Νότου, 
Κρεμλίνο), στο Ηράκλειο και στα Χανιά, στη 
Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα, έχοντας μαζί της 
τους δύο προσωπικούς της δίσκους. Τη Δευτέρα 
11 Ιουνίου.

ΌΠΕΡΑ ΤΌΥ ΚΩΣΤΉ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΉ ΒΑΣΙΣΜΕΝΉ ΣΕ ΠΌΙΉΣΉ 
ΤΌΥ ΕΝΤΓΚΑΡ ΑΛΑΝ ΠΌΕ

Η ομάδα όπερας The Medium Project παρουσιάζει σε πρώτη εκτέλεση το νέο έργο του συνθέτη Κωστή Κριτσωτάκη «Raven 
Revisited», σε σκηνοθεσία Ράιας Τσακηρίδη, στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων «Λευτέρης Βογιατζής». Μία σύγχρονη, 

μονόπρακτη όπερα δωματίου «νεορομαντικού» ύφους που αποτελείται από τρία μέρη για δύο τραγουδιστές, έναν αφηγητή, 
χορωδιακό σύνολο και πιάνο. Η κεντρική ιδέα είναι βασισμένη στο ποίημα του Έντγκαρ Άλαν Πόε «Το κοράκι», με βασικούς 

ήρωες τη Λενόρ και τον Ποιητή. Για έξι παραστάσεις. Έναρξη: Σάββατο 9 Ιουνίου.
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Θα ήθελα να 
αφανιστούν όλα 
τα social. Έχω 
σιχαθεί που το 
κινητό έχει γίνει 
προέκταση του 
χεριού μου. Δεν 
με αφορά πλέον 
η συνεχής ροή 
πληροφορίας 
και η επαφή με 
όλους, γνωστούς 
και μη. Θέλω 
ησυχία.

INFO

Αντιγόνη
του Σοφοκλή
Μετάφραση: Γιώργος 
Μπλάνας
Σκηνοθεσία: Αιμίλιος 
Χειλάκης - Μανώλης 
Δούνιας
Διασκευή: Μανώλης 
Δούνιας
Μουσική: Σταμάτης 
Κραουνάκης
Ερμηνεύουν:Αθηνά 
Μαξίμου, Αιμίλιος 
Χειλάκης, Μιχάλης 
Σαράντης
Έναρξη: 22 και 23 
Ιουνίου στο Κηποθέατρο 
Παπάγου
Ηρώδειο: Τετάρτη 11 
Ιουλίου
Προπώληση εισιτηρίων 
στο viva.gr
Περισσότερες 
ημερομηνίες θα 
ανακοινωθούν 
προσεχώς.

Ένας από τους πιο ταλαντούχους Έλληνες ηθοποιούς, 
αφού επέστρεψε από τη Νέα Υόρκη με τους «Όρνι-
θες» του Νίκου Καραθάνου, πρωταγωνιστεί στην «Α-
ντιγόνη».

Πώς είναι να είσαι Αίμονας, Σκοπός και Ισμήνη μαζί;
Αν μπω στη διαδικασία να απαντήσω ως ηθοποιός, ως άνθρωπος με 
μια επίκτητη ιδιότητα δηλαδή, οφείλω να πω ότι είναι τρομερά δύ-
σκολο, επίπονο και βαθιά αθλητικό, με την ετυμολογική έννοια της 
λέξης. Η λέξη «αθλητής» εμπεριέχει τη λέξη «άθλος». Ως Μιχάλης, 
τι να πω, νιώθω ευτυχής που η ζωή με φέρνει αντάμα με τέτοια κεί-
μενα και τόσο μεγάλα μεγέθη.

Την παράσταση συν-σκηνοθετούν o Αιμίλιος Χειλάκης και o Μα-
νώλης Δούνιας. Υπάρχει διαφορά στο να έχει ένας ηθοποιός δύο 
σκηνοθέτες;
Καμία απολύτως διαφορά δεν υπάρχει. Ο Αιμίλιος και ο Μανώ-
λης συνδέονται με έναν μοναδικό, δικό τους τρόπο και στην πρόβα 
δρουν ως ένα πρόσωπο. Συμπληρώνουν ο ένας τον άλλο, σεβόμε-
νοι τις αδυναμίες τους. Και οφείλω να πω ότι ο Μανώλης –γιατί την 
αξία του Αιμίλιου λίγο-πολύ τη γνωρίζουμε όλοι– είναι ένας άξιος 
συνεργάτης και πραγματικά εξαιρετικό παιδί.

Ο Αίμονας πεθαίνει για την αγάπη. Νομίζετε ότι οι καλλιτεχνι-
κοί έρωτες (στο θέατρο, στη μουσική, στη λογοτεχνία κ.λπ.) ε-
πηρεάζουν κι εμάς τους «θνητούς» να επιθυμούμε έναν «απελ-
πισμένο» έρωτα;
Θα έλεγα ότι η ζωή έχει ξεπεράσει προ πολλού την τέχνη σε όλα τα 
επίπεδα. Η ζωή τρέχει κι εμείς κάνουμε τους χαζούς. Η ερώτηση 
αυτή εμπεριέχει κάτι γοητευτικά εφηβικό, τη στιγμή που όλοι συ-
μπεριφερόμαστε σαν ψευτοενήλικες. Κανένας δεν πεθαίνει για τί-
ποτα. Πεθαίνει γιατί ήταν να πεθάνει ούτως ή άλλως. Το ερώτημα 

είναι αν αντέχεις να πεθάνεις για κάτι πέρα από σένα. Και αυτό, ναι, 
το αναγνωρίζω στον Αίμονα και το σέβομαι βαθιά. Ο Αίμονας δεν 
πεθαίνει για την αγάπη, πεθαίνει επειδή του τη στέρησαν.

Είναι η «Αντιγόνη» στην πραγματικότητα ένα πολιτικό έργο; Και 
αν συμφωνείτε, πώς το αντιλαμβάνεστε αυτό;
Τι σημαίνει «πολιτικό»; Τι αξία έχουν οι έννοιες και οι λέξεις στις 
μέρες μας; Πού είναι η ποίηση μέσα στη δυσκολία, πού είναι η ο-
μορφιά; Ας αφήσουμε τα ίδια τα έργα να μας μιλήσουν και να μας 
βαφτίσουν και όχι εμείς αυτά. Η «Αντιγόνη» είναι ένα σπουδαίο 
κείμενο. Εμείς μπορούμε να γίνουμε σπουδαίοι για να την αφου-
γκραστούμε;

Μιλήστε μας για τους «Όρνιθες» και την «περιπέτεια» στη Νέα 
Υόρκη. Τι κρατάτε από αυτή την παράσταση εκεί;
Όλα πήγαν κατ’ ευχήν. Δεν μου είναι εύκολο να περιγράψω τι 
έζησα, ήταν όλα πολύ συμπυκνωμένα. Υπάρχουν κάποια πράγματα 
στη ζωή που γράφουν τόσο πολύ μέσα μας, που μόνο χρόνο χρει-
άζεται για να καταλάβεις τι σου άφησαν. Ήταν όμορφα και ζεστά. 
Πολύ.

Τι σημαίνει επιτυχία για εσάς;
Επιτυχία σημαίνει να κοιμάμαι ήσυχος. Καμιά φορά το καταφέρνω. 
Ήμουν επιτυχημένος όταν ήμουν παιδί.

Παρακολουθώ τους λογαριασμούς σας στα social media και –με 
εξαίρεση την ΑΕΚ– κρατάτε αυστηρά επαγγελματικό προφίλ. 
Αυτό είναι για εσάς τα social media, εργαλείο δουλειάς;
Θα ήθελα να αφανιστούν όλα τα social. Έχω σιχαθεί που το κινητό 
έχει γίνει προέκταση του χεριού μου. Δεν με αφορά πλέον η συ-
νεχής ροή πληροφορίας και η επαφή με όλους, γνωστούς και μη. 
Θέλω ησυχία.

  ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ

Μιχάλης Σαράντης

«Ήμουν 
επιτυχημένος 
όταν ήμουν 

παιδί»
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ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μισέλ Χαζαναβίσιους ΣΕΝΑΡΙΟ: 
Μισέλ Χαζαναβίσιους  (βασισµένο στο µυθιστό-
ρηµα της Αν Βιαζέµσκι «Un an après») ΠΑΙΖΟΥΝ: 
Λουί Γκαρέλ, Στέισι Μάρτιν, Μπερενίς Μπεζό 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 107΄

ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΠΟΠΤΟΣ
SPINNING MAN

Ο Γκάι Πιρς ενσαρκώνει ιδανικά έναν αινιγµατικό χαρακτήρα, στα ίχνη του ρόλου που τον καθιέρωσε στο 
«Memento», και συµπρωταγωνιστεί µε τον Πιρς Μπρόσναν και την υποψήφια για Όσκαρ Μίνι Ντράιβερ 
σε ένα συναρπαστικό ψυχολογικό θρίλερ. Βασισµένη στο αγωνιώδες µυθιστόρηµα του βραβευµένου συγ-
γραφέα Τζορτζ Χαράρ, η ταινία σε σκηνοθεσία του Σουηδού Σάιµον Κάιζερ («Before we die») ξεδιπλώνει 

µια µυστηριώδη ιστορία γύρω από την παραπλανητική φύση της µνήµης, το βάρος των ενοχών και το τίµηµα της 
αλήθειας. Η σκοτεινή ατµόσφαιρα, το γεµάτο καλοστηµένες παγίδες σενάριο και οι ερµηνείες των έµπειρων πρωτα-
γωνιστών υπηρετούν τέλεια την ιδιαίτερη ροή της ταινίας που ενώ επικεντρώνεται στον βασικό ύποπτο ενός εγκλή-
µατος από την αρχή, επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις µέχρι το τέλος. O Έβαν Μπερτς (Γκάι Πιρς) είναι καθηγητής 
Φιλοσοφίας. Έχει µία φαινοµενικά ειδυλλιακή ζωή µε τη γυναίκα του Έλεν (Μίνι Ντράιβερ) και τα δυο παιδιά τους. 
Όµως το παρελθόν του Έβαν κρύβει µια σειρά από ακατάλληλες σχέσεις µε φοιτήτριες. Έχοντας ήδη αναγκαστεί να 
µετακοµίσει λόγω αυτής της ανάρµοστης συµπεριφοράς, η οικογένεια θα καταρρεύσει όταν ο Έβαν θεωρηθεί ο βασι-
κός ύποπτος για την εξαφάνιση µιας νεαρής φοιτήτριας. Ο ντετέκτιβ Ρόµπερτ Μάλοϊ (Πιρς Μπρόσναν) αναλαµβάνει 
την υπόθεση και παλεύει να ανακαλύψει την αλήθεια, πριν από το επόµενο χτύπηµα του Έβαν.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Σάιµον Κάιζερ
ΣΕΝΑΡΙΟ: Μάθιου Όλντριτς (βασισµένο στο βιβλίο του Τζορτζ Χαράρ «Ματ Άλντριχ»)
ΠΑΙΖΟΥΝ: Πιρς Μπρόσναν, Γκάι Πιρς, Μίνι Ντράιβερ, Αλεξάντρα Σιπ, Οντέγια Ρας, Τζέιµι Κένεντι, Κλαρκ Γκρεγκ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 100΄

ΓΚΟΝΤΑΡ, 
ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ
LE REDOUTABLE

Παρίσι 1967. Ο Ζαν-Λυκ Γκοντάρ, 
ο πιο διάσηµος κινηµατογρα-
φιστής της γενιάς του, γυρίζει 
το «La Chinoise» µε τη γυναίκα 

που αγαπά, την 20 χρόνια µικρότερή του Αν 
Βιαζέµσκι. Ευτυχισµένοι και ερωτευµένοι 
καθώς είναι, παντρεύονται. Αλλά οι κακές 
κριτικές που παίρνει η ταινία οδηγούν τον 
δηµιουργό στην ενδοσκόπηση. Ο Μάης του 
’68 θα εντείνει τη διεργασία και η κρίση που 
περνάει ο Γκοντάρ θα τον αλλάξει σε βάθος. 
Από διάσηµος σκηνοθέτης θα µετατραπεί 
σε µαοϊστή περιθωριακό καλλιτέχνη, εξίσου 
παρεξηγηµένο όσο και ακατανόητο. Στα ίχνη 
του σινεµά που τιµά τις ρίζες του, ο βραβευ-
µένος µε Όσκαρ για το «The Artist» Μισέλ 
Χαζαναβίσιους τολµά να κάνει µια ταινία 
για το ιερό τέρας της νουβέλ βαγκ, βασισµέ-
νος στο βιβλίο της πρώην γυναίκας του, Αν 
Βιαζέµσκι. Επικεντρωµένο στην ερωτική 
ιστορία που άναψε και έσβησε µε φόντο τα 
σκαµπανεβάσµατα του έργου και της σκέψης 
του δηµιουργού, αλλά και του Μάη του ’68, 
το «Γκοντάρ, Αγάπη µου» είναι µία ποπ, 
ευθύβολη και διασκεδαστική ροµαντική 
κοµεντί, γεµάτη κινηµατογραφικές αναφορές 
στο γκονταρικό σύµπαν.

Όλοι αξίζουν µια µεγάλη ιστορία αγάπης. Για τον 17χρονο Σάιµον Σπάιερ, όµως, τα πράγµατα εί-
ναι λίγο περισσότερο πολύπλοκα: ακόµα δεν έχει πει στους γονείς ή στους φίλους του πως είναι 
οµοφυλόφιλος και δεν έχει ιδέα για την πραγµατική ταυτότητα του ανώνυµου συµµαθητή του 
που έχει ερωτευτεί µέσω διαδικτύου. Η προσπάθεια να λύσει αµφότερα τα προβλήµατα αποβαί-

νει αστεία, τροµακτική και του αλλάζει µια για πάντα τη ζωή. Σκηνοθετηµένο από τον Γκρεγκ Μπερλάντι 
(«Νεανικές Ανησυχίες», «Brothers & Sisters»), σε σενάριο του Άιζακ Άπτεϊκερ και της Ελίζαµπεθ 
Μπέργκερ («This is Us») και βασισµένο στο διεθνώς αναγνωρισµένο βιβλίο της Μπέκι Αλµπερτάλι, το «Με 
αγάπη, Σάιµον» είναι µια ειλικρινής ιστορία για το ταξίδι τού να βρεις τον εαυτό σου και να ερωτευτείς.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γκρεγκ Μπερλάντι
ΣΕΝΑΡΙΟ: Άιζακ Άπτεϊκερ, Ελίζαµπεθ Μπέργκερ (βασισµένο στο βιβλίο της Μπέκι Αλµπερτάλι)
ΠΑΙΖΟΥΝ: Νικ Ρόµπινσον, Κάθριν Λάνγκφορντ, Αλεξάντρα Σιπ, Χόρχε Λέντεµποργκ, Μάιλς Χέιζερ, Κίναν Λόνσντεϊλ, 
Λόγκαν Μίλερ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 110΄

ΜΕ ΑΓΑΠΗ, ΣΑΪΜΟΝ
LOVE, SIMON



η σπαρταριστή κωμωδία του 

ΑΛΕΚΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
η σπαρταριστή κωμωδία του 

ΑΛΕΚΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

Παίζουν (με σειρά εμφάνισης):

Μάνος Παπαγιάννης - Αγγελική Δαλιάνη - Δήμητρα Σιγάλα 
Τζένη Διαγούπη - Μάνος Ιωάννου - Περικλής Λιανός

Γιάννης Ρούσσος
ΠΑΡΑΓΩΓΉ: ΧΥΤΉΡΙΟ ΣΉΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΣΚΉΝΉ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ - ΒΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

διασκευή & σκηνοθεσία 
ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΕΠΠΑΣ

διασκευή & σκηνοθεσία 
ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΕΠΠΑΣ

ΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΟ: ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: 

ΧΟΡΗΓΟΣ:
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ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟΥ 
ΕΛΑΙΩΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ 

ΓΙΑ 4η ΧΡΟΝΙΑ
  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

INFO
Καλλιτεχνική διεύθυνση 
του ElaiΩnas Festival: 
Φένια Παπαδόδηµα, 
Γιώργος Παλαµιώτης
www.elaionasfestival.com

Tο ElaiΩnas Festival, µία πλατφόρµα διάδρασης τεχνών και επι-
στηµών µε χαρακτήρα επιµορφωτικό, εκπαιδευτικό και καλλιτε-
χνικό που προσφέρει στο αθηναϊκό κοινό κάθε χρόνο από την 
άνοιξη του 2015 τη δυνατότητα να παρακολουθεί θεατρικές και 
µουσικές παραστάσεις σηµαντικών καλλιτεχνών εντελώς δωρεάν, 

παράλληλες επιµορφωτικές δράσεις και οµιλίες σπουδαίων εισηγητών, ακαδη-
µαϊκών, συγγραφέων και καλλιτεχνών, αλλά και εκθέσεις εικαστικών, φωτογρα-
φίας και video art, επιστρέφει από τις 9 έως τις 14 Ιουνίου παρουσιάζοντας το 
νέο πρόγραµµά του.

Η περιγραφή της ευρύτερης περιοχής της Αττικής και κυρίως ο «λόγγος των 
Αθηνών», όπως έχει διασωθεί στο έργο του ∆ηµήτρη Καµπούρογλου, ήταν η 
αιτία για τη δηµιουργία αυτού του φεστιβάλ. Το όνοµα της στάσης του µετρό «Ε-
λαιώνας», ο λόφος του Ιππίου Κολωνού, το πάρκο της Ακαδηµίας Πλάτωνος και 
ένα µικρό κοµµάτι γης µέσα στη Γεωπονική Σχολή είναι ό,τι έχει αποµείνει για 
να θυµίζει τον ελαιώνα αλλά και τον «λόγγο των Αθηνών», που εκτός από τον Κα-
µπούρογλου έχει υµνηθεί ως µαγικό τοπίο και σε πλήθος γραπτών ξένων περιη-
γητών έως και τον 19ο αιώνα.

Με κεντρικό άξονα την ελληνική γλώσσα και ποίηση, την ιστορία και την ε-
ξέλιξη της ελληνικής λογοτεχνίας µέσα στους αιώνες, στο ElaiΩnas Festival συµ-
µετέχουν ιδιαίτερα αξιόλογοι εισηγητές, σκηνοθέτες, ηθοποιοί, µουσικοί και 
καλλιτέχνες, προσδίδοντας αδιαµφισβήτητα ένα ισχυρό στίγµα για τα ελληνικά 
δεδοµένα, σε µια περίοδο µεγάλης κρίσης, ιδιαίτερα στον χώρο της τέχνης.

Για το 2018 το ElaiΩnas Festival έχει ως κεντρικό άξονα την έννοια της ε-
λευθερίας. Έµπνευση αποτελεί το έργο του Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη, καθώς 
και οι λαϊκοί ποιητές και παραµυθάδες, φορείς της ελληνικής παράδοσης µέσα 
στους αιώνες.

Επίσης, φέτος το φεστιβάλ διευρύνει τους ορίζοντές του συνεργαζόµενο µε 
σηµαντικές δοµές, όπως η ΚΟΑ (Κρατική Ορχήστρα Αθηνών) και η Εναλλακτική 
Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, διατηρώντας ασφαλώς τον χώρο του πάρ-
κου της Ακαδηµίας Πλάτωνος, µέσα στην καρδιά του πάλαι ποτέ Ελαιώνα, ως ση-
µείο κατατεθέν των δράσεών του.



  ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ
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Η Χριστίνα 
Μαυρίδου είναι 
καθηγήτρια 
Φυσικής Αγωγής - 
personal trainer.
Site: www.personaltrainer-

christy.com

Facebook Page: Christy 

Μαυρίδου

Instagram: christymav

YouTube: Christy Mavridou

Κάντε τον ήλιο 
φίλο σαςinfo

tips
Beauty

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

ΠΟΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ 
ΚΑΝΕΙΣ ΓΡΑΜΜΩΣΗ 
ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ;

Το πόσο κοντά βρίσκεσαι σε γραµµωµένους 
κοιλιακούς εξαρτάται από το ποσοστό σωµατι-
κού λίπους. Το six-pack, για παράδειγµα, είναι 
δύσκολος στόχος, καθώς απαιτεί το λίπος του 

σώµατός µας να είναι περίπου 5%-7% για να κάνουµε τέ-
τοια γράµµωση.

Το ποσοστό αυτό είναι πολύ χαµηλότερο από το υγιές 
20%-30% για τις γυναίκες και µη βιώσιµο µακροπρόθεσµα, 
ακόµη και για επαγγελµατίες. Συµβουλεύω τους ανθρώπους να 
µην επικεντρωθούν στο six-pack, καθώς το σώµα του καθενός 
είναι διαφορετικό και θα ανταποκριθεί µε διαφορετικούς ρυθµούς. 
∆ηλαδή, µπορεί να φτάσεις εκεί µέσα σε τέσσερις εβδοµάδες ή και να 
µη φτάσεις ποτέ.

Η επίτευξη ενός six-pack σε δώδεκα εβδοµάδες είναι µη ρεαλιστική, αν 
δεν είσαι ούτε κοντά στο one-pack αρχικά. Οι six-pack κοιλιακοί είναι αποτέ-
λεσµα χαµηλού ποσοστού λίπους σώµατος και σηµαντικής µυϊκής µάζας στους κοι-
λιακούς. Προσθέτοντας ασκήσεις αντίστασης στο πρόγραµµά σου και υιοθετώντας µια 
διατροφή χαµηλή σε λιπαρά και υψηλή σε πρωτεΐνη µπορείς να αυξήσεις εξαιρετικά τα α-
ποτελέσµατα.
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Η ζωή µας, ειδικά στις σύγχρονες µεγαλουπόλεις, χα-
ρακτηρίζεται από άφθονο στρες, πολλές καθηµερινές 
δραστηριότητες και δεκάδες πράγµατα που πρέπει να 
θυµόµαστε να κάνουµε συνεχώς. Οι εργασίες και οι υ-

ποχρεώσεις µας συχνά επιφέρουν, εκτός από τη σωµατική, σηµα-
ντική διανοητική κόπωση.

Η µνήµη µας εξασθενεί και οι γνωστικές διεργασίες γίνο-
νται δυσκολότερες. Πολλές φορές αναρωτιόµαστε αν µπορούµε 
να κάνουµε κάτι γι’ αυτό και µε κάποιον τρόπο να βοηθήσουµε 
τον εγκέφαλό µας να λειτουργήσει καλύτερα. Όταν είµαστε ξε-
κούραστοι, όταν τρεφόµαστε λίγο καλύτερα, όταν ο ύπνος µας 
είναι αρκετός, συχνά διαπιστώνουµε ότι η διαύγειά µας είναι 
κάπως αυξηµένη.

Κατά τα τελευταία έτη αρκετές έρευνες γίνονται για την ε-
πιρροή της διατροφής στη µνήµη και στις γνωστικές και µα-
θησιακές διαδικασίες. Κάποιες τροφές που περιέχουν συγκε-
κριµένες οµάδες θρεπτικών συστατικών, καθώς και οι συνδυ-
ασµοί τους, δείχνουν να βοηθούν στη λειτουργία της µνήµης 
και του εγκεφάλου µας.

Η λουτεΐνη και η ζεαξανθίνη, δύο αντιοξειδωτικά φλα-
βονοειδή που βρίσκονται σαν χρωστικές ουσίες σε κάποια 
φρούτα και λαχανικά, βελτιώνουν τη µνήµη και µας βοηθούν 

στις υπολογιστική δυνατότητα του εγκεφάλου, διατηρώντας τα 
κύτταρά του πιο νεανικά.

Οι ουσίες αυτές υπάρχουν στα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, 
όπως το µαρούλι, οι λαχανίδες και το σπανάκι, και στο µπρόκολο. 

Βρίσκονται επίσης στα αυγά και στα φρούτα µε έντονο χρώµα, 
όπως οι φράουλες και τα µύρτιλα, αλλά και στα µήλα, τα λεµόνια 

και τα σταφύλια.
Η βιταµίνη Ε στη µορφή που βρίσκεται στα τρόφιµα, δηλαδή 

ως d-a-τοκοφερόλη, προστατεύει τα εγκεφαλικά κύτταρα από την ο-
ξειδωτική δράση των ελεύθερων ριζών. Καλές πηγές d-a-τοκοφερόλης 

είναι ο σολοµός, οι γαρίδες, οι πέστροφες, τα στρείδια, το σογιέλαιο, 
το ηλιέλαιο, το σπανάκι, το µπρόκολο, τα σπαράγγια και η κίτρινη κολο-

κύθα. Υπάρχει επίσης στους ηλιόσπορους, στα φουντούκια, στα αµύγδαλα 
και στα φιστίκια.

Τα ω-3 λιπαρά οξέα και ειδικότερα το DHA βοηθούν στην αντιγήρανση 
του εγκεφάλου και προάγουν τις γνωσιακές διαδικασίες µέσω της αντιοξειδω-

τικής τους δράσης. Εξαιρετική πηγή είναι τα ψάρια όπως η σαρδέλα, ο σολοµός, 
η πέστροφα, το σκουµπρί και η ρέγγα. Καλές πηγές είναι τα καρύδια, τα κάσιους, 

τα αµύγδαλα, τα φιστίκια και ο λιναρόσπορος. Πλούσια σε ω-3 λιπαρά οξέα και DHA 
είναι και πολλά φυτικά έλαια, όπως το έλαιο καρύδας, το καρθαµέλαιο, το λινέλαιο και 

το σησαµέλαιο.
Η κουερσετίνη, ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που βρίσκεται σε ορισµένους σπόρους και 

σε ορισµένα φρούτα και λαχανικά, επίσης βοηθά στις γνωσιακές λειτουργίες του εγκεφάλου. 
Πηγές της είναι τα κεράσια, τα µήλα, τα κράνµπερι, τα µύρτιλα, τα κόκκινα κρεµµύδια, οι πρά-

σινες και κόκκινες πιπεριές,το φαγόπυρο και το κακάο.
Το φυλλικό οξύ προστατεύει το DNA των εγκεφαλικών κυττάρων βοηθώντας τη λειτουργία τους. 

Καλές πηγές φυλλικού οξέος είναι τα όσπρια, το σπανάκι, το µπρόκολο, τα σπαράγγια, το αβοκάντο, τα 
αυγά και τα φιστίκια.

Η χολίνη επίσης βοηθάει στις εγκεφαλικές λειτουργίες και προάγει τις γνωσιακές ικανότητές µας. Πλού-
σια σε χολίνη τρόφιµα είναι ο κροκός του αυγού, το σ υκώτι, η βρώµη, το στάρι, τα φασόλια, η σόγια, το κουνου-

πίδι και η µαγιά µπίρας. Όλα τα παραπάνω τρόφιµα αν συνδυαστούν στο πλαίσιο µιας υγιεινής και ισορροπηµέ-
νης µεσογειακής διατροφής, θα µας δώσουν καλύτερη διαύγεια και καλύτερη µνήµη.

*Ο Σωτήρης Ηλιόπουλος είναι διαιτολόγος-διατροφολόγος, υπεύθυνος για το in-diet.gr.

Οι τροφές του νου

Όσο ευχάριστο κι αν είναι να απολαµβάνουµε τον ήλιο µπροστά 
στη θάλασσα, τόσο «δυσάρεστο» είναι για την επιδερµίδα µας –
πρόσωπο και σώµα– αλλά και για τα µαλλιά. Γι’ αυτόν ακριβώς 
τον λόγο δηµιουργήθηκαν τα after sun προϊόντα, τα οποία είναι 
χρήσιµα, αφού µπορούν να δράσουν άµεσα «ξεδιψώντας» 

το δέρµα και δροσίζοντάς το. Επιλέξαµε την after sun σειρά 
της Avon για βαθιά ενυδάτωση αλλά και διατήρηση του 
µαυρίσµατος.
Extra tip: Μπορείτε να βάλετε το after sun στο ψυγείο, για 
να το διατηρείτε δροσερό για καλύτερη αίσθηση δροσιάς.
Αν, από την άλλη, θέλετε φυσικές επιλογές, ακολουθήστε τα 
παρακάτω:
Για το πρόσωπο: Ανακατέψτε 1 κουταλάκι µαγιά µπίρας σε 
σκόνη µε 1 κουταλάκι µέλι, 1 κουταλάκι κρέµα γάλακτος και 1/2 
κουταλάκι λάδι χοχόµπα. Απλώστε τη µάσκα στην επιδερµίδα 
σας (εκτός από την περιοχή των µατιών) και αφήστε να δράσει 
για 15-20 λεπτά. Ξεπλύνετε µε χλιαρό νερό.
Για το σώµα: Μην αφήνετε το θαλασσινό νερό 
να στεγνώνει πάνω σας. Σκουπιστείτε ή, ακόµα 
καλύτερα, ξεπλύνετε το σώµα σας σε ντους, αν 
είναι εφικτό. Ρίξτε σε ένα µπολ 1 κρόκο αυγού, 
1 κουταλάκι µέλι, 2 σταγόνες αµυγδαλέλαιο και 
ανακατέψτε καλά για 2-3 λεπτά. Απλώστε το µείγµα 
σε όλο το σώµα ή µόνο στα αφυδατωµένα σηµεία 
του και αφήστε το για 10-15 λεπτά. Ξεπλυθείτε 
καλά.

Για τα µαλλιά: Τα µαλλιά είναι πιο ευάλωτα 
στον ήλιο και σε συνδυασµό µε το αλάτι της 

θάλασσας ξεθωριάζουν, γίνονται ξηρά, τραχιά στην υφή και 
σπάνε εύκολα. Σε στεγνά µαλλιά κάντε µασάζ µε δαφνέλαιο 
για 3 λεπτά από τις άκρες προς τις ρίζες. Σκεπάστε το 
κεφάλι µε µια νάιλον µεµβράνη και τυλίξτε το µε µια 
υγρή, ζεστή πετσέτα. Έπειτα από 1 ώρα αφαιρέστε 
την πετσέτα και τη µεµβράνη και λούστε τα µαλλιά 
σας 2 φορές. Προσοχή: Για να φύγει το λάδι 
εύκολα, δεν πρέπει να τα βρέξετε. Για το 
πρώτο χέρι βάλτε στο χέρι σας όση 
ποσότητα σαµπουάν χρειάζεται για 
ένα λούσιµο, αναµείξτε το στην 
παλάµη σας µε λίγο νερό 
και λουστείτε.
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