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αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιλη-
πτική, ή κατά παράφραση, ή διασκευή 
απόδοσης του περιεχοµένου της εφηµε-
ρίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανι-
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3565/1956 και 4254, 1962 και κανόνες 
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Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!

AUTO

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

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 
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AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...
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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

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

∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα
∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα

 Seat Ateca  Seat Ateca  Seat Ateca ››››››  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
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Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

ΝΕΟ MITSUBISHI 
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• DS5
• Audi Q2
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SUZUKI 
IGNIS
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La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

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

ΝΕΟ 
CITROEN C3

ΘΕΜΑΤΑ

04 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Νέες 
Μόριες δέχεται ο Τσίπρας
06 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Η ελληνική 
κρίση µετασχηµατίζεται
07 // ΚΟΣΜΟΣ Γ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ 
Σουλτανική προεδρία: Υποθήκες της 
παντοδυναµίας
08-09 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ. 
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ «Ο πολιτικός τρόπος 
του Ερντογάν ήταν µονόδροµος για την 
επιβίωσή του»
10 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ Κράτος και οικογένεια
11 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ Στο στόχαστρο η 
∆ούρου για τις νέες πληµµύρες
12 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ Αλλάζοντας το 
Σύνταγµα των Σκοπίων
13 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ Έλεος µε 
τη διαπραγµάτευση
14 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Πρωταθλητής 
ανάπτυξης και πάλι οι ιχθυοκαλλιέργειες
15 // ΑΠΟΨΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Να βάλουµε 
τέλος στο τουρκικό dumping και τις 
επιδοτήσεις

16 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Κ. ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ 
Οι καταστροφές στη Μάνδρα και στη 
Μαγούλα κάτι πρέπει να µας διδάξουν
17 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Περισσότεροι τουρίστες, 
λιγότερες δαπάνες µε την Κίνα ρυθµιστή
18 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Σχολικές αίθουσες: «Η 
κλήση σας προωθείται»

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

SPORTS
35 // ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΡΩΣΙΑΣ Η πα ταγώδης 
αποτυχία, το ψυχόδραµα και η διοργάνωση που 
τώρα ξεκινάει

FREE TIME
36 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώµενα της 
εβδοµάδας
37 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ 
«∆εν υπερασπιζόµαστε τους εαυτούς µας»
38-39 // ΕΥΕΞΙΑ Πρωτεΐνες: Ποιες και πόσες 
χρειαζόµαστε; // Zάχαρη, για βελούδινο δέρµα // 
Η σωστή διατροφή για καλό και ξεκούραστο
ύπνο

MERCEDES-BENZ 
A-CLASS

ΕΝΘΕΤΟ 
AUTO FREE SUNDAY

σελ. 19-33





www.freesunday.gr04 01.07.2018

πολιτική

Σαφείς προειδοποιήσεις οι οποίες απευθύνονται 
στην ελληνική κυβέρνηση, χωρίς να την κατο-
νοµάζουν και χωρίς να έχουν προκαλέσει την α-
ντίδρασή της, περιείχαν τα συµπεράσµατα στα 
οποία κατέληξε η σύνοδος κορυφής της Ε.Ε. το 

πρωί της Παρασκευής µετά από 12ωρη διαπραγµάτευση, κατά 
τη διάρκεια της οποίας αποσοβήθηκε το αδιέξοδο που διαφαι-
νόταν µετά τις ιταλικές ενστάσεις.

Σε ό,τι αφορά την Ανατολική Μεσόγειο, η απόφαση ανα-
φέρει χαρακτηριστικά: «Όσον αφορά την οδό της Ανατολικής 
Μεσογείου, απαιτούνται πρόσθετες προσπάθειες για να υλο-
ποιηθεί πλήρως η ∆ήλωση Ε.Ε.-Τουρκίας, να αποτραπούν νέες 
διελεύσεις από την Τουρκία και να σταµατήσουν οι ροές. Η 
συµφωνία επανεισδοχής Ε.Ε.-Τουρκίας και οι διµερείς συµ-
φωνίες επανεισδοχής θα πρέπει να εφαρµοστούν πλήρως, 
χωρίς διακρίσεις, έναντι όλων των κρατών-µελών. Απαιτούνται 
επειγόντως περισσότερες προσπάθειες ώστε να εξασφαλιστούν 
ταχείες επιστροφές και να αποφευχθεί η ανάπτυξη νέων θα-
λάσσιων ή χερσαίων οδών. Η συνεργασία µε τους εταίρους της 
περιοχής των ∆υτικών Βαλκανίων και η υποστήριξη προς αυ-
τούς εξακολουθούν να είναι κρίσιµης σηµασίας για την ανταλ-
λαγή πληροφοριών σχετικά µε τις µεταναστευτικές ροές, την 
αποτροπή της παράνοµης µετανάστευσης, την αύξηση των ικα-
νοτήτων για την προστασία των συνόρων και τη βελτίωση των 
διαδικασιών επιστροφής και επανεισδοχής».

Ουσιαστικά, δηλαδή, στα συµπεράσµατα επισηµαίνεται και 
η Ελλάδα αποδέχεται ότι απαιτούνται πρόσθετες προσπάθειες:
• για να αποτραπούν νέες διελεύσεις από την Τουρκία και να 
σταµατήσουν οι ροές,
• για να εξασφαλιστούν ταχείες επιστροφές,
• για να αποφευχθεί η ανάπτυξη νέων θαλάσσιων ή χερσαίων 
οδών.

Πρόκειται για τρία θέµατα τα οποία είναι εκτός κυβερνητι-
κής ατζέντας στην Αθήνα, καθώς δεν υπάρχει:
• καµία πρόθεση ή σχέδιο να αποτραπούν νέες διελεύσεις, οι 
οποίες, αντιθέτως, αντιµετωπίζονται ως αναπότρεπτες, αν όχι 
καλοδεχούµενες, για ανθρωπιστικούς λόγους,
• καµία προσπάθεια επιτάχυνσης των διαδικασιών χορήγησης 
ασύλου, οι οποίες είναι εξαιρετικά αργές, µε αποτέλεσµα να ε-
νισχύεται ο συνωστισµός,
• κανένας σχεδιασµός για την αποτροπή της ενίσχυσης των πε-
ρασµάτων στον Έβρο, τα οποία έχουν φέρει στην Ελλάδα χιλιά-
δες νέους πρόσφυγες και µετανάστες τους τελευταίους µήνες.

Νέο κέντρο υποδοχής στη Σάµο
Επιπλέον, δε, η κυβέρνηση σχεδιάζει να προχωρήσει σε δι-
µερή συµφωνία µε το Βερολίνο για την επιστροφή παράτυπων 
µεταναστών τους οποίους θα αποµακρύνει η Γερµανία, έτσι 
ώστε να διευκολυνθεί η καγκελάριος Μέρκελ στη διαχείριση 
της κυβερνητικής κρίσης µε τον χριστιανοκοινωνιστή εταίρο 
της Χορστ Ζέεχοφερ.

Στο πλαίσιο αυτό ερµηνεύεται το έγγραφο το οποίο είχε 
στείλει την προηγούµενη Παρασκευή 22 Ιουνίου ο γενικός 
γραµµατέας Πρώτης Υποδοχής Ανδρέας Γκουγκλέρης προς τις 
αρµόδιες υπηρεσίες του ΓΕΕΘΑ, µε το οποίο ζητούσε την πα-
ραχώρηση του ανενεργού στρατοπέδου «Ανθυπολοχαγού Γε-
ωργίου Μοσχονά», το οποίο βρίσκεται στους Μυτιληνιούς της 
Σάµου, για τη µετεγκατάσταση του κέντρου υποδοχής στο Βαθύ.

Μάλιστα, ο κ. Γκουγκλέρης ζητούσε να γίνουν οι κατάλ-
ληλες ενέργειες για την προετοιµασία του χώρου για την υ-
ποδοχή υπηκόων τρίτων χωρών, ενώ η απόφαση έχει προκα-
λέσει έντονες αντιδράσεις στο νησί, όπου προγραµµατίζεται 
λαϊκή συνέλευση στις 4 Ιουλίου.

Ενδεικτικό της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η διαδι-
κασία χορήγησης ασύλου είναι ότι ο µέσος όρος εξέτασης των 
αιτήσεων το πρώτο πεντάµηνο του 2018 έπεσε στις 3.399 ανά 
µήνα, ενώ ο µέσος όρος εξέτασης το 2017 ήταν 4.307. ∆ηλαδή 
οι αιτήσεις που εξετάζονται είναι µειωµένες κατά 22%.

Συνολικά από τις αρχές του 2015 έως τέλος Μαΐου 2018 υ-
ποβλήθηκαν 147.345 αιτήσεις, από τις οποίες στο τέλος Μαΐου 
2018 ήταν σε εκκρεµότητα 44.737 αιτήσεις. ∆ηλαδή το 30% 
των αιτήσεων δεν έχει εξεταστεί καν.

Από τις υπόλοιπες, περίπου µία στις πέντε (σχεδόν 20.000) 
έχει γίνει δεκτή, ενώ µία στις τέσσερις (περίπου 23.000) α-
πορρίπτεται για λόγους ουσίας. Από αυτές, ελάχιστες γίνονται 
δεκτές στον δεύτερο βαθµό.

Με δεδοµένο ότι τα επίσηµα στοιχεία κάνουν λόγο για 
58.000 πρόσφυγες και µετανάστες στην Ελλάδα, οι αριθµοί α-
φήνουν περισσότερα ερωτήµατα απ’ όσα απαντούν.

Απαιτούν µέτρα για τις παράνοµες 
διελεύσεις
Τα συµπεράσµατα αναφέρουν επίσης, κυρίως για την Ελλάδα 
και δευτερευόντως για τη Βουλγαρία, ότι «η συνεργασία µε 
τους εταίρους της περιοχής των ∆υτικών Βαλκανίων και η υ-
ποστήριξη προς αυτούς εξακολουθούν να είναι κρίσιµης ση-
µασίας για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τις µετα-

ναστευτικές ροές».
Όµως η ελληνική πλευρά δεν έχει δεχτεί την επικουρική 

παρουσία Τσέχων συνοριοφυλάκων για την αποτροπή των 
ροών προς τα Σκόπια, µε αποτέλεσµα η µονάδα να έχει εγκα-
τασταθεί στην πλευρά της ΠΓ∆Μ. Η παρουσία της όµως είχε 
ως αποτέλεσµα οι ροές εκτός νοµίµων οδών να µεταφερθούν 
προς την Αλβανία και να έχει σηµειωθεί αύξηση συλλήψεων 
τόσο στην Αλβανία όσο και στο Μαυροβούνιο, αλλά και στη 
Βοσνία. Αυτή άλλωστε είναι η οδός που προτιµούν οι διακι-
νητές µετά τον φράκτη που ύψωσε η Ουγγαρία στα σύνορα µε 
τη Σερβία.

Ένα ακόµη σηµείο το οποίο αποτελεί προειδοποίηση προς 
την Ελλάδα είναι η αποδοκιµασία των µετακινήσεων από 
χώρα σε χώρα όσων έχουν ζητήσει άσυλο. Μάλιστα, το Συµ-
βούλιο κάλεσε τις χώρες να πάρουν όλα τα αναγκαία µέτρα για 
την αντιµετώπιση τέτοιων µετακινήσεων, κάνοντας σαφή δι-
ασύνδεση µε τον χώρο Σένγκεν. Το θέµα αφορά την Ελλάδα, 
στο πεδίο των πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων που εκδίδο-
νται στην Ελλάδα από κυκλώµατα πλαστογράφων, γεγονός 
που είχε ως αποτέλεσµα Γερµανοί αστυνοµικοί να συµµετέ-
χουν στον έλεγχο διαβατηρίων στις πτήσεις από Ελλάδα προς 
Γερµανία.

Τα συµπεράσµατα αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Όσον 
αφορά την κατάσταση στο εσωτερικό της Ε.Ε., οι δευτερογε-
νείς µετακινήσεις αιτούντων άσυλο µεταξύ κρατών-µελών εν-
δέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα του κοινού ευ-
ρωπαϊκού συστήµατος ασύλου και του κεκτηµένου του Σέν-
γκεν. Τα κράτη-µέλη θα πρέπει να λάβουν όλα τα αναγκαία 
εσωτερικά µέτρα νοµοθετικού και διοικητικού χαρακτήρα για 
την αντιµετώπιση των µετακινήσεων αυτών και να συνεργάζο-
νται στενά µεταξύ τους προς τον σκοπό αυτόν».

Η διατύπωση καθιστά σαφές ότι η «συνεργασία» µπορεί 
να ωθήσει κι άλλες χώρες να ακολουθήσουν το γερµανικό πα-
ράδειγµα.

Οι νέες Μόριες
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η Τουρκία δείχνει να έχει καλή 
εικόνα σε ό,τι αφορά την τήρηση των δεσµεύσεών της από 
τη συµφωνία και γι’ αυτό στα συµπεράσµατα «το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο συµφωνεί να δροµολογηθεί η δεύτερη δόση του 
Μηχανισµού για τους πρόσφυγες στην Τουρκία». Στο συγκε-
κριµένο θέµα, µάλιστα, δεν είχε αντίρρηση ούτε ο Ιταλός πρω-
θυπουργός.

Όµως το Συµβούλιο αποφάσισε επίσης ότι «προκειµένου 
να εξαρθρωθεί οριστικά το επιχειρηµατικό µοντέλο των διακι-
νητών, ώστε να αποφεύγονται οι τραγικές απώλειες ζωών, επι-
βάλλεται να εκλείψουν τα κίνητρα για την πραγµατοποίηση ε-
πικίνδυνων ταξιδιών».

Αυτό σηµαίνει πρακτικά ότι η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει 
τακτική στα ανατολικά της σύνορα. ∆ιότι πιο ισχυρό κίνητρο 
από την πολιτική των ανοιχτών συνόρων δεν υπάρχει. Αλλά, 
σε κάθε περίπτωση, εκεί όπου είναι βέβαιο ότι θα υποχρε-
ωθεί να αλλάξει πολιτική είναι στην έξοδο από τη χώρα, η 
οποία θα γίνει αδύνατη χωρίς νοµιµοποιητικά έγγραφα, µε α-
ποτέλεσµα να είναι απαραίτητες για τη φιλοξενία των µετανα-
στών οι νέες Μόριες, την κατασκευή των οποίων τα συµπερά-
σµατα αφήνουν στην εθελοντική επιλογή των κρατών-µελών.

Η Ελλάδα, απτόητη από την αθλιότητα που αποτελεί το 
κυρίαρχο στοιχείο στον καταυλισµό της Μόριας στη Λέσβο, 
δείχνει να έχει αποφασίσει να κάνει κι άλλες Μόριες, έναντι 
ανταλλάγµατος. Ανταλλάγµατος όπως η αναστολή της αύξη-
σης του ΦΠΑ στο 24% στα πέντε νησιά (Λέσβο, Χίο, Σάµο, 
Κω, Λέρο) υποδοχής προσφύγων. Κι αυτό γιατί η απόφαση 
προβλέπει «ελεγχόµενα κέντρα που δηµιουργούνται σε 
κράτη-µέλη, µόνο σε εθελοντική βάση, εφόσον η ταχεία και 
ασφαλής επεξεργασία επιτρέπει, µε πλήρη στήριξη της Ε.Ε., 
να γίνεται διάκριση µεταξύ των παράτυπων µεταναστών, οι ο-
ποίοι θα επιστρέφονται, και εκείνων που χρήζουν διεθνούς 
προστασίας».

Αυτό που αρνήθηκαν να κάνουν Αλβανία και Μαυροβού-
νιο θα το κάνει η Ελλάδα.

ΝΕΕΣ ΜΟΡΙΕΣ ∆ΕΧΕΤΑΙ 
Ο ΤΣΙΠΡΑΣ

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ
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ανάλυση

Ο ιδιωτικός τοµέας 
αντιµέτωπος µε 
υπερφορολόγηση, έλλειψη 
ρευστότητας, ακριβό χρήµα, 
κόκκινα δάνεια.

Όσοι νοµίζουν ότι µε τη ρύθµιση του 
χρέους που επιτεύχθηκε στο τε-
λευταίο Eurogroup η Ελλάδα θα 
βγει από την κρίση καλά θα κάνουν 

να διαβάσουν την έκθεση της Ευρωπαϊκής Ε-
πιτροπής (Compliance Report – ESM Stability 
Report Programme for Greece – Fourth review, 
23 June 2018).

∆ύσκολο το οικονοµικό µέλλον
Το βασικό χαρακτηριστικό της έκθεσης είναι 
η βαθιά απαισιοδοξία για τη µελλοντική προο-
πτική της ελληνικής οικονοµίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσαρµόζεται 
στις προγνώσεις του ∆ΝΤ, το οποίο, στηριζό-
µενο στην εκτίµηση ότι το δηµογραφικό πρό-
βληµα της Ελλάδας και τα διαρθρωτικά προβλή-
µατα της οικονοµίας δεν επιτρέπουν δυναµικό 
ρυθµό οικονοµικής ανάπτυξης, κατέληγε στο 
συµπέρασµα ότι τις επόµενες δεκαετίες η ελλη-
νική οικονοµία θα αναπτύσσεται µε µέσο ετήσιο 
ρυθµό µόλις 1%.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστήριζε µέχρι 
πρόσφατα το σενάριο της ανάπτυξης µε µέσο ε-
τήσιο ρυθµό 1,5% και τώρα υιοθετεί το δυσµενέ-
στερο σενάριο για µέσο ετήσιο ρυθµό της τάξης 
του 1%. Η διαφορά είναι τεράστια σε βάθος χρό-
νου και δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για νέες 
µεγάλες οικονοµικές και κοινωνικές δυσκολίες, 
ενώ καθιστά µαθηµατικά βέβαιη µια νέα παρέµ-
βαση των Ευρωπαίων εταίρων και πιστωτών για 
να παραµείνει το χρέος βιώσιµο µε βάση τον ο-
ρισµό που ισχύει.

Οι ευθύνες της κυβέρνησης
Οι ευθύνες της κυβέρνησης Τσίπρα γι’ αυτή την 
αρνητική εξέλιξη είναι τεράστιες.

Η ρύθµιση του χρέους είναι αποκλειστική 
ευθύνη των πιστωτών, γιατί ο δανειολήπτης δεν 
έχει τη δυνατότητα να παρέµβει στη διαπραγµά-
τευση.

Η οικονοµική στρατηγική, όµως, που συ-

µπληρώνει τη ρύθµιση του χρέους είναι βασική 
ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης. Αν κρί-
νουµε από τις εκτιµήσεις της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας και οι συ-
νεργάτες του δεν έκαναν τίποτα για να βελτιώ-
σουν τη µεσοµακροπρόθεσµη προοπτική της 
ελληνικής οικονοµίας και να κάνουν έτσι πιο εύ-
κολη, από οικονοµική και κοινωνική άποψη, τη 
διαχείριση του χρέους.

Είναι φανερό ότι αν βρίσκαµε έναν τρόπο να 
αυξήσουµε τον µέσο ετήσιο αναπτυξιακό ρυθµό 
στο 2% και στο 2,5% σε βάθος χρόνου, όλα θα γί-
νονταν λιγότερο δύσκολα και περισσότερο δηµι-
ουργικά.

Από τις συζητήσεις που είχαµε στο πλαίσιο 
της αποστολής της οµάδας εργασίας για το ελλη-
νικό πρόγραµµα –η οποία αποτελείται από ευ-
ρωβουλευτές, µέλη της Επιτροπής Οικονοµικών 
και Νοµισµατικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου– έγινε φανερό ότι δεν υπάρχει 
πρόνοια για να βελτιωθούν οι επιδόσεις του ιδι-
ωτικού τοµέα της οικονοµίας και να µπει η ελλη-
νική οικονοµία σε περίοδο δυναµικής και στα-
θερής ανάπτυξης.

Οι κυβερνητικοί αρµόδιοι δεν έχουν ασχο-
ληθεί στα σοβαρά µε τη διαχείριση των κόκκι-
νων δανείων, η οποία, µε τον τρόπο που γίνεται, 
καταπιέζει την οικονοµία και την κοινωνία και 
καθυστερεί την ανάκαµψη του τραπεζικού συ-
στήµατος, από την οποία εξαρτάται η δυνατό-
τητά του να χρηµατοδοτήσει την πραγµατική οι-
κονοµία.

Για παράδειγµα, ο διοικητής της Τράπεζας 
της Ελλάδος κ. Στουρνάρας εξέφρασε ενώπιον 
των ευρωβουλευτών την άποψη ότι µε 14 δισ. 
ευρώ, από το υπόλοιπο των 24 δισ. του τρίτου δα-
νειακού προγράµµατος των 85 δισ. ευρώ, θα µπο-
ρούσε να γίνει αποτελεσµατική διαχείριση του 
70% των κόκκινων δανείων σε όφελος των τρα-
πεζών, των δανειοληπτών και της οικονοµίας.

Η κυβέρνηση υπέκυψε στις πιέσεις των ε-
ταίρων και παραιτήθηκε από την πλήρη κατα-

πής, θα έχουµε ετήσιο ρυθµό ανάπτυξης της 
τάξης του 2% µέχρι το 2022, µε τη λογική της 
σχετικά εύκολης κάλυψης ενός µέρους των α-
πωλειών στο ΑΕΠ που συνολικά πλησιάζουν το 
25%, στη συνέχεια όµως θα έχουµε καθήλωση 
σε αναιµικά ποσοστά οικονοµικής ανάπτυξης.

Ο συνδυασµός µεγάλων πρωτογενών δη-
µοσιονοµικών πλεονασµάτων, χαµηλού ρυθ-
µού οικονοµικής ανάπτυξης και υψηλών επιτο-
κίων δανεισµού, τα οποία υπολογίζονται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα κινηθούν µακρο-
πρόθεσµα γύρω στο 5%, δηµιουργεί ένα ασφυ-
κτικό πλαίσιο.

Αυτού του είδους η οικονοµική διαχείριση 
δεν είναι διατηρήσιµη, γιατί οδηγεί στην έλ-
λειψη δυναµισµού του παραγωγικού ιδιωτικού 
τοµέα της οικονοµίας, ενώ αναµένεται να προκα-
λέσει σηµαντικές πολιτικές και κοινωνικές αντι-
δράσεις.

∆ύο στους τρεις µε πρόβληµα
Η κυβέρνηση Τσίπρα θα έπρεπε να είχε προτεί-
νει και να είχε εξασφαλίσει την εφαρµογή µιας 
πιο δηµιουργικής οικονοµικής πολιτικής, γιατί 
µετά από 8+2 χρόνια περιοριστικής πολιτικής 
έχει δηµιουργηθεί µία εξαιρετικά δύσκολη κοι-
νωνική κατάσταση.

Με βάση τα αποτελέσµατα των ερευνών, 
δύο στους τρεις συµπολίτες µας µόλις τα φέρ-
νουν βόλτα ή έχουν οδηγηθεί στο οικονοµικό 
και κοινωνικό περιθώριο. Θα έπρεπε, λοιπόν, να 
έχει προγραµµατιστεί ένα είδος ανάτασης για να 
βγουν εκατοµµύρια Έλληνες από το αδιέξοδο.

Αντί γι’ αυτό, έχουµε, για πρώτη φορά, πρό-
σθετα µνηµονιακού χαρακτήρα µέτρα µετά την 
επίσηµη λήξη του προγράµµατος-µνηµονίου. 
Θεωρητικά βγαίνουµε από το πρόγραµµα-µνη-
µόνιο και µπορούµε να ανασάνουµε, στην πράξη 
όµως έρχονται µέτρα, όπως η µεγάλη µείωση 
των συντάξεων, που θα κάνουν ακόµη πιο δύ-
σκολη την οικονοµική και κοινωνική καθηµερι-
νότητα για πάρα πολλούς.

Η κρίση µετατρέπεται από οικονοµική σε 
κοινωνική, εφόσον αυτοί που έχουν αποµείνει 
για να σηκώσουν το βάρος της διαχείρισής της 
είναι πολύ λίγοι και έχουν σχετικά µικρές δυνα-
τότητες. Οι νέοι φεύγουν από τη χώρα, περισ-
σότερο από το 50% των µικροµεσαίων και ελεύ-
θερων επαγγελµατιών καταστράφηκε από την 
κρίση χωρίς να του δοθεί δεύτερη ευκαιρία και ο 
λόγος εργαζοµένων προς συνταξιούχους είναι 4 
προς 3, γεγονός που καθιστά πρακτικά αδύνατη 
τη χρηµατοδότηση του ασφαλιστικού-συνταξιο-
δοτικού συστήµατος ακόµη και στα σηµερινά ε-
πίπεδα παροχών.

Έχουµε, λοιπόν, σταθεροποίηση και βελτί-
ωση σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του δηµόσιου 
χρέους και το µακροοικονοµικό πλαίσιο, αλλά 
επιδείνωση της κοινωνικής κρίσης, η οποία α-
ποκτά κυρίαρχο ρόλο σε σχέση µε την οικονο-
µία. Τα παραπάνω συµπληρώνει η έλλειψη οικο-
νοµικής στρατηγικής που θα µπορούσε να µας 
βγάλει µεσοµακροπρόθεσµα από το αδιέξοδο 
και τεκµηριώνεται από την ανάλυση και τις προ-
γνώσεις των ειδικών της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής.

Επιβάλλεται να αλλάξουµε βήµα-βήµα τις 
οικονοµικές επιλογές, για να δηµιουργήσουµε 
θετική οικονοµική και στη συνέχεια κοινωνική 
δυναµική.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΕΤΑΙ
Η συµφωνία στο Eurogroup στηρίζει 
τη διαχείριση του χρέους αλλά αγνοεί, 
µε ευθύνη της κυβέρνησης, την οικονοµία 
και την κοινωνία.

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

www.kyrtsos.gr  George Kirtsos   @GiorgosKyrtsos
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βολή των χρηµάτων που προβλέπονται στο τρίτο 
πρόγραµµα-µνηµόνιο.

Τα νέα είναι άσχηµα και σε ό,τι αφορά το 
φορολογικό καθεστώς, το οποίο γίνεται ολοένα 
αυστηρότερο για τις περισσότερες επιχειρή-
σεις, µε αποτέλεσµα να µένουµε πίσω στον ευ-
ρωπαϊκό και παγκόσµιο ανταγωνισµό. Η φορο-
λογία των κερδών γίνεται µε συντελεστή 29% 
στην Ελλάδα και µόλις 12,5% στην Ιρλανδία και 
10% στη Βουλγαρία. Η κυβέρνηση Τσίπρα δια-
φηµίζει… συγκλονιστικές φοροαπαλλαγές µε τη 
µείωση του συντελεστή από το αυξηµένο 29% 
στο 26% χωρίς να παίρνει υπόψη της τον φορο-
λογικό ανταγωνισµό και το συγκριτικό µειονέ-
κτηµα της Ελλάδας.

Ίδια γεύση και σε ό,τι αφορά το κόστος δα-
νεισµού των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των µικρο-
µεσαίων. Τα επιτόκια δανεισµού είναι για τις ελ-
ληνικές επιχειρήσεις πολλαπλάσια των επιτο-
κίων δανεισµού των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, 
ενώ η ρευστότητα περιορίζεται µε το πέρασµα 
του χρόνου εξαιτίας της έλλειψης σχεδίου δηµι-
ουργικής αντιµετώπισης των κόκκινων δανείων, 
που κινούνται σε επίπεδα-ρεκόρ.

Όλα τα δεινά µαζί
Με βάση την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
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κόσµος

Ο Ερντογάν εξελέγη από τον 
πρώτο γύρο και κέρδισε, 
παρά τις όποιες παρατυπίες 
και παραβιάσεις της δηµο-
κρατικής νοµιµότητας, τις ε-

ντυπώσεις: Έχει λαϊκή νοµιµοποίηση για το 
πρωτοφανές κύµα σκληρής καταστολής που 
εξαπέλυσε την εποµένη του αποτυχόντος 
πραξικοπήµατος στα µέσα Ιουλίου του 2016.

Ο Ερντογάν και το κυβερνών κόµµα 
ΑΚΡ έχουν απέναντί τους το Λαϊκό Ρεπου-
µπλικανικό Κόµµα του Κιλιντσάρογλου που 
είχε υποψήφιο τον Ιντζέ, το κουρδικό ΗDP 
µε ηγέτη τον φυλακισµένο Ντεµιρτάς και το 
Καλό Κόµµα της ακροδεξιάς Αξενέρ.

Πέραν της αντιπαράθεσης µε τον Ερντο-
γάν και της αντίθεσής τους µε τη σουλτανική 
προεδρία που εγκαθιδρύεται, τα τρία παρα-
πάνω κόµµατα δεν έχουν τίποτα κοινό κι έτσι 
τα ποσοστά τους δεν αθροίζονται. Με άλλα 
λόγια, δεν υπάρχει αντίπαλον δέος, µια προ-
σωπικότητα του εκτοπίσµατος του Ερντογάν 
και µια συµµαχία κοµµάτων γύρω από µια 
κοινή πλατφόρµα εναλλακτικής διαχείρισης.

Μισός θρίαµβος
Ο θρίαµβος του Ερντογάν είναι µισός: εξε-
λέγη µεν από τον πρώτο γύρο, αλλά δεν θα δι-
αθέτει αυτοδύναµη πλειοψηφία στη Βουλή, 
παρά µόνο χάρη στη συµµαχία του κυβερνώ-
ντος κόµµατος ΑΚΡ µε το εθνικιστικό κόµµα 
ΜΗΡ του Μπαχτσελί.

Ακόµη και η εκλογή από τον πρώτο γύρο 
είναι σαφές ότι οφείλεται στην απόφαση του 
Μπαχτσελί να µην κατέλθει υποψήφιος και 
να στηρίξει τον Ερντογάν.

Είναι η πρώτη φορά µετά την πρώτη νίκη 
των Ερντογάν-ΑΚΡ, τον Νοέµβριο του 2002, 
που ο ισχυρός άνδρας της Τουρκίας θα πρέ-
πει να συγκυβερνήσει µε ήσσονα εταίρο.

Η αντίφαση είναι ορατή: τη στιγµή που 
εγκαινιάζεται η σουλτανική προεδρία, ο Ερ-

ντογάν για να κυβερνά αποτελεσµατικά θα 
πρέπει να διαβουλεύεται µε τον Μπαχτσελί. 
Με άλλα λόγια, η συνεργασία ανάµεσα στους 
δύο ηγέτες και τα κόµµατά τους δεν είναι δε-
δοµένη και δεν αποκλείονται εκπλήξεις.

Να διαλέξει πλευρά
Το ερώτηµα που τίθεται µετεκλογικά είναι 
αν ο Ερντογάν θέλει και µπορεί να σταθερο-
ποιήσει τη χώρα, µια προϋπόθεση εκ των ων 
ουκ άνευ για την αντιµετώπιση της οικονο-
µικής κρίσης.

Μπορεί ο Ερντογάν, µε άλλα λόγια, να ε-
γκαταλείψει την ακραία πολωτική και διχα-
στική ρητορική στο εσωτερικό και την επιθε-
τική ρητορική κατά της ∆ύσης στο εξωτερικό;

Το πρωτοφανές κύµα καταστολής των τε-
λευταίων δύο χρόνων νοµιµοποιείται από 
ένα αφήγηµα σύµφωνα µε το οποίο ο Ερντο-
γάν είναι ο ηγέτης που θέλει να καταστήσει 

Η σκληρή αλήθεια
Σε κάθε περίπτωση, είναι δύσκολο να φαντα-
στούµε τον Ερντογάν να κυβερνά χωρίς το ε-
θνοϊσλαµικό αφήγηµα που διαµόρφωσε τα 
τελευταία χρόνια, ένα αφήγηµα που σέβεται 
τη θρησκευτική-πολιτισµική ταυτότητα της 
συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινωνίας.

Η µεσαία τάξη της Ανατολίας, που ήταν 
ο µεγάλος ωφεληµένος των οικονοµικών 
µεταρρυθµίσεων του Οζάλ τη δεκαετία του 
1980, στήριξε στη διπλή εκλογική αναµέ-
τρηση τον Ερντογάν, παρά την κακή οικονο-
µική συγκυρία, ως τον ηγέτη που της έδωσε 
πρόσβαση στη νοµή της εξουσίας.

Η ευγνωµοσύνη για τις παλαιότερες ευ-
τυχισµένες στιγµές έχει όµως ηµεροµηνία 
λήξης αν η οικονοµία δεν σταθεροποιηθεί.

Αυτή τη σκληρή αλήθεια τη γνωρίζει 
πολύ καλά ο Ερντογάν και γι’ αυτόν τον λόγο 
αποφάσισε να επισπεύσει τις εκλογές, που 
αρχικά είχαν προγραµµατιστεί για το φθινό-
πωρο του 2019.

Σταθεροποίηση της οικονοµίας χωρίς ε-
ξοµάλυνση των σχέσεων µε τις ΗΠΑ και την 
Ε.Ε. είναι αδιανόητη κι έτσι τίθεται το ερώ-
τηµα αν θα υπάρξει νέο αφήγηµα που θα α-
ντικαταστήσει την αντιδυτική ρητορική.

Στα πρώτα βήµατα του σουλτανικού-προ-
εδρικού καθεστώτος θα έχει αποφασιστική 
σηµασία πώς θα ξεκινήσει και θα εξελιχθεί η 
συνεργασία Ερντογάν-Μπαχτσελί.

  ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΘΗΚΕΣ 
ΤΗΣ ΠΑΝΤΟ∆ΥΝΑΜΙΑΣ

την Τουρκία περιφερειακή µεγάλη δύναµη, 
ανάλογη της οικονοµικής της ανάπτυξης, που 
της εξασφάλισε τη συµµετοχή στην οµάδα 
των G-20.

Ο Ερντογάν, σύµφωνα µε το αφήγηµα, 
δεν υποχωρεί και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο 
η ∆ύση, οι ΗΠΑ κατά κύριο λόγο, προσπα-
θούν να τον βγάλουν από τη µέση µε ενερ-
γούµενα σαν τον ιµάµη Φετουλάχ Γκιουλέν. 
Με άλλα λόγια, όποιος δεν στηρίζει τον Ερ-
ντογάν παίζει συνειδητά ή ασυνείδητα το 
παιχνίδι των εχθρών της Τουρκίας.

Εύλογα τίθεται το ερώτηµα αν ο Ερντο-
γάν θα σεβαστεί το θεσµικό πλαίσιο το οποίο 
ο ίδιος επέβαλε προωθώντας έναν ντε φάκτο 
µονοκοµµατισµό που θα παραπέµπει στα αυ-
ταρχικά καθεστώτα της πρώην Σοβιετικής 
Κεντρικής Ασίας.

Μπορεί η Τουρκία να αναζητά σταθε-
ροποίηση της οικονοµίας και ανάσχεση της 
πτώσης της ισοτιµίας της λίρας χωρίς να εξο-
µαλύνει τις σχέσεις της µε τις ΗΠΑ;

Ένα είναι βέβαιο, ότι το παιχνίδι «παρα-
λαµβάνω τα F-35 και περιµένω τους S-400, 
δεν µπορεί να συνεχιστεί επ’ αόριστον.

Με δεδοµένη εξάλλου την πρόθεση του 
Τραµπ να περιορίσει την επιρροή του Ιράν 
στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στη Συρία 
και στον Λίβανο, η Άγκυρα θα κληθεί σύ-
ντοµα να δηλώσει έµπρακτα σε ποια πλευρά 
βρίσκεται.
 

Εξοικονόμησε για σένα! 

#EnergySavingsTeam
energysavingsteam.eu

Σταθεροποίηση της οικονοµίας 
χωρίς εξοµάλυνση των σχέσεων 
µε τις ΗΠΑ και την Ε.Ε. είναι 
αδιανόητη κι έτσι τίθεται το ερώτηµα 
αν θα υπάρξει νέο αφήγηµα που 
θα αντικαταστήσει την αντιδυτική 
ρητορική.

Στα πρώτα βήµατα του σουλτανικού-
προεδρικού καθεστώτος θα έχει 
αποφασιστική σηµασία πώς θα 
ξεκινήσει και θα εξελιχθεί η 
συνεργασία Ερντογάν-Μπαχτσελί.
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συνέντευξη

Τ
ους λόγους της νέας 
εκλογικής νίκης του 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν αναλύει ο πρώην 
πρύτανης και καθηγη-
τής Πολιτικής Επιστή-
μης στο Πάντειο Πα-
νεπιστήμιο Γιώργος 
Κοντογιώργης, εξη-
γώντας παράλληλα τι 
σημαίνει για την Ελ-

λάδα η επανεκλογή Ερντογάν και η στρατηγική 
του Τούρκου Προέδρου για τις ελληνοτουρκι-
κές σχέσεις.

Ποιο είναι το πρώτο σχόλιό σας για την επα-
νεκλογή Ερντογάν στη θέση του Προέδρου 
της Τουρκίας;
Θεωρώ ότι είναι λάθος να βλέπει κανείς τον Ερ-
ντογάν ως μια ιδεολογική και πολιτική εκτροπή 
από τον κεμαλισμό. Ο Ερντογάν εγγράφεται με 
ακρίβεια στην κεμαλική κατεύθυνση του «εκσυγ-
χρονισμού» της Τουρκίας, την οποία, θα έλεγα, 
ολοκληρώνει. Για πολλούς λόγους. Ο πρώτος 
και κύριος είναι ότι ενσωματώνει και το Ισλάμ 
στην «εκσυγχρονιστική» προοπτική του κεμαλι-
σμού, το οποίο ο Κεμάλ, υπό τις συνθήκες της 
εποχής, εκτιμούσε, και ορθώς, ότι αποτελούσε 
το πρωταρχικό εμπόδιο στο εγχείρημά του. Ο 
Ερντογάν έθεσε τη θρησκεία ως τον κατεξοχήν 
ιδεολογικό μηχανισμό για να οδηγήσει στον «εκ-
συγχρονισμό» της Τουρκίας. Το γεγονός αυτό, σε 
συνδυασμό με την διά χειρός του σημαίνουσα 
απογείωση της χώρας και την καταχώρισή της 
ως μείζονος περιφερειακής δύναμης, προκά-
λεσε μια εθνική συσπείρωση, δηλαδή συναί-
νεση, άνευ προηγουμένου, η οποία αποτυπώ-
θηκε στο πρόσφατο εκλογικό αποτέλεσμα. Από 
την άλλη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το πολι-
τισμικό υπόβαθρο της εθνικής ιδεολογίας της 
Τουρκίας είναι η θρησκεία, το Ισλάμ, και όχι μια 
αντίληψη του έθνους που γνωρίζουμε στη Δύση 
και ιστορικά στον ελληνικό κόσμο. Ο κοσμικός 
Κεμάλ σε αυτή τη βάση σφυρηλάτησε την εθνική 
ιδεολογία της νέας Τουρκίας, ανεξαρτήτως της 
πολιτικής του θέσης απέναντι στον τότε πολι-
τικό και πολιτισμικό αρχαϊσμό της θρησκείας 
αυτής. Το άλλο κοινό στοιχείο του κεμαλισμού 
και του ερντογανισμού είναι ο πολιτικός αυταρ-
χισμός – ο οποίος είναι συμφυής με τον χαρα-
κτήρα του εγχειρήματος και τη φύση της τουρ-
κικής κοινωνίας. Η Τουρκία έχει πολύ δρόμο 
να διανύσει για να φτάσει να ξεριζώσει το ανα-
χρονιστικό της παρελθόν. Ο Ερντογάν θα χρει-
αστεί, ωστόσο, να υπερβεί τον σκόπελο της με-
τάβασης από τη θρησκευτική στην κοσμική α-
ντίληψη του έθνους και συνακόλουθα σε μια 
πολιτισμική και κοινωνική συναίνεση που θα ε-
δράζεται σε ανθρωποκεντρικές βάσεις. Η μετά-
βαση αυτή προοιωνίζεται μια δύσκολη περίοδο 
για την Τουρκία, διότι ως κοινωνία είναι πολυε-
θνοτική και πολιτισμικά κατακερματισμένη και 
οποιοδήποτε άνοιγμα με πρόσημο την ελευθε-
ρία κινδυνεύει να εκληφθεί ως απειλή για την 
ενότητα της χώρας. Το Ισλάμ αποτελεί την πλέον 
ισχυρή πολιτισμική συνιστώσα, που υπό τις πα-
ρούσες συνθήκες δεν μπορεί να υπερβεί η πο-
λιτική ελίτ χωρίς συνέπειες. Με δεδομένο επί-
σης ότι στους κόλπους της χώρας ενυπάρχει ε-
πίσης το κοχλάζον κουρδικό ζήτημα.

 Έχω υποστηρίξει ότι η 
Τουρκία έχει αναβαθμίσει 
τη στρατηγική της έναντι 
της Ελλάδας πολλές 
κλίμακες, έτσι ώστε από 
τη «φινλανδοποίηση» που 
επιδίωκε τη δεκαετία του 
1980 να προβάλλει σήμερα 
ως στρατηγικό στόχο την 
«ιμιοποίηση» της χώρας 
μας.

  ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Γιώργος Κοντογιώργης, καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης 
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, πρώην πρύτανης

Παρά κάποιες περί του αντιθέτου προβλέ-
ψεις, ο Ερντογάν «καθάρισε» την επανεκλογή 
του από τον πρώτο γύρο. Πού αποδίδετε την 
επιτυχία του;
Ο Ερντογάν, είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι ένας 
μεγάλος ηγέτης. Και ο μεγάλος ηγέτης δεν κρί-
νεται από την αυταρχική ή τη μη αυταρχική συ-
μπεριφορά του στο πολιτεύεσθαι, αλλά από το 
αν οδήγησε τη χώρα του μπροστά από την εποχή 
του. Ο Ερντογάν παρέλαβε μια Τουρκία ανυπό-
ληπτη, εγκατεστημένη στο ΔΝΤ, έγκλειστη στα 
εσωτερικά της προβλήματα, και τη μετέβαλε σε 
ελάχιστο χρόνο σε μια περιφερειακή δύναμη. 
Εάν ο Ερντογάν είχε πολιτευτεί με διαλλακτι-
κούς όρους, δεν θα είχε υπερβεί τις αγκυλώ-
σεις που ενδημούν στη χώρα του. Κατηγορεί-
ται ότι προέβη σε απηνείς εκκαθαρίσεις παντού 
μετά το πραξικόπημα. Διερωτώμαι αν θα ήταν 
δυνατόν να σταθεί στην εξουσία χωρίς αυτές. 
Δεν είναι ποσοτικό το ζήτημα των εκκαθαρί-
σεων. Μετά από ένα πραξικόπημα οι εκκαθαρί-

Πόσο πειστικές κρίνετε τις καταγγελίες της 
αντιπολίτευσης για νοθεία στις τουρκικές ε-
κλογές;
Το εκλογικό αποτέλεσμα ήταν συντριπτικό για να 
θεωρήσει κανείς ότι η νίκη του Ερντογάν ήταν 
αποτέλεσμα νοθείας στις εκλογές. Μπορούμε να 
υποθέσουμε ότι νοθεία υπήρξε σε κάποιον βαθμό. 
Αν όμως ήταν γενικευμένη, δεν θα μπορούσε 
να κρυφτεί ακόμη και στη σημερινή Τουρκία.

Τι σημαίνει, κατά την άποψή σας, η επανε-
κλογή Ερντογάν για τις ελληνοτουρκικές σχέ-
σεις;
Έχω υποστηρίξει ότι η Τουρκία έχει αναβαθμί-
σει τη στρατηγική της έναντι της Ελλάδας πολλές 
κλίμακες, έτσι ώστε από τη «φινλανδοποίηση» 
που επιδίωκε τη δεκαετία του 1980 να προβάλ-
λει σήμερα ως στρατηγικό στόχο την «ιμιοποί-
ηση» της χώρας μας. Όλα δείχνουν ότι ο Ερντο-
γάν τα προσεχή χρόνια θα επιχειρήσει να υλο-
ποιήσει τη στρατηγική αυτή που εγκαινιάστηκε 
με την υπόθεση των Ιμίων, τόσο στην Κύπρο 
όσο και στην Ελλάδα. Πρέπει να πω, ωστόσο, 
ότι στη στρατηγική αυτή επιδίωξη του Ερντογάν 
βασικός του σύμμαχος είναι η ελληνική πολι-
τική τάξη. Για πολλούς πολύ γνωστούς λόγους: 
Ο πρώτος είναι συναφής με το ομολογημένο γε-
γονός ότι στη διάρκεια της μεταπολεμικής περι-
όδου και προεχόντως από τη Μεταπολίτευση η 
πολιτική τάξη μερίμνησε ώστε να ανατραπούν 
συντριπτικά οι συσχετισμοί σε βάρος της Ελλά-
δας. Η σημερινή κατάπτωση της χώρας είναι 
το φρέσκο «βούτυρο» που πρόσφερε η ελλη-
νική πολιτική τάξη στην Τουρκία για να θέσει 
σε εφαρμογή την αναθεώρηση της σχέσης της 
με την Ελλάδα.

Ο δεύτερος είναι ιδεολογικός. Η ελληνική 
πολιτική τάξη έχει αποδυθεί σε έναν συστημα-
τικό αγώνα υπονόμευσης του πολιτισμικού και 
κοινωνικού ιστού της ελληνικής κοινωνίας. Την 
κορύφωση του εγχειρήματος αυτού τη συνα-
ντάμε στην εποχή Σημίτη και τώρα του ΣΥΡΙΖΑ. 
Πυρήνας της είναι η αποδόμηση της εθνικής 
συνοχής και των ιστορικών/πολιτισμικών της 

«Ο πολιτικός τρόπος του Ερντογάν 
ήταν μονόδρομος για την 

επιβίωσή του»

σεις είναι αναπόφευκτες. Αυτό διδάσκει η πολι-
τική ιστορία του κόσμου. Επαναλαμβάνω ότι την 
πολιτική πρακτική του Ερντογάν πρέπει να την 
αξιολογούμε με μέτρο την τουρκική πραγματι-
κότητα και όχι τη δυτική οπτική του πράγματος. 
Ο πολιτικός τρόπος που εφάρμοσε ο Ερντογάν 
ήταν μονόδρομος για την επιβίωσή του και για 
να οδηγήσει την Τουρκία στον δρόμο που χάραξε 
γι’ αυτήν. Ο δυτικός δρόμος θα τον είχε καταδι-
κάσει εξαρχής σε αποτυχία, το σύστημα θα τον 
είχε εκβράσει. Μην ξεχνάμε ότι η Δύση ευχα-
ρίστως θα έβλεπε την προοπτική μιας μετα-ερ-
ντογανικής Τουρκίας. Νομίζω ότι το μυστικό της 
πολιτικής μονοκρατορίας του Ερντογάν βρίσκε-
ται στον συνδυασμό της φιλοδοξίας που έχει ε-
πεξεργαστεί για την Τουρκία, στην επιτυχία του 
στην εσωτερική ανάταξη της χώρας, στον ίδιο 
τον τρόπο του πολιτεύεσθαι, που τον διακρίνει 
σαφώς από τους αντιπάλους του. Η τουρκική κοι-
νωνία πιστώνει στον Ερντογάν την ανάδειξη της 
Τουρκίας ως μεγάλης περιφερειακής δύναμης.



Ο Ερντογάν έχει αποδείξει 
ότι είναι ένας µεγάλος, 
επιτήδειος πολιτικός 
παίκτης τόσο στο εσωτερικό 
της χώρας του όσο και 
στο εξωτερικό, κατά τη 
διαχείριση της φιλοδοξίας 
του µε τις ∆υνάµεις. Εκτιµώ 
ότι η προσέγγιση της 
Ρωσίας είναι συγκυριακή 
και θα διαρκέσει όσο 
η ∆ύση δεν θα του 
αναγνωρίζει τη στρατηγική 
θέση του εταίρου στη 
γεωπολιτική σκηνή.

θεµελίων. Την ιδεολογική διατύπωση του εγ-
χειρήµατος αυτού την ακούσαµε στη Βουλή διά 
στόµατος βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ: «Πρόβληµά µας 
δεν είναι ο εθνικισµός των γειτόνων µας αλλά 
ο εθνικισµός των Ελλήνων». Με τη διατύπωση 
αυτή αποδίδεται µε ακρίβεια η αντίληψη της λε-
γόµενης εκσυγχρονιστικής πολιτικής τάξης στην 
Ελλάδα, ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική ο-
φείλει να διαµορφώνεται υπό το πρίσµα της ε-
σωτερικής απονοµιµοποίησης του εθνικισµού 
της ελληνικής κοινωνίας. Στην πραγµατικότητα, 
ο εθνικισµός µε τον οποίο χρεώνεται η ελληνική 
κοινωνία είναι αναγωγικός όχι σε µια εκτατική 
εθνική αντίληψη, αλλά στην άρνησή της να λει-
τουργήσει ως απολιτική µάζα, στην αµφισβήτηση 
που προβάλλει κατά των ενόχων του εθνικού ξε-
πεσµού, της εξαθλίωσής της και της αλαζονείας 
µε την οποία διαχειρίζονται το κοινό συµφέρον.

Ο τρίτος λόγος, και σοβαρότερος, είναι ότι η 
πολιτική τάξη ήδη έχει ενθυλακώσει στο µυαλό 
της την ιδέα της συνθηκολόγησης µε την Τουρ-
κία. Εάν διατρέξετε την πολιτική διαχείριση των 
εξωτερικών υποθέσεων από την παρούσα κυ-
βέρνηση, θα συνοµολογήσετε ότι είναι απολύτως 
συνεπής µε την ιδεολογία της εθελοδουλίας και 
της υποτέλειας, που την οδηγεί να λειτουργεί ως 
ο φυσικός ιπποκόµος ξένων συµφερόντων. Η ε-
πιλογή της συριζαίας Αριστεράς, εν προκειµένω, 
είναι σαφής: εχθρός της είναι η ελληνική κοι-
νωνία, διότι λειτουργεί ως «ετερόκλητος όχλος», 
αρνούµενη να υπακούσει στο µαντρί της κοµ-
µατοκρατίας. Και όχι οι όποιες απαιτήσεις των 
γειτόνων ή εν γένει των ξένων. Συνακόλουθα 
προς την επιλογή αυτή, έχει ήδη αποδεχτεί το 
καθεστώς των Ιµίων για τα 18 νησιά που ενέ-
ταξε η Τουρκία στις γκρίζες ζώνες, έχει κιόλας 
δροµολογήσει την ολοκλήρωση και την εµβά-
θυνση του έργου που ξεκίνησαν οι προηγούµε-
νες κυβερνήσεις στη Θράκη και προετοιµάζει 
µια λύση στο Κυπριακό που θα είναι συµβατή 
µε τα συµφέροντα της Τουρκίας. Η επιχειρηµα-
τολογία µε την οποία συνοδεύει την υποστήριξη 
της καθ’ όλα επαχθούς για τα ελληνικά συµφέ-
ροντα συµφωνίας µε τα Σκόπια είναι διδακτική.

Ο τέταρτος λόγος είναι ότι η πολιτική τάξη 
της χώρας, µε κορυφαία τη συριζαία Αριστερά, 
δεν έχει ούτε στην περίοδο της κρίσης συνδέσει 
την ανάταξη του κράτους, µε ό,τι αυτή σηµαίνει 
για την ίδια την επιβίωση του ελληνικής εθνικής 
κοινωνίας. Πολιτεύεται ως εάν η Ελλάδα βρίσκε-
ται στον Ατλαντικό και όχι µε βάση το γεγονός 
ότι κινείται στον ρυθµό του ακρωτηριασµού της 
και της οριστικής εξάρτησής της από την Τουρ-
κία. Όλα δείχνουν ότι η Ελλάδα και η Κύπρος το 
προσεχές διάστηµα θα κληθούν απλώς να επι-
βεβαιώσουν την «ιµιοποίησή» τους.

Θεωρείτε ότι τώρα που ο Ερντογάν επιβεβαί-
ωσε τη θέση του ως «σουλτάνος» της Τουρ-
κίας θα αλλάξει ρητορική έναντι της ∆ύσης;
Η Τουρκία διεκδικεί σηµαντικό µερίδιο στην πε-
ριφερειακή γεωπολιτική σκηνή σε µία εξαιρετικά 
σηµαντική περιοχή για τα στρατηγικά συµφέρο-
ντα των Μεγάλων ∆υνάµεων. Ο Ερντογάν έχει 
αποδείξει ότι είναι ένας µεγάλος, επιτήδειος πο-
λιτικός παίκτης τόσο στο εσωτερικό της χώρας 
του όσο και στο εξωτερικό, κατά τη διαχείριση 
της φιλοδοξίας του µε τις ∆υνάµεις. Εκτιµώ ότι 
η προσέγγιση της Ρωσίας είναι συγκυριακή και 
θα διαρκέσει όσο η ∆ύση δεν θα του αναγνωρί-

ζει τη στρατηγική θέση του εταίρου στη γεωπο-
λιτική σκηνή. Έως ότου συµβεί αυτό, οι τριβές 
µε τη ∆ύση θα συνεχιστούν. Μόλις αυτό συµ-
βεί, και πιστεύω ότι δεν θα αργήσει πολύ, θα ε-
πανέλθει ως στρατηγικός σύµµαχος στη ∆ύση.

Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα πώς πιστεύ-
ετε ότι θα πρέπει να διαχειριστεί την κατά-
σταση που διαµορφώνεται στην Τουρκία;
Πρώτον, πρέπει να ανασυνταχθεί επειγόντως η 
χώρα στο εσωτερικό της όσο είναι ακόµη και-
ρός. ∆εύτερον, να επεξεργαστεί µια στρατηγική 
µε ορίζοντα για τη χώρα, η οποία δεν υπάρχει. 
Από την πολιτική τάξη απουσιάζει αυτό που θα 
λέγαµε µια ιδέα για τη χώρα. Θεωρεί ότι η χώρα 
υπάρχει γι’ αυτήν και της οφείλει, όχι το αντίθετο. 
Τρίτον, να προετοιµαστεί η χώρα ενόψει του α-
ναπόφευκτου κατ’ εµέ διλήµµατος «ή να παρα-
δοθεί αµαχητί ή να διαµορφώσει τους (στρατηγι-
κούς, διπλωµατικούς και στρατιωτικούς) όρους 
που θα κάνουν την Τουρκία να συνεκτιµήσει τις 
συνέπειες µιας πολεµικής έντασης µε την Ελ-
λάδα». Η Τουρκία έχει πειστεί, διά χειρός της ελ-
ληνικής πολιτικής τάξης, ότι µπορεί να επιτύχει 
το 100% των επιδιώξεών της προς την Ελλάδα 
χωρίς να πέσει τουφεκιά. Μεταξύ των στρατη-
γικών επιλογών που έχει η Ελλάδα είναι, πρώ-
τον, να εγγράψει ως υποθήκη ότι η αποτροπή 
της Τουρκίας είναι εφικτή µόνον εάν καταστή-
σει σαφές πως η όποια δηµιουργία τοπικού τε-
τελεσµένου από αυτήν (του λεγόµενου θερµού 
επεισοδίου) θα σηµάνει γενικευµένη σύρραξη. 
Και, δεύτερον, να συνειδητοποιήσει η πολιτική 
τάξη ότι τα συµφέροντα της χώρας στην περι-
οχή είναι απολύτως συµβατά µε τα συµφέροντα 
των ∆υνάµεων που διαµορφώνουν τον γεωπο-
λιτικό χάρτη. Η φιλοδοξία της Τουρκίας την περί-
οδο αυτή είναι µια νέα ευκαιρία για την Ελλάδα.

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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Μπορεί, σύµφωνα µε την κ. 
Μπέτυ Μπαζιάνα, ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ να πήρε την κυβέρ-
νηση αλλά όχι την εξουσία, 
αλλά είναι βέβαιο ότι µαζί µε 

την κυβέρνηση πήρε και το κρατικό αεροπλάνο 
και για οικογενειακές µετακινήσεις και την κυλι-
όµενη σκάλα για την ακαδηµαϊκή ανέλιξη.

Όπως δηµοσιεύτηκε και δεν διαψεύστηκε, 
η τελευταία µετακίνηση του πρωθυπουργού 
στο Λονδίνο, όπου επρόκειτο να έχει συνα-
ντήσεις µε τη Βρετανίδα οµόλογό του, έγινε µε 
το πρωθυπουργικό αεροσκάφος, ως συνήθως, 
αλλά σε αυτήν συνοδευόταν από τη σύζυγο και 
τα παιδιά του. Μάλιστα, σε µέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης δηµοσιεύτηκαν φωτογραφίες του κ. 
Τσίπρα µε τη σύζυγό του και τα παιδιά του στο 
αεροδρόµιο του Λονδίνου.

Η χρήση του πρωθυπουργικού αεροσκά-
φους δεν επιβεβαιώθηκε επισήµως, χωρίς 
όµως να διαψευστεί, αλλά δεν θα ήταν η πρώτη 
φορά που ο πρωθυπουργός χρησιµοποιεί το 
κρατικό αεροσκάφος για µετακινήσεις οι ο-
ποίες δεν συµπεριλαµβάνονται στα επίσηµα 
καθήκοντά του.

Τον Φεβρουάριο του 2017 ο αντιπρόεδρος 
της Ν∆ Άδωνις Γεωργιάδης είχε αποκαλύ-
ψει ότι µετά τη σύνοδο των Ευρωπαίων Σοσι-
αλιστών στη Λισαβόνα στις 28 Ιανουαρίου ο κ. 
Τσίπρας, ο οποίος είχε µεταβεί στην πορτογα-
λική πρωτεύουσα µε το πρωθυπουργικό αερο-
σκάφος, δεν επέστρεψε απευθείας στην Αθήνα 
αλλά µέσω Παρισίων.

«Θα πω στον κ. Αλέξη Τσίπρα µία αρχαι-
οελληνική παροιµία. Ουδέν κρυπτόν υπό τον 
ήλιο. Θα µου δώσουν επισήµως το χαρτί, για να 
το παρουσιάσω στον ελληνικό λαό. Και να κα-
ταλάβει ο ελληνικός λαός ότι αυτοί οι άνθρω-
ποι, οι καλοί, οι Αριστεροί, οι οποίοι ήρθαν και 

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

πηγαίνανε στην αρχή ταξίδια µε το αεροπλάνο 
της γραµµής… Κι έβγαινε ο Τσίπρας στην οικο-
νοµική θέση κι έλεγε ο ελληνικός λαός µπράβο 
στον πρωθυπουργό που ταξιδεύει στην οικονο-
µική θέση. Θα καταλάβει ο λαός ότι µας δου-
λεύουν πατόκορφα. Ζούνε τη µεγάλη ζωή και 
χρησιµοποιούν την κρατική περιουσία σαν να 
είναι το µαγαζάκι του µπαµπά τους» είχε πει 
τότε ο κ. Γεωργιάδης.

Οι δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη επιβεβαιώθη-
καν εµµέσως πλην σαφώς λίγο αργότερα από το 
Μέγαρο Μαξίµου, το οποίο σε δηλώσεις των συ-
νήθων ανώνυµων πρωθυπουργικών κύκλων είχε 
καλέσει τον αντιπρόεδρο της Ν∆ να αφήσει έξω 
από την πολιτική αντιπαράθεση «τα παιδιά του 
πρωθυπουργού», στα οποία όµως µέχρι εκείνη 
τη στιγµή δεν είχε αναφερθεί κανένας.

«Σε κάθε περίπτωση, πάντως, θα όφειλαν, 
αν είχαν στοιχειώδη αυτοσεβασµό, να αφήνουν 
τα παιδιά του πρωθυπουργού έξω από την πολι-
τική αντιπαράθεση. Η στάση τους είναι αρκού-
ντως χυδαία και χωρίς να αναφέρονται σε αυτά» 
έλεγαν στην απάντησή τους. Αν ισχύει η ανα-
φορά στα παιδιά, προφανώς στο Παρίσι ήταν 
και η κ. Μπαζιάνα.

Ρότσιλντ και L’Oréal, ένα χρέος 
και µία επένδυση
Με την ευκαιρία, πάντως, του πρωθυπουργικού 
ταξιδιού στο Παρίσι, η ελληνική κοινή γνώµη 
έµαθε ότι ο κ. Τσίπρας είχε πάει στο Παρίσι για 
δύο λόγους: για να συναντηθεί µε τη Ρότσιλντ, 
η οποία ήταν σύµβουλός του για τα θέµατα χρέ-
ους, και τη L’Oréal για µία µεγάλη επένδυση 
στην Ελλάδα.

Βέβαια η Ρότσιλντ δεν είχε αναλάβει τέ-
τοια καθήκοντα και λίγες ηµέρες αργότερα οι 
κυβερνητικοί κύκλοι προέβλεψαν ότι η συµ-
φωνία µε τη Ρότσιλντ θα γινόταν µέχρι τις 20 

Φεβρουαρίου, για να προλάβει µία συνεδρίαση 
του Eurogroup, αλλά τελικά η ανάθεση έγινε 
στις 16 Μαΐου µε απόφαση του αναπληρωτή υ-
πουργού Οικονοµικών Γιώργου Χουλιαράκη.

Η απόφαση προέβλεπε για τη Ρότσιλντ 
198.000 ευρώ σε δύο δόσεις, έως τις 16 Ιου-
λίου 2017 και στις 31 Μαΐου 2018, εφόσον οι 
ανωτέρω χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες ε-
ξακολουθήσουν να παρέχονται και µετά τις 
25/01/2018. Το αν εξακολουθούν να παρέχο-
νται παραµένει άγνωστο, αλλά σχόλιο της ε-
ταιρείας για την απόφαση του Eurogroup δεν 
έγινε γνωστό.

Η ανάθεση προέβλεπε επίσης ότι αν επι-
τευχθεί ο στόχος της εξόδου στις διεθνείς κε-
φαλαιαγορές, µέσω έκδοσης κρατικών οµο-
λόγων ωρίµανσης 24 µηνών κατ’ ελάχιστο, θα 
καταβληθεί ως αµοιβή (success fee) ποσό έως 
3 εκατ. ευρώ συνολικά, ως εξής: ποσό έως 1,5 
εκατ. ευρώ µετά την υλοποίηση της πρώτης έκ-
δοσης και ποσό έως 1,5 εκατ. ευρώ µετά την υ-
λοποίηση της δεύτερης συνεχόµενης έκδοσης. 
Αυτά µάλλον δεν θα τα πάρει η εταιρεία, διότι 
έξοδος δεν προβλέπεται µέχρι τις 25/01/2019 
που ισχύει η συνεργασία µαζί της.

Η επένδυση της L’Oréal εξακολουθεί να 
προετοιµάζεται, διότι έκτοτε δεν ξανακού-
στηκε.

Λίγο πριν από το ταξίδι
Λίγο πριν από το συγκεκριµένο ταξίδι είχε ξε-
κινήσει η ανέλιξη της κ. Μπαζιάνα στην ελλη-
νική ακαδηµαϊκή ζωή:
• Στις 4 ∆εκεµβρίου 2016, δύο µήνες πριν 
από το συγκεκριµένο ταξίδι, είχε δηµοσιευ-
τεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης ο νόµος 
4440/2016 της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ο 
οποίος στην παράγραφο 2 του άρθρου 18 έδινε 
τη δυνατότητα σε δηµοσίους υπαλλήλους να υ-

ποβάλλουν νέα αίτηση για µετάταξη και πριν 
από την παρέλευση πενταετίας από την προ-
ηγούµενη, εάν αυτή αφορά τον φορέα στον 
οποίο είναι αποσπασµένοι.
• Στις 29 ∆εκεµβρίου, εν µέσω χριστουγεννιά-
τικων διακοπών, η κ. Μπαζιάνα, η οποία είχε 
οργανική θέση στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση 
και ήταν αποσπασµένη στο ΕΜΠ, υπέβαλε αί-
τηση να µεταταγεί στον φορέα της απόσπασής 
της, το ΕΜΠ, δηλαδή ως διοικητική υπάλλη-
λος. Αν δεν υπήρχε η πρόβλεψη για κατάργηση 
της πενταετίας στον νόµο της κυβέρνησης ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, δεν θα µπορούσε να υποβάλει 
νέα αίτηση, καθώς τον Οκτώβριο του 2014 είχε 
µεταταγεί από τη δευτεροβάθµια στην πρωτο-
βάθµια εκπαίδευση.
• Στις 14 Φεβρουαρίου 2017 ελήφθη η από-
φαση του ΕΜΠ που ενέκρινε τη µετάταξή της.
• Στις 30 Μαΐου 2017 η απόφαση για τη µετά-
ταξη δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυ-
βέρνησης.
• Στις 27 Ιουνίου 2017, πριν περάσει καν 
µήνας, η κ. Μπαζιάνα υπέβαλε νέα αίτηση, 
αυτή τη φορά για να µεταταγεί από το διοικη-
τικό προσωπικό της Σχολής Μηχανολόγων και 
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο 
Ειδικό ∆ιδακτικό Προσωπικό (Ε∆ΙΠ) της ίδιας 
σχολής. Έκανε χρήση των προβλέψεων των πα-
ραγράφων 1, 2 και 5 του άρθρου 27 του νόµου 
4386/16 της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ –επί 
υπουργίας Φίλη στο Παιδείας–, σύµφωνα µε 
τις οποίες οι θέσεις των µόνιµων διοικητικών 
υπαλλήλων των ΑΕΙ µετατρέπονται αυτοδίκαια 
σε θέσεις Ε∆ΙΠ, εφόσον έχουν τα τυπικά προ-
σόντα.
• Στις 19 Ιουλίου, µεσοκαλόκαιρα, η πρυτανεία 
του ΕΜΠ όρισε τριµελή επιτροπή για την αξιο-
λόγηση της αίτησης.
• Στις 19 Οκτωβρίου η επιτροπή συναίνεσε στη 
µετάταξη.
• Στις 27 ∆εκεµβρίου, πάλι εν µέσω χριστου-
γεννιάτικων διακοπών, ο πρύτανης υπέγραψε 
την απόφαση.
• Στις 2 Απριλίου 2018, Μεγάλη ∆ευτέρα, η α-
πόφαση δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της 
Κυβέρνησης και έκτοτε η κ. Μπαζιάνα ανήκει 
στο Ε∆ΙΠ του Τµήµατος Πληροφορικής.

Από την πολιτική εξουσία στην 
ακαδηµαϊκή
Πρακτικά, η κ. Μπαζιάνα, µέσα σε 461 ηµέρες 
(1 χρόνο, 3 µήνες και 1 εβδοµάδα), από αποσπα-
σµένη στο ΕΜΠ δασκάλα Πληροφορικής έγινε 
Ειδικό ∆ιδακτικό Προσωπικό (Ε∆ΙΠ) στο ίδιο 
ίδρυµα, απρόσκοπτα, χωρίς καµία αξιολόγηση 
και µόνο µε µετατάξεις.

Πανεπιστηµιακοί που γνωρίζουν καλά τον 
χώρο προβλέπουν ότι η ακαδηµαϊκή κυλιόµενη 
προς τα πάνω σκάλα που ανεβάζει την κ. Μπα-
ζιάνα από επίπεδο σε επίπεδο δεν έχει σταµα-
τήσει ακόµη.

Η πρώτη κυβερνητική απόπειρα να δοθεί 
στο Ε∆ΙΠ, όπου ανήκει η κ. Μπαζιάνα, η δυ-
νατότητα να εντάσσεται στις ακαδηµαϊκές βαθ-
µίδες αποσύρθηκε µετά τις αντιδράσεις των πα-
νεπιστηµιακών, οι οποίοι κατήγγειλαν ότι θα 
πρόκειται για ανάδειξη ακαδηµαϊκών χωρίς 
προκήρυξη θέσεων.

«Είµαστε βέβαιοι ότι θα επανέλθουν» 
έλεγαν.
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Η περιφερειάρχης Αττικής δήλωσε 
ότι «τα έργα για την αντιπληµµυρική 
θωράκιση της Μάνδρας προχωράνε µε 
ρυθµούς-ρεκόρ για τα ελληνικά δεδοµένα 
και βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής 
από τη σύµβαση µε τον εργολάβο 
και την έναρξή τους».

Σ
το µάτι του κυκλώνα βρέθηκε και πάλι η περιφε-
ρειάρχης Αττικής Ρένα ∆ούρου, µετά τα νέα πληµ-
µυρικά φαινόµενα που έπληξαν την πολύπαθη 
περιοχή της Μάνδρας Αττικής. Η «κακοφωνία» 
µεταξύ ∆ήµου Μάνδρας και Περιφέρειας σχετικά 
µε τις ευθύνες για τις πληµµύρες, αλλά και για την 

καθυστέρηση στα αντιπληµµυρικά έργα, µετά τις καταστροφές του 
περασµένου φθινοπώρου, σε συνδυασµό µε την έυστοχη κριτική 
της αντιπολίτευσης, δηµιουργεί µια κακή εικόνα για την περιφερει-
άρχη, η οποία, από την πλευρά της, απέδωσε (και) στην κλιµατική 
αλλαγή τα νέα προβλήµατα.

Αργοί ρυθµοί για τα έργα
Το εντυπωσιακό είναι ότι ενώπιον της νέας καταστροφικής πληµ-
µύρας στη Μάνδρα η κ. ∆ούρου υπερασπίστηκε την πολιτική της 
Περιφέρειας Αττικής λέγοντας ότι τα αντιπληµµυρικά έργα προχω-
ρούν και ότι… βρίσκονται κοντά στη φάση της σύναψης σύµβασης 
µε τον εργολάβο. Συγκεκριµένα, η περιφερειάρχης Αττικής δήλωσε 
ότι «τα έργα για την αντιπληµµυρική θωράκιση της Μάνδρας προ-
χωράνε µε ρυθµούς-ρεκόρ για τα ελληνικά δεδοµένα και βρίσκο-
νται σε απόσταση αναπνοής από τη σύµβαση µε τον εργολάβο και 
την έναρξή τους». Με απλά λόγια, οι ρυθµοί-ρεκόρ µεταφράζονται 
στο ότι τα έργα… δεν έχουν ακόµα αρχίσει (προφανώς, κάποιος θα 
πρέπει να λάβει υπόψη τη γραφειοκρατία, καθώς και τις διάφορες 
επικαλύψεις αρµοδιοτήτων και ευθυνών, όπως συνήθως συµβαίνει 
στο ελληνικό κράτος).

Τι έχει γίνει
Πάντως, η Περιφέρεια ανακοίνωσε ότι η Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων του έργου, που εκκρεµούσε από το 2015, δόθηκε από 
την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση τον Μάρτιο του 2018, προσθέτοντας 
ότι το έργο έχει δηµοπρατηθεί µε κατεπείγουσες διαδικασίες και 
από τις 6 Ιουνίου βρίσκεται υπό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, 
αναµένοντας την έγκριση για να ακολουθήσει η υπογραφή της σύµ-
βασης µε τον εργολάβο και να ξεκινήσουν οι εργασίες, καθώς «έχει 
ολοκληρωθεί και η διαδικασία της επίταξης».

Παράλληλα, η Περιφέρεια επισήµανε ότι για φαινόµενα που σε 
µεγάλο βαθµό σχετίζονται µε την κλιµατική αλλαγή, π.χ. στη Σαµο-
θράκη, στην Κρήτη, στον Βόλο, στη Χαλκιδική κ.α., κανείς δεν έχει 
αναζητήσει ευθύνες από τους κατά τόπους περιφερειάρχες, όπως 
«συµβαίνει µόνο στην περίπτωση της Αττικής και της περιφερει-
άρχη Ρένας ∆ούρου», χαρακτηρίζοντας τη στάση αυτή «επιλεκτική 
ντροπή και επιλεκτικό καταλογισµό ευθυνών». Ίσως επειδή ήταν η 
κ. ∆ούρου που τον Απρίλιο του 2014, κατά τη διάρκεια του προε-
κλογικού της αγώνα, εξέδιδε ∆ελτίο Τύπου στο οποίο αναφερόταν 

µεταξύ άλλων: «Όλα τα αντιπληµµυρικά και τα έργα διευθέτησης 
των ρεµάτων, ο σχεδιασµός των λεκανών απορροής, η οριοθέτηση 
και αποτύπωση των ρεµάτων, θα πρέπει να εντάσσονται σε έναν γε-
νικό αντιπληµµυρικό σχεδιασµό, σε επίπεδο τουλάχιστον λεκάνης 
απορροής. Ένα τέτοιο σχέδιο θα µπορούσε να εκπονηθεί µέσα σε 
έξι µήνες. Αυτός ο αποσπασµατικός σχεδιασµός που ακολουθεί και 
η παράταξη του απερχόµενου περιφερειάρχη είναι που οδήγησε 
σε καταστροφές στις αρχές του 2013 και τον Νοέµβρη του ίδιου 
έτους στο Καµατερό. Όταν χάθηκε µία ζωή, καταστράφηκαν περι-
ουσίες, προκλήθηκαν µεγάλες υλικές ζηµιές». Πλέον έχει συµπλη-
ρώσει τέσσερα χρόνια ως περιφερειάρχης Αττικής.

Πυρ οµαδόν από την αντιπολίτευση
Πάντως, τα νέα πληµµυρικά φαινόµενα έδωσαν την ευκαιρία στην 
αντιπολίτευση να ασκήσει δριµεία κριτική στην Περιφέρεια Αττι-
κής, µε τη Ν∆ να υπογραµµίζει χαρακτηριστικά: «Η Μάνδρα πάλι 
πληµµύρισε. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, όπως τον Νοέµβριο. 
Σπίτια και καταστήµατα παραδόθηκαν πάλι στη λάσπη. Μία λέξη 
υπάρχει µόνο γι’ αυτή την κυβέρνηση και την περιφερειάρχη Ατ-
τικής, Ρένα ∆ούρου: Ντροπή». Από την πλευρά του, ο γραµµατέας 
του ΚΙΝΑΛ Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο οποίος µετέβη επιτόπου 
µε κλιµάκιο του κόµµατος, τόνισε ότι «δυστυχώς, υπάρχουν τερά-
στιες ευθύνες τόσο στην κυβέρνηση όσο κυρίως στην Περιφέρεια 
για το γεγονός ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόµα κανένα αντιπληµµυρι-
κό έργο και κυρίως αυτά που θα θωρακίσουν την περιοχή από τα 
ρέµατα της Σούρας και της Αγ. Αικατερίνης. Ακόµα και οι µελέτες 
που είχαν ανατεθεί από το 2013 για την αντιπληµµυρική προστα-
σία, και έπρεπε για την Αττική να είχαν τελειώσει από το καλοκαίρι 
του 2017, δεν έχουν προχωρήσει. ∆ικαιολογίες περί γραφειοκρατί-
ας δεν χωράνε όταν η κυβέρνηση βρίσκεται στην εξουσία ήδη για 
3,5 χρόνια».

Μπελάδες µε τα σκουπίδια
Την ίδια στιγµή το ζήτηµα των απορριµµάτων της Αττικής συνε-
χίζει να αποτελεί πονοκέφαλο για την Περιφέρεια, παρά την επα-
ναλειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής. Κι αυτό διότι η εκρηκτική κατά-
σταση που δηµιουργείται στην Αττική υποχρεώνει την κ. ∆ούρου 
να ανακρούσει πρύµναν σε σχέση µε τις προεκλογικές δεσµεύσεις 
της όσον αφορά τη χωροθέτηση των νέων ΧΥΤΑ. Υπενθυµίζεται 
ότι τον Ιούνιο του 2014 η νεοεκλεγείσα περιφερειάρχης Αττικής σε 
σχετική εκδήλωση στο Γραµµατικό είχε υπογραµµίσει ότι «η χω-
ροθέτηση του ΧΥΤΑ Γραµµατικού είναι παράνοµη, καθώς βρίσκε-
ται πάνω σε ρέµα, γεγονός που καταδεικνύουν η έκθεση της Επι-
τροπής Αναφορών της Ευρωβουλής, το πόρισµα του Σώµατος Επι-
θεωρητών Περιβάλλοντος και οι χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρε-

σίας Στρατού». Ωστόσο, µετά την αναθεώρηση του ΠΕΣ∆Α Αττικής 
το 2016, τα πράγµατα άλλαξαν άρδην, καθώς προέβλεπε συνέχιση 
λειτουργίας της Φυλής, ενίσχυση του ΕΜΑΚ Φυλής και συνέχιση 
λειτουργίας του Αποτεφρωτήρα, νέο κύτταρο στη Φυλή και στο Λα-
τοµείο Μουσαµά, άνοιγµα του ΧΥΤΑ Γραµµατικού, προώθηση της 
καύσης, καθώς και χωροθέτηση ΧΥΤΑ και στα ανενεργά λατοµεία 
της Αττικής. Μάλιστα, στο τελευταίο Περιφερειακό Συµβούλιο Ατ-
τικής η κ. ∆ούρου ήταν ξεκάθαρη: «Το Γραµµατικό θα ανοίξει και 
θα ανοίξουν και άλλα τέσσερα. Τελεία, παύλα, παρένθεση», προ-
σθέτοντας ότι «η ∆ούρου θα χωροθετήσει και κανονίστε να είστε 
µε τις µαύρες σηµαίες. Εγώ θα είµαι απέναντι».

Μανιάτης: Ανατράπηκαν τα πάντα
Υπενθυµίζεται ότι στη διάρκεια των προβληµάτων µε τον ΧΥΤΑ 
Φυλής ο βουλευτής της ∆ΗΣΥ και πρώην υπουργός Περιβάλλο-
ντος Γιάννης Μανιάτης είχε υπενθυµίσει ότι από το καλοκαίρι του 
2014, σε στενή συνεργασία µε τον περιφερειάρχη Γιάννη Σγουρό, 
είχαν ολοκληρώσει τον σχεδιασµό για τις µονάδες επεξεργασίας 
απορριµµάτων της Αττικής, µε ευρωπαϊκά και ιδιωτικά κονδύλια 
ύψους 400 εκατ. ευρώ µε αξιοποίηση Σ∆ΙΤ, προσθέτοντας ότι «η 
κ. ∆ούρου επέλεξε να ανατρέψει όλο τον σχεδιασµό Σγουρού, στη 
λογική του “αριστερού τρόπου συλλογής απορριµµάτων”, µε απο-
τέλεσµα σήµερα να έχουν χαθεί τα κονδύλια, να µην έχει υπάρξει 
καµία εξέλιξη στην πρόοδο του νέου σχεδιασµού και να κινδυνεύ-
ει η υγεία των κατοίκων της Αττικής. Η Περιφέρεια Αττικής και η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ δεν µπορούν πια να παίζουν µε την υγεία 
των κατοίκων του Λεκανοπεδίου».

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ Η ∆ΟΥΡΟΥ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ



www.freesunday.gr12 01.07.2018

άρθρο

ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ 
ΤΟ ΣΎΝΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΣΚΟΠΊΩΝ

 ΤΟΎ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*

Σ
το άρθρο 1, παράγραφος πρώτη, της συμφω-
νίας των Πρεσπών αναφέρεται ότι όσα συμ-
φωνούνται με αυτήν τελούν υπό την προ-
ϋπόθεση κύρωσης της συμφωνίας από τα 
μέρη. Στην αμέσως επόμενη παράγραφο 
σημειώνεται, ωστόσο, ότι τα όσα συμφωνή-
θηκαν από τη διαπραγμάτευση που προη-

γήθηκε είναι δεσμευτικά.
Αποτελεί θεμελιακή αρχή των πάσης φύσεως διαπραγμα-

τεύσεων η εμπιστευτικότητα των θέσεων που διατυπώνουν τα 
μέρη, όπως και η ανυπαρξία οριστικής δέσμευσης από τις επι-
μέρους παραδοχές των μερών, μέχρι να υπάρξει συμφωνία. Τα 
μέρη στις διαπραγματεύσεις πρέπει να μπορούν να διατυπώ-
νουν θέσεις και παραλλαγές προτάσεων ελεύθερα, να δίνουν 
και να παίρνουν υπό όρους, χωρίς να αισθάνονται ότι μια επιμέ-
ρους πρόταση δημιουργεί αξεπέραστη δέσμευση ή προγεφύ-
ρωμα της άλλης πλευράς. Αυτή η εμπιστευτικότητα και η ευελι-
ξία διευκολύνει την επίτευξη συμφωνίας, το κείμενο της οποίας 
αποτελεί τη μοναδική επίσημη και ανακοινώσιμη δέσμευση.

Υπό αυτό το πρίσμα, η δεύτερη παράγραφος θα έπρεπε να 
απουσιάζει ως περιττός πλεονασμός. Ωστόσο, ειδικά στις διε-
θνείς συμφωνίες, όπου η επεξεργασία των κειμένων είναι εξα-
ντλητική, τίποτε δεν γράφεται τυχαία και ό,τι γράφεται έχει τον 
σκοπό του και συνέπειες.

Αν, λοιπόν, υποθέσουμε ότι η συμφωνία δεν κυρωθεί για ο-
ποιονδήποτε λόγο από οποιοδήποτε από τα μέρη, τότε (θεωρη-
τικά) το γειτονικό κράτος δεν θα αλλάξει όνομα, δεν θα αλλάξει 
Σύνταγμα, δεν θα μπει στο ΝΑΤΟ και στην Ε.Ε. Η συμφωνία θα 
έχει καταρρεύσει.

Στο σημείο αυτό αποκτά ιδιαίτερο νόημα η πρόβλεψη ότι 
το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων είναι δεσμευτικό. Οι δι-
απραγματεύσεις κατέληξαν στην ουσιαστική συμφωνία ότι υ-
πάρχει μια εθνότητα που είναι «μακεδονική» και μια γλώσσα 
που ονομάζεται «μακεδονική», ανεξάρτητα από το όνομα του 
κράτους. Αυτές είναι ουσιαστικές παραδοχές οι οποίες προ-
φανώς και αυτονοήτως δεν εξαρτώνται από καμία κύρωση της 
συμφωνίας. Σε μια απλοϊκή διατύπωση, δεν θα μπορούσε να 
συμφωνηθεί ότι ο κ. Ζόραν Ζάεφ, εφόσον κυρωθεί η συμφω-

Στις διεθνείς συμφωνίες, όπου η 
επεξεργασία των κειμένων είναι 
εξαντλητική, τίποτε δεν γράφεται 
τυχαία και ό,τι γράφεται έχει τον 
σκοπό του και συνέπειες.

νία, είναι υπαρκτό πρόσωπο και εφόσον δεν κυρωθεί… ανύ-
παρκτο!

Μια οποιαδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο μελλοντική 
διαπραγμάτευση, λοιπόν, θα ξεκινούσε με αυτά ως δεσμευ-
τικά δεδομένα, ενώ η κύρια συμφωνία έχει καταρρεύσει.

Σε μια πιο πολιτική ανάγνωση παρατηρούμε ότι η ελλη-
νική πλευρά στο θέμα εθνότητας και γλώσσας ανέτρεψε την 
πάγια θέση όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων με τρόπο 
δεσμευτικό και μη αναστρέψιμο. Αντίστοιχα, η πλευρά της 
γείτονος με τρόπο δεσμευτικό και μη αναστρέψιμο υιοθέτησε 
στο ίδιο θέμα την έως σήμερα βασική θέση της δικής της α-
ντιπολίτευσης. Κάποιος κακεντρεχής θα σημείωνε ότι η Αρι-
στερά της Ελλάδας δικαίωσε σε υψηλό ποσοστό την Ακροδε-
ξιά των γειτόνων. Μένει να διευκρινιστεί στο μέλλον ποιων 
Μακεδόνων (ημών ή των άλλων) πρόγονος υπήρξε ο Μέγας 
Αλέξανδρος. Με τη συμφωνία να έχει καταρρεύσει όμως, επι-
τροπή που θα ελέγξει τα σχολικά βιβλία δεν θα υπάρχει και 
ο καθένας θα εξακολουθήσει να λέει ό,τι θέλει. Πλην, όμως, 
εμείς έχουμε υπογράψει ότι και αυτοί είναι Μακεδόνες.

Η ΠΓΔΜ, λοιπόν, κερδίζει ξεκάθαρα σημαντικούς πό-
ντους, ακόμη κι αν η ίδια δεν κυρώσει τη συμφωνία. Στο με-
ταξύ, με λίγη χρονική καθυστέρηση, δεν είναι απίθανο να 
έχουν κυρώσει την ένταξή της στο ΝΑΤΟ όλες οι άλλες χώρες 
και να βρεθεί η Ελλάδα μόνη της να αρνείται, τυπικά νόμιμα 
βάσει της συμφωνίας των Πρεσπών, αλλά με… δεσμευτικό το 
αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Τα υπόλοιπα θα είναι 
θέμα ολίγου χρόνου.

Δυστυχώς, πρόκειται τεχνικά για ένα πολύ κακό κείμενο. 
Ακόμη κι αν θα ήθελε κανείς να συμφωνήσει με την ουσία 
του συμβιβασμού που περιέχει η συμφωνία των Πρεσπών, 
δεν μπορεί να παραβλέψει το γεγονός ότι η δομή της συμ-
φωνίας δίνει πολλά πλεονεκτήματα στην άλλη πλευρά. Δίνει 
την πρωτοβουλία των κινήσεων, τη δυνατότητα να επιλέξει ε-
λεγχόμενα ακόμη και τις «παρενέργειες» που θα προκύψουν 
από τη μη κύρωση, δίνει μέχρι και κίνητρο να τορπιλίσει την 
κύρωση, έχοντας κατοχυρώσει εθνότητα και γλώσσα. Ταυ-
τόχρονα, ικανοποιείται προκαταβολικά η γεωπολιτική στό-
χευση του διεθνούς παράγοντα να προσδέσει τη γείτονα στο 

άρμα του ΝΑΤΟ άμεσα και της Ε.Ε. προοπτικά.
Όλα αυτά στο μεταξύ έγιναν χωρίς κανένα όργανο της ελλη-

νικής πολιτείας να έχει εγκρίνει τη λύση που προκρίθηκε και 
το κείμενο της συμφωνίας που υπογράφηκε. Αν πιστέψουμε τα 
λόγια των κυβερνητικών εταίρων, η ελληνική κυβέρνηση δεν 
εγκρίνει τη συμφωνία. Αυτός προφανώς είναι και ο λόγος που 
η συμφωνία δεν έλαβε έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Το ελληνικό Σύνταγμα επιτρέπει στον υπουργό Εξωτερι-
κών της κυβέρνησης που έχει τη δεδηλωμένη να υπογράψει δι-
ακρατική συμφωνία, η οποία, φυσικά, δεσμεύει τη χώρα. Μη-
χανισμός εσωτερικού ελέγχου και εξισορρόπησης της εξουσίας 
αυτής του υπουργού δεν προβλέπεται. Ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας δεν έχει εξουσίες, η Βουλή ελέγχεται πλήρως από την 
κυβέρνηση. Η αρχή της δεδηλωμένης δημιουργεί μια τετρα-
ετή «ολιγαρχία». Ο μόνος τρόπος να τη σπάσει κανείς είναι η 
πρόκληση εκλογών. Η πρόκληση εκλογών, όμως, δεν μπορεί 
να είναι η μοναδική λύση που προβλέπεται για την εξισορρό-
πηση των αντιτιθέμενων απόψεων και συμφερόντων σε κάθε 
θέμα της ελληνικής πολιτικής ζωής που προκαλεί αντιδράσεις.

Με τα έως τώρα δεδομένα, το ένα από τα κυβερνώντα κόμ-
ματα επέλεξε μόνο του να δεσμεύσει τη χώρα. Το γεγονός ότι η 
επιλογή αυτή στηρίχτηκε και στην αντίστοιχη επιλογή του συ-
γκυβερνήτη να μην εγκαταλείψει την κυβερνητική του θέση α-
ναδεικνύει ακόμη περισσότερο την ανεπάρκεια των δικών μας 
συνταγματικών διαδικασιών.

Εάν δημοκρατία είναι ο σεβασμός των δικαιωμάτων και των 
απόψεων της μειοψηφίας, τότε έχουμε καταφέρει να θεωρούμε 
δημοκρατία την επικράτηση μόνο των απόψεων της μειοψη-
φίας.

Εάν η εξουσία ασκείται υπέρ του λαού και του έθνους, τότε 
προφανώς τούτο επαφίεται στην καλή πίστη του εκάστοτε ε-
κλεγμένου πρωθυπουργού και όχι στην ύπαρξη θεσμικών δι-
αδικασιών οι οποίες επιτυγχάνουν τον συγκερασμό των αντιτι-
θέμενων απόψεων για την επιβολή της βέλτιστης λύσης.

Η πίστη στη δημοκρατική αρχή επιβάλλει σε επίπεδο 
ήθους και να σέβεται κανείς τις απόψεις των άλλων και να τηρεί 
τις βασικές αρχές λειτουργίας των συλλογικών οργάνων. Αν το 
ένα συγκυβερνών κόμμα δεν σέβεται την αντιπολίτευση, θα 
μπορούσε να σέβεται το άλλο συγκυβερνών κόμμα. Πολύ πε-
ρισσότερο όταν έρχεται μόνο του να ανατρέψει πάγιες θέσεις 
της ελληνικής πολιτείας που καθόρισαν τη διεθνή της θέση επί 
δεκαετίες.

Αναδεικνύεται, με τρόπο εμφαντικό, το έλλειμμα στις ελ-
ληνικές συνταγματικές προβλέψεις, το οποίο επιτρέπει στον ε-
κάστοτε πρωθυπουργό να συμπεριφέρεται (ακόμη και εκβιάζο-
ντας καταστάσεις) ως μονάρχης ορισμένου χρόνου, αλλά με τις 
επιπτώσεις της δράσης του να είναι αορίστου χρόνου.

Επιδιώκοντας να αλλάξουμε το Σύνταγμα της ΠΓΔΜ, ας 
μην ξεχάσουμε να αλλάξουμε και το δικό μας. Κάτι καλύτερο 
μπορεί να προκύψει.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.
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Να πηγαίνεις σε µια διαπραγµάτευση έχο-
ντας στο µανίκι σου το καλύτερο χαρτί και 
να παίρνεις τελικά τα λιγότερα ή να δίνεις 
τα περισσότερα, ή είσαι κακός διαπραγµα-

τευτής ή πράγµατι πας για να υπηρετήσεις καταστά-
σεις και επιθυµίες τρίτων. ∆εν µπορεί να έχεις στο χέρι 
τον αντίπαλο που θέλει να µπει σε ΝΑΤΟ και Ε.Ε. και 
τελικά να µην µπορείς να πάρεις ούτε ένα αυθεντικό 
erga omnes. Κάτι δεν πάει καλά…

∆εν είναι µία, δεν είναι δύο, αλλά τέσσερις οι ερω-
τήσεις που «δένουν» την αποστροφή της κοινής γνώ-
µης στη συµφωνία των Πρεσπών. Και αντιλαµβάνοµαι 
το κλισέ ότι επειδή η έρευνα έγινε στους νοµούς της 
Μακεδονίας, η ευαισθησία είναι µεγαλύτερη και άρα 
τα αποτελέσµατα αυτά είναι µάλλον αναµενόµενα. ∆εν 
ξέρω βέβαια αν γινόταν στην Κρήτη πόσο διαφορετικά 
θα ήταν…

Επίσης, στην περίπτωση των µετρήσεων της κοι-
νής γνώµης η κυβέρνηση, οι βουλευτές των ΣΥΡΙΖΑ-
ΝΕΛ και λοιπές δυνάµεις δεν µπορούν να επικαλε-
στούν µε την ίδια ευκολία ότι αυτοί που απαντούν στα 
τηλέφωνα είναι χρυσαυγίτες, γραφικοί, «αµόρφωτα ε-
θνίκια», ακραία στοιχεία κ.λπ. Γιατί να δεχτώ ότι στα 
συλλαλητήρια υπήρχαν και τέτοιοι, και στα τηλέφωνα 
όµως πάλι αυτούς των συλλαλητηρίων πετύχαµε; Στα-
τιστικά, µάλλον απίθανο.

Η συµφωνία πονάει τους Έλληνες και αυτό είναι 
που βγαίνει από τη δηµοσκόπηση. Αισθάνονται έναν 
κόµπο στον λαιµό, ένα σφίξιµο στο στοµάχι. Και προ-
σέξτε: Αυτοί που τους ενοχλεί η χρήση του ονόµατος 
«Μακεδονία» είναι µόνο 3%. Αντίθετα, αυτοί που ενο-
χλούνται από την εθνικότητα «Μακεδόνας» που δίνε-
ται µέσα από αυτή τη συµφωνία στους γείτονες είναι 
15%. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που ενοχλούνται απ’ 
όλα τα σηµεία της συµφωνίας, όνοµα, γλώσσα και εθνι-
κότητα. Υπήρχε όµως η µαγιά οι Έλληνες, και κυρίως 
της Μακεδονίας, να δεχτούν τη σύνθετη ονοµασία. Η 
προεργασία γι’ αυτό είχε γίνει ήδη τις προηγούµενες 
δεκαετίες και από τις προηγούµενες κυβερνήσεις. Ο 
προκλητικός τρόπος όµως µε τον οποίο η κυβέρνηση 
«έκλεισε» το θέµα, χωρίς καν ένα αυθεντικό erga 
omnes και µε τον Ζάεφ να µιλά µπροστά στη διεθνή 
κοινότητα για «Μακεδόνες και Έλληνες», δεν καταπί-
νεται µε τίποτα.

Και προσοχή! Μην αφήσετε τον Κοτζιά να «λύσει» 
τα θέµατα που έχουµε µε τους Αλβανούς! Κινδυνεύει 
µαζί µε τη Μακεδονία να χαθεί και η Ήπειρος. Ας πάει 
τις διακοπές που λέει ότι χρειάζεται και ας αφήσει τη 
δουλειά να την κάνουν οι επόµενοι.

*Ο ∆ηµήτρης Βασιλειάδης είναι πολιτικός αναλυτής της 
INTERVIEW.

  ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η*

ΕΛΕΟΣ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
Ερώτηση1 

Κατά την άποψη σας, η συμφωνία που υπέγραψε ο υπουργός εξωτερικών της Ελλάδας  με 
τον Σκοπιανό ομόλογο του, είναι : 
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Ερώτηση 2 

Η Κυβέρνηση θεωρεί πως με την συμφωνία αυτή λύνει ένα θέμα που για δεκαετίες 
παρέμενε άλυτο. Πιστεύτε ότι : 
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Ερώτηση 4 

Με την συμφωνία αυτή η χώρα μας , η Ελλάδα : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παίρνει περισσότερα από όσα δίνει 

Δίνει περισσότερα από όσα παίρνει 

Όσα δίνει, τόσα παίρνει. Είναι μια 
ισορροπημένη συμφωνία 

ΔΓ/ΔΑ 

2% 

87% 

10% 

1% 

Ταυτότητα της έρευνας
∆ιενέργεια: INTERVIEW – ∆ηµοσκοπήσεις
Ανάθεση : Εφηµερίδα Thessnews
Σκοπός: Καταγραφή των απόψεων της κοι-
νής γνώµης στους Νοµούς της Μακεδονίας
Μεθοδολογία: Τηλεφωνική(CATI) και 
χρήση CAWI (Computer Assistant Web 
Interviewing)
∆είγµα: 715 άτοµα, ηλικίας 18+
Περίοδος διεξαγωγής: 19/6/ έως 22/6/2018
Περιοχή κάλυψης: Κεντρική, ∆υτική και Α-
νατολική Μακεδονία
Σταθµίσεις: Quotas ως προς τις διοικητικές 
Περιφέρειες, το φύλο και την ηλικία
Περιθώριο σφάλµατος: +/-3,0%, διάστηµα 
εµπιστοσύνης 95%
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ : 7 (επτά) Μέλος ESOMAR 
& WAPOR
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«Οι εταιρείες του κλάδου 
αναλαµβάνουν ρίσκα, 
επενδύουν στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό, 
αναπτύσσουν τις εµπορικές τους δραστηριότητες 
και στοχεύουν αποκλειστικά στην κερδοφόρα 
ανάπτυξη». ∆ηµήτρης Βαλαχής, πρόεδρος της 
ΕΛΟΠΥ

Μ
ε πωλήσεις άνω των 600 εκατ. 
ευρώ και απασχολούµενο δυ-
ναµικό στις πλέον αποµακρυ-
σµένες περιοχές περί τους 
12.500 εργαζόµενους, αλλά 
και εκτιµώµενη ετήσια αύ-
ξηση κατά τουλάχιστον 4%, ο 

κλάδος των ιχθυοκαλλιεργειών διεκδικεί επάξια έναν από 
τους πλέον σηµαντικούς ρόλους στον πρωτογενή τοµέα. Α-
ποτελεί αδιαµφισβήτητα έναν ιδιαίτερα αναπτυσσόµενο 
κλάδο, ο οποίος έχει έντονο εξαγωγικό προσανατολισµό 
και µπορεί να συνεισφέρει τα µέγιστα στην ελληνική οι-
κονοµία.

Γεγονός που αναδείχθηκε κατά τη διάρκεια του συνε-
δρίου «Η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια ως βασικός µοχλός 
ανάπτυξης της εθνικής οικονοµίας» που πραγµατοποιή-
θηκε από την Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλ-
λιέργειας (ΕΛΟΠΥ) υπό την αιγίδα του Προέδρου της ∆η-
µοκρατίας.

Από το βήµα του συνεδρίου εξήχθησαν σηµαντικά συ-
µπεράσµατα που αφορούν τις προοπτικές της ελληνικής οι-
κονοµίας και τον ρόλο των ιχθυοκαλλιεργειών σε αυτήν, τις 
ευκαιρίες και προκλήσεις για το µέλλον του κλάδου, αλλά 
και το θέµα της χωροταξίας µεταξύ άλλων.

Ο κλάδος σήµερα διαθέτει το ανταγωνιστικό πλεονέ-
κτηµα που χρειάζεται για την ανάπτυξη της ελληνικής οι-
κονοµίας, γιατί, όπως τονίζει ο κ. ∆ηµήτρης Βαλαχής, πρό-
εδρος της ΕΛΟΠΥ, στην FS: « Οι εταιρείες του κλάδου 
αναλαµβάνουν ρίσκα, επενδύουν στην Ελλάδα και στο ε-
ξωτερικό, αναπτύσσουν τις εµπορικές τους δραστηριότητες 
και στοχεύουν αποκλειστικά στην κερδοφόρα ανάπτυξη, 
ενισχύοντας έµπρακτα τις ανεξάντλητες δυνατότητες του 
κλάδου. Την ίδια στιγµή πραγµατοποιούνται ξένες επεν-
δύσεις εκατοντάδων εκατοµµυρίων που θα βοηθήσουν τον 
κλάδο ακόµη περισσότερο στην επανεκκίνησή του. Και 
αυτό γιατί η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια διαθέτει όλες τις 
προϋποθέσεις για την προσέλκυση επενδύσεων».

Ο ίδιος, δε, τονίζει ότι αν και η Ελλάδα δεν µπορεί να 
ανταγωνιστεί την Τουρκία σε επίπεδο τιµών, ωστόσο η α-
νάδειξη των ανώτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών του ελ-
ληνικού ψαριού και η προστασία της αξίας του µέσα από 

την προώθησή του µε το συλλογικό σήµα «Fish from 
Greece», που βασίζεται σε συγκεκριµένη διαδικασία ποι-
οτικού ελέγχου και πιστοποίησης, είναι µια πολύ σηµα-
ντική πρωτοβουλία που δίνει προστιθέµενη αξία στην ελ-
ληνική παραγωγή.

Άλλωστε η Ελλάδα, αν και ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέρ-
γειας είναι σχετικά νέος σε σχέση µε άλλους της πρωτο-
γενούς παραγωγής, καθώς αναπτύχθηκε ιδιαίτερα µετά τη 
δεκαετία του ’80, αποτελεί µακράν τη µεγαλύτερη παρα-
γωγό χώρα τσιπούρας και λαβρακίου ιχθυοκαλλιέργειας 
στην Ε.Ε.

Το 2016 η ελληνική παραγωγή τσιπούρας ανήλθε σε 
59.000 τόνους, αποτελώντας το 63,5% της ευρωπαϊκής πα-
ραγωγής. Ακολουθεί η Ισπανία µε 13.740 τόνους (14,8% 
της κοινοτικής παραγωγής), η Ιταλία µε 7.600 τόνους 
(8,2% της κοινοτικής παραγωγής) και η Κροατία µε 4.300 
τόνους (4,6% της παραγωγής της Ε.Ε.). Στην Ελλάδα πα-
ράγεται επίσης το 55,12% της ευρωπαϊκής παραγωγής 
γόνου τσιπούρας.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο έτερο σηµαντικό 
είδος της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας, το λαβράκι. Από 
την Ελλάδα προήλθε το 2016 το 53,9% της συνολικής κοι-
νοτικής παραγωγής λαβρακίου (46.000 τόνοι) και ακο-
λουθούν η Ισπανία µε µερίδιο 27,5%, η Ιταλία µε µερίδιο 
7,96%, ενώ το υπόλοιπο 10,68% παράγεται στην Κροατία, 
στη Γαλλία, στην Κύπρο και στην Πορτογαλία. Στην Ελ-
λάδα παρήχθη επίσης, σύµφωνα µε στοιχεία του 2016, το 
60,63% της συνολικής κοινοτικής παραγωγής γόνου λα-
βρακίου. Στην Ελλάδα καταναλώνεται το 22% της παρα-
γωγής, ενώ το υπόλοιπο εξάγεται κυρίως προς την Ιταλία 

(37%), την Ισπανία (12%) και τη Γαλλία (8%).
Κυριότερος ανταγωνιστής της Ελλάδας στη µεσογειακή 

ιχθυοκαλλιέργεια είναι η Τουρκία, η παραγωγή µάλιστα 
της οποίας τα τελευταία χρόνια έχει υπερβεί την ελληνική. 
Το 2016 η παραγωγή τσιπούρας στην Τουρκία διαµορφώ-
θηκε σε 67.612 τόνους, ενώ η παραγωγή λαβρακίου στους 
72.342 τόνους.

Στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα 
στοιχεία, εκτιµάται ότι το 63% της εγχώριας παραγωγής α-
λιευτικών προϊόντων προέρχεται από την υδατοκαλλιέρ-
γεια και το υπόλοιπο 37% από τη συλλεκτική αλιεία, ενώ 

  ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΟΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
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Στην παρέµβασή του στο Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας 2018 ο ευρωβουλευ-
τής της Ν∆ Γ. Κύρτσος υπογράµµισε ότι ο κλάδος µπορεί να αναδειχθεί 
σε εθνικό πρωταθλητή και ανέλαβε τη δέσµευση µε πρωτοβουλίες του στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συµβάλει, στο µέτρο του δυνατού, στον τερ-

µατισµό των άδικων εµπορικών πρακτικών της Τουρκίας.

Τρεις λόγοι αισιοδοξίας
Ο κ. Κύρτσος ανέφερε τρεις βασικούς λόγους που στηρίζουν την αισιοδοξία του για 
την πορεία των ελληνικών ιχθυοκαλλιεργειών.

Πρώτον, είναι ένας κλάδος µε παράδοση εξωστρέφειας, που έχει αποδείξει στην 
πράξη τη διεθνή ανταγωνιστικότητά του. Τα τελευταία χρόνια έχασε έδαφος στην ευ-
ρωπαϊκή αγορά εξαιτίας των γνωστών προβληµάτων χρηµατοδότησης κορυφαίων ε-
ταιρειών του κλάδου, αλλά έχει πάντα το δυναµικό για να ακολουθήσει µία εντυπω-
σιακή πορεία στην ευρωπαϊκή αγορά.

∆εύτερον, µετά την κρίση του 2015 έχουν γίνει πολλά για τη σταθεροποίηση και 
τη βελτίωση του µακροοικονοµικού πλαισίου.

Η πρόσφατη συµφωνία στο Eurogroup δεν λύνει τα προβλήµατα του ιδιωτικού 
τοµέα της οικονοµίας, για παράδειγµα τα επιτόκια δανεισµού των µικροµεσαίων επι-
χειρήσεων θα παραµείνουν πολλαπλάσια εκείνων που ισχύουν στην Ε.Ε., δηµιουρ-
γεί όµως τις προϋποθέσεις για να πάνε καλύτερα –χωρίς οικονοµική αβεβαιότητα– 
οι δυνατοί παίκτες.

Τρίτον και σηµαντικότερο, η µεγάλη επένδυση της Andromeda βγάζει από το 
χρηµατοπιστωτικό αδιέξοδο τον Νηρέα και τη Σελόντα, µαζί µε τις πιστώτριες τρά-
πεζες.

Η Andromeda, µε έδρα τη Μάλτα και παραγωγική δραστηριότητα στην Ισπανία 
και στην Ελλάδα, στηρίζεται σε δύο πανίσχυρα funds, το ένα µε ειδίκευση στον α-
γροτικό τοµέα και την αλιεία και το άλλο συνδεδεµένο µε το Άµπου Ντάµπι.

Πρόκειται για µία επένδυση εκατοντάδων εκατοµµυρίων ευρώ που δίνει νέα δυ-
ναµική στις ιχθυοκαλλιέργειες στην Ελλάδα.

Ο ευρωβουλευτής της Ν∆ τόνισε ότι δεν πρέπει να µας ενδιαφέρει µόνο η γενική 
εικόνα του κλάδου, που είναι πολύ καλή, αλλά και η κατάσταση και προοπτική όσων 
ασχολούνται σε αυτόν. Μικροµεσαίες επιχειρήσεις µε ειδίκευση, µικρές οικογενει-
ακές µονάδες, εταιρείες που έχουν σχέση µε την ποιότητα των τροφών που χρησιµο-
ποιούνται στις ιχθυοκαλλιέργειες, την επεξεργασία, τη διανοµή, το µάρκετινγκ, πρέ-
πει να έχουν περισσότερες ευκαιρίες στο µέλλον.

Ο κ. Κύρτσος ανέλαβε τη δέσµευση να κινήσει διαδικασίες στο Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο ώστε να ασκηθεί πίεση στην Τουρκία για να εγκαταλείψει άδικες εµπορι-
κές πρακτικές οι οποίες είναι εκτός πλαισίου των συµφωνιών συνεργασίας που έχει 
υπογράψει µ ε την Ε.Ε. Είναι γνωστό ότι το τουρκικό κράτος επιδοτεί την αεροπο-
ρική µεταφορά της παραγωγής των τουρκικών ιχθυοκαλλιεργειών και τις βοηθάει µε 
διάφορους τρόπους να κάνουν dumping στις τιµές που προσφέρουν την παραγωγή 
τους για να µεγαλώσουν το ποσοστό τους στην ευρωπαϊκή αγορά.

ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΤΕΛΟΣ 
ΣΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ DUMPING 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ

περίπου το 78% της παραγωγής ιχθυοκαλ-
λιέργειας εξάγεται, ενώ το υπόλοιπο 22% 
πωλείται στην εγχώρια αγορά. Η µεγαλύ-
τερη αγορά για ελληνικά προϊόντα είναι η 
Ε.Ε., καθώς πάνω από το 90% των εξαγω-
γών πωλούνται εκεί και ένα µικρότερο πο-
σοστό εξάγεται στη Βόρεια Αµερική και 
άλλες χώρες.

Την αξία της ελληνικής ιχθυοκαλλιέρ-
γειας εξήρε και ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρα-
τίας Προκόπης Παυλόπουλος πραγµατο-
ποιώντας την έναρξη του Συνεδρίου Ιχθυ-
οκαλλιέργειας 2018, ο οποίος υπογράµµισε 
ότι «η ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί σηµα-
ντικό παράγοντα τόνωσης της εθνικής οι-
κονοµίας» και «συµβάλλει ουσιωδώς στην 
εξουδετέρωση της απειλής κατά της θαλάσ-
σιας πανίδας, η οποία προκαλείται από την 
υπεραλίευση».

Από την πλευρά του, ο υφυπουρ-
γός Οικονοµίας και Ανάπτυξης κ. Στέρ-
γιος Πιτσιόρλας ανέφερε ότι «πρέπει να 
στραφούµε στα θέµατα της παραγωγικής 
ανασυγκρότησης της χώρας και να αποµα-
κρυνθούµε από τη γενική πολιτική συζή-
τηση», τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις αλλά 
και η πολιτεία οφείλουν να στραφούν στην 
κατεύθυνση της παραγωγής προϊόντων υ-
ψηλής αξίας, που να είναι ανταγωνιστικά 
στις διεθνείς αγορές. «Οφείλουµε να προω-
θήσουµε τον τοµέα των εξαγωγών. Έχουµε 
δυνατότητες να πετύχουµε πολλά περισσό-
τερα απ’ όσα πετυχαίνουµε σήµερα» τόνισε 
ο υφυπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης. 
Επισήµανε µάλιστα την ανάγκη δηµιουρ-
γίας του χωροταξικού, λέγοντας ότι απαι-
τείται να γίνει η παραγωγή σε οργανωµένες 
περιοχές και να συνδυάζεται και µε άλλους 
τοµείς της οικονοµίας µας, διασφαλίζοντας 
το συγκριτικό πλεονέκτηµα της χώρας, που 
είναι το περιβάλλον.

Ο πρύτανης του Πανεπιστηµίου Θεσσα-
λίας Γεώργιος Πετράκος στη δική του το-
ποθέτηση έκανε λόγο για παραγωγική δρα-
στηριότητα µε ένταση παραγωγής γνώσης, 
τονίζοντας ότι «η ελληνική ιχθυοκαλλιέρ-
γεια έκανε το ελληνικό ψάρι ένα ανταγωνι-
στικό εξαγωγικό προϊόν», και πρόσθεσε ότι 
«το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ενέταξε στη 
στρατηγική του έγκαιρα την εξυπηρέτηση 
των αναγκών του κλάδου».

Ο κ. ∆ηµήτρης Βαλαχής µίλησε για τις 
στρατηγικές προκλήσεις που πρέπει να α-
ντιµετωπιστούν για την ανάπτυξη της ιχθυ-
οκαλλιέργειας στη χώρα, τρεις σε εθνικό 
επίπεδο και µία σε ευρωπαϊκό. Αυτές α-
φορούν: την ολοκλήρωση του θεσµικού 
πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας των µο-
νάδων µε στόχο τη δηµιουργία συνθηκών 
ανάπτυξης της παραγωγής µε ανταγωνι-
στικό κόστος και στη βάση του υγιούς α-
νταγωνισµού. Επίσης, την ολοκλήρωση του 
χωροταξικού σχεδιασµού, µε την έκδοση 
Π.∆. για την ίδρυση των 25 περιοχών ορ-
γανωµένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών 
εµπρόθεσµα, δηλαδή µέχρι τον Νοέµβριο 
του 2019. Παράλληλα, απαιτείται η άµεση 
ενεργοποίηση του θεσµικού πλαισίου του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θάλασσας 
και Αλιείας 2014-2020 που θα επιτρέψει να 

αξιοποιηθούν οι πόροι µε προτεραιότητα 
στα µέτρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας του κλάδου, ιδίως 
τα µέτρα παραγωγικών επενδύσεων των ε-
πιχειρήσεων αλλά και εµπορίας µε χρηµα-
τοδότηση των σχεδίων παραγωγής και ε-
µπορίας.

Ακόµη, όπως τόνισε, πρέπει να επανε-
ξεταστεί η ευρωπαϊκή νοµοθεσία µε άξονα 
τη διασφάλιση ισότιµων όρων ανταγωνι-
σµού µεταξύ των Ευρωπαίων παραγωγών 
και των παραγωγών τρίτων χωρών. Χαρα-
κτηριστικό παράδειγµα αθέµιτου ανταγω-
νισµού αποτελεί η Τουρκία, η οποία εκ-
µεταλλευόµενη συνδυαστικά µια σειρά 
ευνοϊκών προϋποθέσεων κατάφερε να τρι-
πλασιάσει την παραγωγή της µέσα σε δέκα 
χρόνια, όπως και τις αντίστοιχες εξαγωγές 
της στην ενιαία αγορά.

Εξίσου αναγκαία, σύµφωνα µε τον κ. 
Βαλαχή, είναι η παροχή στα κράτη-µέλη 
από πλευράς Κοµισιόν κάθε δυνατής βο-
ήθειας που θα ενθαρρύνει τη σύσταση και 
την ενίσχυση των οργανώσεων παραγω-
γών, ιδίως για την υλοποίηση των σχεδίων 
παραγωγής και εµπορίας. Οι οργανώσεις 
παραγωγών, όπως προβλέπονται στον κα-
νονισµό για την κοινή οργάνωση αγορών 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, 
είναι το πιο σηµαντικό εργαλείο για την ε-
νίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλά-
δου.

«Εκτός από τη διαµόρφωση µιας εθνι-
κής και ευρωπαϊκής πολιτικής, για να οδη-
γήσουµε την ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια 
στην επόµενη µέρα είναι απαραίτητη η συ-
νεργασία µε την ερευνητική και επιστηµο-
νική κοινότητα της χώρας και τις αρµόδιες 
εθνικές υπηρεσίες. Έχουν προσδιοριστεί 
ήδη πολύ στοχευµένες και συγκεκριµένες 
προτεραιότητες στον τοµέα» σηµείωσε.

Ο κ. Μπέρναρντ Φίες από τη ∆ιεύ-
θυνση Γαλάζιας Οικονοµίας της Ε.Ε. χα-
ρακτήρισε εξαιρετικά θετικό το γεγονός 
ότι οι ελληνικές ιχθυοκαλλιέργειες στηρί-
ζονται από την ελληνική πολιτεία, ενώ τό-
νισε ότι λόγω της δηµογραφικής αύξησης, 
αλλά και της µελλοντικής αύξησης της µε-
τακίνησης των πληθυσµών, η ζήτηση για 
πρωτεϊνούχες τροφές θα καθοδηγεί τις α-
γορές. Όπως είπε, µοιραία, η αγορά της α-
λιείας αναµένεται να αυξηθεί σηµαντικά τα 
προσεχή χρόνια. Μάλιστα, έκανε γνωστή 
την πρόθεση της Επιτροπής να παρέχει βο-
ήθεια και µέσω των διαρθρωτικών ταµείων, 
τα οποία διαθέτουν 1,2 δισ. ευρώ για σχετι-
κές δράσεις, σε επίπεδο έρευνας, ανάπτυ-
ξης, χρηµατοδότησης, αλλά και σε επίπεδο 
µάρκετινγκ.

Τέλος, ο αντιπρόεδρος της Ν∆ κ. Κω-
στής Χατζηδάκης, µιλώντας για τον ρόλο 
των ιχθυοκαλλιεργειών στις προοπτικές 
της ελληνικής οικονοµίας, ανέφερε ως βα-
σικές προϋποθέσεις τη δηµιουργία χωρο-
ταξικού σχεδιασµού, τη µείωση της φο-
ρολογίας, την εµπέδωση πολιτικής συναί-
νεσης, την εφαρµογή της νοµοθεσίας, την 
προώθηση των συνεργειών και την τόνωση 
της ρευστότητας, αλλά και την πάταξη της 
γραφειοκρατίας.

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ
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Στην τυραννισµένη πατρίδα µας 
ο σχεδιασµός των υποδοµών 
εξακολουθεί να µην αποτελεί 
κεντρική κυβερνητική επιλογή. 
Η παραγωγή υποδοµών επιµένει 
στο παλιοµοδίτικο µοντέλο της 
διάσπασης σε τµήµατα και της 
επικάλυψης των αρµοδιοτήτων.

  ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΟΥΡΟΥΝΗ*

ΠΕΡΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ – ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗ ΜΑΝ∆ΡΑ 
ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ∆Ι∆ΑΞΟΥΝ

Ο
ι στιγµές αγωνίας που έζησαν 
και πάλι τα τελευταία βράδια 
του Ιουνίου οι κάτοικοι της 
Μάνδρας και της Μαγούλας, 
ανήµποροι να σώσουν τις πε-
ριουσίες τους που τις είδαν για 

δεύτερη φορά µέσα σε επτά µήνες να χάνονται 
κάτω από τόνους λάσπης, δεν ήταν απρόβλεπτες. 
Οι κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλουν ότι «τί-
ποτα δεν έχει γίνει». Έχουν δίκιο. Η έλλειψη υ-
ποδοµών απέναντι σε φυσικές καταστροφές είναι 
περισσότερο από εµφανής. Όπως ακριβώς καταγ-
γέλλουν οι κάτοικοι, τίποτα δεν έχει γίνει κι έτσι 
όπως είναι στρωµένο το παιχνίδι, θα ήταν θαύµα 
αν  κάτι γινόταν.

Ας συµφωνήσουµε πάνω σε µερικές αυτονό-
ητες παραδοχές, για να δούµε τι πρέπει να κά-
νουµε: Οι υποδοµές διαµορφώνουν, προστατεύ-
ουν και προάγουν τη ζωή µας. Όπως οι µεταφορι-
κές συνδέσεις µάς πηγαίνουν στους προορισµούς 
µας, έτσι τα ενεργειακά συστήµατα τροφοδοτούν 
τα σπίτια και τις επιχειρήσεις µας, ενώ τα ψηφιακά 
δίκτυα µας επιτρέπουν να επικοινωνούµε.

Οι υποδοµές καλούνται να διαχειρίζονται το 
άπειρο νερό της φύσης και να το φέρνουν καθαρό 
στο σπίτι µας και στις επιχειρήσεις. Να παραλαµ-
βάνουν τα απόβλητά µας και να µας προστατεύουν 
από προβλέψιµα αλλά και «απρόβλεπτα» στοιχεία 
της φύσης.

Με δυο λόγια, οι υποδοµές είναι ζωτικής ση-
µασίας για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής 
µας και, τελικά, αποτελούν θεµελιώδη προϋπό-
θεση για τη δηµιουργία ζωντανών νέων χώρων 
όπου ζούµε και εργαζόµαστε.

Συναρµοδιότητες για να µένουν όλοι 
ευχαριστηµένοι
Όµως στην τυραννισµένη πατρίδα µας ο σχεδια-
σµός των υποδοµών εξακολουθεί να µην αποτε-
λεί κεντρική κυβερνητική επιλογή. Η παραγωγή 
υποδοµών επιµένει στο παλιοµοδίτικο µοντέλο 
της διάσπασης σε τµήµατα και της επικάλυψης 
των αρµοδιοτήτων, προκειµένου να παίρνουν από 
λίγες όλα τα «συναρµόδια» υπουργεία, οι αποκε-
ντρωµένες διοικήσεις και όλα τα επίπεδα της αυ-
τοδιοίκησης.

Ας µην κοροϊδευόµαστε, η γνωστότερη συ-

νταγή πολιτικής επιτυχίας είναι η διάσπαση των 
οµοειδών, η αλλαγή των τίτλων και το µοίρασµα σε 
επιµέρους αρµοδιότητες για να µείνουν όλοι ικα-
νοποιηµένοι, ανεξαρτήτως του αν το αποτέλεσµα 
δικαιολογεί τον κόπο, τον χρόνο και τα –δανεικά 
ή δικά µας– χρήµατα που σπαταλούµε σαν «µεθυ-
σµένοι γαµπροί στο πανηγύρι» λες και δεν υπάρ-
χει αύριο.

Έτσι, χωρίς σχέδιο
Μετά από τρεις δεκαετίες σχετικής οικονοµι-
κής άνεσης και µετά από µία δεκαετία σοβαρότα-
της οικονοµικής κρίσης επιµένουµε να µη διαθέ-
τουµε ρητές διαδικασίες πρόκρισης, αξιολόγησης 
και παρακολούθησης των υποδοµών µας.

Αυτή καθαυτή η ιεράρχηση έργων και αρµο-
διοτήτων σε εθνικό, περιφερειακό, ακόµη και δη-
µοτικό επίπεδο είναι άκρως προβληµατική και 
τελικά ασυνεπής, αφού στο τέλος της ηµέρας δι-
απιστώνουµε ότι δεν έχουµε σαφές σχέδιο ανά-
πτυξης υποδοµών, έστω και σε έναν µεσοπρόθε-
σµο ορίζοντα.

Οι αιτίες είναι πολλές, αλλά αν πρέπει να τις 
ιεραρχήσουµε, πρώτη θα βάλουµε την έλλειψη 
κουλτούρας συνεργασίας δηµόσιου και ιδιωτικού 
τοµέα, καθώς και, κυρίως, την τροµακτική απου-
σία συνεργασίας µεταξύ των συναρµόδιων υπουρ-
γείων.

Το αποτέλεσµα είναι ο προγραµµατισµός 
να είναι ευάλωτος σε πολιτικάντικες παρεµβά-
σεις συνήθως τοπικού χαρακτήρα αλλά όχι σπά-
νια και εθνικού χαρακτήρα, ενώ η ένταξη σε ευ-
ρωπαϊκά προγράµµατα χρηµατοδότησης (ΚΠΣ, 
ΕΣΠΑ, Προγράµµατα ∆ράσεων κ.λπ.) παραµένει 
η κύρια σχεδόν διαδικασία αναζήτησης χρηµατο-
δότησης. Με άλλα λόγια, το σχέδιο των υποδοµών 
µας να είναι αποτέλεσµα των δυνατοτήτων έντα-
ξης για χρηµατοδότηση από ευρωπαϊκά προγράµ-
µατα παρά από µια εθνικού χαρακτήρα διαδικα-
σία ανάλυσης µεσοπρόθεσµων και µακροπρόθε-
σµων αναγκών.

Τι συµβαίνει εδώ
Το µοντέλο που επικρατεί στη χώρα µας είναι α-
ποµεινάρι του µεταπολεµικού «δηµοσίου έργου». 
Επιβίωσε και επικρατεί µέχρι και σήµερα µε τα 
γνωστά παρεπόµενα, της ατελείωτης παραγωγής 

παρακολούθηση και την εκµετάλλευση των υπο-
δοµών, επιφυλάσσοντας για τον ιδιωτικό τοµέα 
έναν ιδιαίτερα διευρυµένο ρόλο.

Για να το πετύχουν αυτό, ελέγχουν και κα-
τευθύνουν τον σχεδιασµό και τις προτεραιότητές 
του σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο µε κρι-
τήριο την αποτελεσµατικότητα, έχοντας υιοθετή-
σει τον κεντρικό σχεδιασµό σε επίπεδο κυβερνη-
τικού συµβουλίου – περιορίζοντας έτσι την αυτο-
νοµία των επιµέρους υπουργείων στην παράγωγη 
υποδοµών.

Τι οφείλουµε να κάνουµε
Οι λύσεις είναι προφανείς. Οφείλουµε να τροπο-
ποιούµε τους νόµους περί δηµοσίων συµβάσεων, 
προκειµένου να αντιµετωπίζουµε τις υπερτιµή-
σεις, τα υπερβολικά κόστη των απαλλοτριώσεων, 
τις υπερβάσεις των προϋπολογισµών και των χρό-
νων κατασκευής. Οφείλουµε επιπλέον να εκκα-
θαρίζουµε περιοδικά το ΕΣΠΑ από τα έργα που 
«δεν προχώρησαν» εις όφελος αυτών που «προ-
χώρησαν». Αυτή είναι µια πρακτική που η αγορά 
τη γνωρίζει πολύ καλυτέρα από τις κρατικές υπη-
ρεσίες.

Όσο το «δηµόσιο έργο» επιµένει να επικρατεί 
σαν µοντέλο παραγωγής υποδοµών, οφείλουµε να 
βρίσκουµε εναλλακτικούς τρόπους χρηµατοδότη-
σης και ουσιαστική κεφαλαιουχική ανάµειξη του 
ιδιωτικού τοµέα. Να αλλάζουµε τους οργανισµούς 
των υπουργείων, να µεταρρυθµίζουµε τις αρµόδιες 
γραµµατείες ή να τις µεταφέρουµε από το ένα υ-
πουργείο στο άλλο.

Τι µπορούµε να κάνουµε
Σε µεσοπρόθεσµο επίπεδο, µπορούν να γίνουν 
πολλές γοργές και αποτελεσµατικές παρεµβάσεις. 
Ένα βήµα πέρα από αναλυτικές προτάσεις που 
έχουν εισηγηθεί ειδικοί επιστήµονες, αξίζει να 
σταθούµε επιγραµµατικά σε τρία σηµεία που µπο-
ρούν να αποτελέσουν άξονες δράσης:
1. Επιµονή στον ορθολογικό σχεδιασµό µε συ-
γκεκριµένες διαδικασίες πρότασης, έγκρισης και 
προγραµµατισµού έργων, κάτι που προϋποθέτει 
συνοχή στο εθνικό, περιφερειακό, δηµοτικό ε-
πίπεδο οργάνωσης, προκειµένου οι διαδικασίες 
τροποποίησης του σχεδιασµού να είναι απολύτως 
ελεγχόµενες.
2. Να ξαναδούµε µε άλλο µάτι τις πρακτικές χρη-
µατοδότησης και δηµοπράτησης. Με δεδοµένη 
την ισχνότητα των δηµοσίων πόρων και τη διαπι-
στωµένη αναποτελεσµατικότητα του ∆ηµοσίου, 
οφείλουµε µε τρόπο αποφασιστικό να υιοθετή-
σουµε συµπληρωµατικά µοντέλα χρηµατοδότη-
σης που χρησιµοποιούνται ευρύτατα όχι µόνο 
στην Ευρώπη αλλά και παγκοσµίως, όπως οι Συ-
µπράξεις ∆ηµόσιου - Ιδιωτικού Τοµέα και οι συµ-
βάσεις ανάθεσης σε επίπεδο υπηρεσιών.
3. Να προχωρήσουµε στη δηµιουργία κατάλλη-
λων οργάνων στα πρότυπα προηγµένων χωρών, 
όπως της Αγγλίας, που δηµιούργησε την Αρχή 
Έργων Υποδοµής, υπαγόµενη απευθείας στο Γρα-
φείο του Πρωθυπουργού και το υπουργείο Οι-
κονοµικών, ή της Γαλλίας, όπου η πρόκριση ενός 
έργου ως εθνικού ενδιαφέροντος γίνεται σε επί-
πεδο Υπουργικού Συµβουλίου και όχι ενός επιµέ-
ρους υπουργείου.

*Ο Κώστας Κουρούνης είναι πολεοδόµος 
πολιτικός µηχανικός, υπεύθυνος για την 
πρωτοβουλία Publicspace.gr.

και τραγικά εξειδικευµένων προδιαγραφών µε α-
νοµολόγητο στόχο τον έλεγχο του ανταγωνισµού 
(αφού συνήθως «έχουµε δικό µας εργολάβο»), 
την αποφυγή της καινοτοµίας και των «ενοχλητι-
κών» µελετών σκοπιµότητας-βιωσιµότητας.

Κάνουµε κατάτµηση του φυσικού αντικειµέ-
νου ανάλογα µε τις ασκούµενες πιέσεις, ψαλιδίζο-
ντας παράλληλα και τον χρονικό προγραµµατισµό 
σε επιµέρους χρονικά «τέρµινα» που όλα µαζί συ-
νήθως αθροίζουν πολλαπλάσια του χρόνου που υ-
πολογίζαµε στην αρχή.

Αποτέλεσµα αυτής της νοσηρής διαδικασίας 
είναι το φούσκωµα του συµβατικού αντικειµέ-
νου, η υπέρβαση των επιµέρους έργων και προ-
µηθειών και, τελικά, του συνολικού προϋπολογι-
σµού, παράλληλα µε τη δραµατική υπέρβαση της 
διάρκειας κατασκευής.

Τι συµβαίνει διεθνώς
Το πρωταρχικό καθήκον µιας κυβέρνησης είναι 
να προστατέψει τους πολίτες, όχι να διευθύνει τις 
ζωές τους, κάτι που σε επίπεδο υποδοµών µετα-
φράζεται στο να κατευθύνουµε πιο αποτελεσµα-
τικά τον σχεδιασµό και την υλοποίησή τους και 
όχι να τις διαχειριζόµαστε ασφυκτικά.

Άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που πέρασαν από 
το δικό µας αναποτελεσµατικό στάδιο και το α-
πέρριψαν, πλέον διαφοροποιούν τις πηγές χρη-
µατοδότησης, τους µηχανισµούς παραγωγής, την 
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Καταγράφεται έστω και οριακή µείωση της 
µέσης δαπάνης ανά ταξίδι, τόσο σε επίπεδο 
τετραµήνου όσο και τον Απρίλιο, που 
µάλιστα ήταν διπλάσια από τον µέσο όρο 
των τεσσάρων µηνών (πάνω από 7%, στα 33 
ευρώ ανά ταξίδι).

Α
µφίσηµα στοιχεία καταγράφει η τουριστική 
κίνηση στη χώρα µας: αν και δείχνει ότι βαί-
νει σταδιακά αυξητικά µε στόχο ρεκόρ του-
ρισµού για φέτος, την ίδια στιγµή τα στοι-
χεία της µέσης δαπάνης ανά ταξίδι µειώ-
νονται σηµαντικά. Από την άλλη, αλλάζει 

άρδην και το µείγµα των τουριστών που υποδέχεται η χώρα 
µας, µε τους Ευρωπαίους να δείχνουν σαφή προτίµηση στην η-
λιόλουστη Ελλάδα, ενώ όλο και περισσότερο αυξάνεται ο αριθ-
µός των επισκεπτών από την Κίνα.

Ειδικότερα, σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της Τράπε-
ζας της Ελλάδος, σηµαντική άνοδο κατέγραψαν οι ταξιδιωτικές 
εισπράξεις το πρώτο τετράµηνο του έτους (Ιανουάριος-Απρί-
λιος 2018) σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο το 2017. Για 
το ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωµών τον Απρίλιο του 2018 κα-
ταγράφεται άνοδος 7,4% στα έσοδα από τον τουρισµό, που συ-
νολικά στο τετράµηνο ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ. Σηµειώνεται, 
ωστόσο, ότι καταγράφεται έστω και οριακή µείωση της µέσης 
δαπάνης ανά ταξίδι, τόσο σε επίπεδο τετραµήνου όσο και τον 
Απρίλιο, που µάλιστα ήταν διπλάσια από τον µέσο όρο των τεσ-
σάρων µηνών (πάνω από 7%, στα 33 ευρώ ανά ταξίδι).

Συνολικά την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2018 το ταξι-
διωτικό ισοζύγιο εµφάνισε πλεόνασµα 276 εκατ. ευρώ έναντι 
πλεονάσµατος 354 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο πέρυσι. Η δι-
αφορά αυτή στο µέγεθος του πλεονάσµατος οφείλεται στη µι-
κρότερη αύξηση των ταξιδιωτικών εσόδων (κατά 73 εκατ. ευρώ 
ή 7,4%) σε σχέση µε την αύξηση των ταξιδιωτικών πληρωµών 
(κατά 150 εκατ. ευρώ ή 24,2%).

Κύρια αιτία στην αύξηση των εισπράξεων είναι η άνοδος 
της εισερχόµενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 11,5%, καθώς η 
µέση δαπάνη ανά ταξίδι να µειώνεται κατά 11 ευρώ ή 3,1%. Από 
την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών οι καθαρές εισπράξεις α-
ντιστάθµισαν κατά 4,2% το έλλειµµα του ισοζυγίου αγαθών και 
συνέβαλαν κατά 20,4% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων 
από υπηρεσίες.

Αναλυτικά το διάστηµα Ιανουαρίου-Απριλίου 2018 στη 
χώρα µας έφτασαν 2,9 εκατοµµύρια επισκέπτες έναντι 2,6 εκα-
τοµµυρίων ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο κατά το προη-
γούµενο έτος. Μόνο τον Απρίλιο, οι τουρίστες που επισκέφθη-
καν τη χώρα µας ανήλθαν σε 1,1 εκατοµµύρια, παρουσιάζοντας 
αύξηση 9,6% σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2017. Η 

ταξιδιωτική κίνηση µέσω αεροδροµίων αυξήθηκε κατά 11,8%, 
ενώ αυτή µέσω οδικών σταθµών κατά 8%.

Η εικόνα τον Απρίλιο
Τον Απρίλιο του 2018 το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εµφάνισε πλε-
όνασµα 190 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσµατος 267 εκατ. ευρώ 
τον αντίστοιχο µήνα του 2017.

Ειδικότερα, τον Απρίλιο τα έσοδα κατέγραψαν στην του-
ριστική βιοµηχανία αύξηση 1% και διαµορφώθηκαν στα 490 
εκατ. ευρώ, έναντι 485 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο µήνα του 
2017, ποσό το οποίο αντισταθµίστηκε από τις ταξιδιωτικές 
πληρωµές, οι οποίες διαµορφώθηκαν στα 300 εκατ. ευρώ ένα-
ντι 218 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 37,8%.

Η αύξηση των εσόδων οφείλεται στην άνοδο της εισερ-
χόµενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 9,6%, καθώς η µέση δα-
πάνη ανά ταξίδι µειώθηκε κατά 33 ευρώ ή 7,3%. Επίσης, οι κα-
θαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών α-
ντιστάθµισαν κατά 11,3% το έλλειµµα ισοζυγίου αγαθών και 
συνέβαλαν κατά 37,6% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων 
από υπηρεσίες.

Το «ρεύµα » από Κίνα
Την ίδια στιγµή σε υψηλά επίπεδα παραµένει από την αρχή 
του έτους η ζήτηση από την αγορά της Κίνας για διακοπές 
στην Ελλάδα, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 30% σε 
σχέση µε το αντίστοιχο περσινό διάστηµα. Η χώρα µας απο-
τελεί έναν από τους δηµοφιλέστερους προορισµούς των Κι-
νέζων τουριστών στην Ευρώπη, σύµφωνα µε τα µηνύµατα 
που προέκυψαν από τη ∆ιεθνή Τουριστική Έκθεση, Beijing 
International Travel Expo (BITE), που πραγµατοποιήθηκε 
στο Πεκίνο στο διάστηµα 15-17 Ιουνίου 2018.

Ο ΕΟΤ ενισχύει διαρκώς την παρουσία της Ελλάδας στην 
κινεζική τουριστική αγορά και από τα έως τώρα στοιχεία επι-
βεβαιώνεται ότι η Ελλάδα καταγράφει νέα αύξηση κρατήσεων 
και για το 2018, διατηρώντας τη δυναµική της υψηλής αύξη-
σης της περσινής χρονιάς (+30%).

Εξάλλου, την ταχύτατη αύξηση των τουριστικών εισροών 
στην Ελλάδα από την Κίνα επισηµαίνει σε άρθρο της η «South 
China Morning Post», που υπενθυµίζει τις µεγάλες κινεζικές 
επενδύσεις στη χώρα µας και θέτει στον τίτλο το ερώτηµα 
«Θα αναδειχθεί η Ελλάδα γέφυρα ανάµεσα στην Κίνα και 

την Ευρώπη;».
Στο άρθρο αναφέρονται στοιχεία του ελληνικού υπουρ-

γείου Τουρισµού, σύµφωνα µε τα οποία ο αριθµός των Κινέ-
ζων επισκεπτών στην Ελλάδα αυξήθηκε περισσότερο από 
35%, στους 120.000, το 2017, ενώ προβλέπεται να σκαρφαλώ-
σει στους 180.000 φέτος, µε στόχο να φτάσουν τους 400.000 
µε 500.000 έως το 2020. Σε αυτούς δεν συνυπολογίζονται όσοι 
εισήλθαν στη χώρα µέσω άλλων µελών της Ε.Ε., όπως η Γαλ-
λία ή η Ιταλία.

Οι Κινέζοι, σηµειώνει το δηµοσίευµα, έχουν τη φήµη ότι 
ξοδεύουν πολλά. Το 2017 κατά µέσο όρο δαπάνησαν 5.679 
ευρώ ανά ταξίδι ή 931 ευρώ ηµερησίως, µε το συνολικό ποσό να 
ανέρχεται στα 400 εκατ. ευρώ.

Στο άρθρο αναφέρεται ακόµη πως όταν ξέσπασε η χρηµα-
τοπιστωτική κρίση το 2009 η Κίνα πρόσφερε «σανίδα σωτη-
ρίας» µέσω της επένδυσης της Cosco στο λιµάνι του Πειραιά, η 
οποία, όπως υπογραµµίζεται, έχει στεφθεί από επιτυχία.

Η Κίνα, επισηµαίνεται, σχεδιάζει να αναδείξει το ελληνικό 
λιµάνι στο «κεφάλι του δράκου» στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 
«Μία Ζώνη, ένας ∆ρόµος». Θα αποτελέσει έτσι η χώρα γέφυρα 
για τη µεταφορά των εµπορευµάτων της στην Ευρώπη και στη 
Βόρεια Αφρική.

  ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ, 
ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗ
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Τ
έλος στη χρήση και στην 
κατοχή κινητών τηλεφώ-
νων στα σχολεία βάζει το υ-
πουργείο Παιδείας µε σχε-
τική εγκύκλιο που εστάλη 
σε όλες τις σχολικές µονά-

δες. Με την ίδια εγκύκλιο απαγορεύεται και η 
χρήση καµερών ασφαλείας τις ώρες λειτουρ-
γίας του σχολείου.

Η µάστιγα των κινητών
Σύµφωνα µε την εγκύκλιο, οι µαθητές όχι 
µόνο «δεν επιτρέπεται να έχουν στην κα-
τοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολι-
κού χώρου αλλά ούτε και οποιαδήποτε άλλη 
ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέ-
τει σύστηµα επεξεργασίας εικόνας και ήχου. 
Μάλιστα, ακόµα και ο ανάλογος εξοπλισµός 
που τους διαθέτει το σχολείο στο οποίο φοι-
τούν χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια της 
διδακτικής πράξης και της εκπαιδευτικής δι-
αδικασίας γενικότερα και µόνο υπό την επο-
πτεία-επίβλεψη του εκπαιδευτικού».

Η εγκύκλιος επιχειρεί να βάλει µια τάξη 
στο χάος που επικρατεί µε τη χρήση των κι-
νητών τηλεφώνων στα σχολεία. Εκπαιδευ-
τικοί µε τους οποίους συνοµίλησε η FS υ-
ποστηρίζουν ότι κινείται προς τη σωστή κα-
τεύθυνση, καθώς πολλές φορές ακόµα και οι 
ίδιοι αδυνατούν να βάλουν φρένο στη χρήση 
κινητών από τους µαθητές. Μάλιστα, όπως 
λένε, την κατάσταση επιδεινώνουν και ορι-
σµένοι γονείς οι οποίοι ανά πάσα στιγµή θέ-
λουν να επικοινωνούν µε τα παιδιά τους για 
να εντοπίζουν πού βρίσκονται.

Εκτός όµως του σοβαρού ζητήµατος της 
απόσπασης της προσοχής από τα µαθήµατα, 
οι εκπαιδευτικοί επισηµαίνουν στην FS το ε-
πίσης σοβαρό θέµα της ανάρτησης φωτογρα-
φιών και βίντεο από τις αίθουσες διδασκαλίας 
την ώρα του µαθήµατος.

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ
«Η ΚΛΗΣΗ ΣΑΣ ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ»

Οδηγίες και προς 
τους καθηγητές
Η εγκύκλιος ορίζει ακόµη ότι οι εκπαιδευ-
τικοί, εκτός από τις διαθέσιµες από το σχο-
λείο ηλεκτρονικές συσκευές (H/Y, laptops, 
tablets, διαπεραστικοί πίνακες κ.λπ.), δύνα-
νται να χρησιµοποιήσουν και τον δικό τους 
προσωπικό ηλεκτρονικό εξοπλισµό κατά τη 
διάρκεια της διδακτικής πράξης και για τις 
ανάγκες αυτής, αλλά και στο πλαίσιο της εκ-
παιδευτικής διαδικασίας γενικότερα, τηρώ-
ντας τους κανόνες ασφάλειας και τις σχετικές 
διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών 
δεδοµένων των µαθητών και των εκπαιδευ-
τικών.

Επιπλέον, «θα πρέπει να αποφεύγεται η α-
νάρτηση φωτογραφιών και βίντεο µε µαθητές 
στους δικτυακούς τόπους των σχολικών µονά-
δων, καθώς οι φωτογραφίες αποτελούν δεδο-
µένα προσωπικού χαρακτήρα, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στη διάταξη του άρθρου 2 στοιχ. α΄ 
του ν. 2472/1997, στο µέτρο που από αυτές δύ-
νανται να προσδιοριστούν, άµεσα ή έµµεσα, 
τα υποκείµενα των δεδοµένων. Σύµφωνα 
µε το άρθρο 5 του ίδιου νόµου, η επεξεργα-
σία και κατά συνέπεια η ανάρτηση, η αποθή-
κευση σε ψηφιακά µέσα (π.χ. αναµνηστικού 
τύπου φωτογραφίες, βίντεο και δραστηριότη-
τες της σχολικής ζωής) δεδοµένων προσωπι-
κού χαρακτήρα επιτρέπεται µόνον όταν το υ-
ποκείµενο των δεδοµένων (οι κηδεµόνες των 
µαθητριών-µαθητών) έχει δώσει τη συγκατά-
θεσή του».

Όχι και στις κάµερες
Το νέο στοιχείο της ετήσιας εγκυκλίου αφορά 
τις κάµερες ασφαλείας στα σχολεία. Στο πλαί-
σιο της προστασίας προσωπικών δεδοµένων, 
η λειτουργία τους θα επιτρέπεται όταν το 
σχολείο δεν λειτουργεί και µόνο για λόγους 
ασφαλείας.

Οι ώρες λειτουργίας του συστήµατος θα 
πρέπει να αναγράφονται µε σαφήνεια σε σχε-
τικές ενηµερωτικές πινακίδες, ώστε να γνω-
ρίζουν όλοι οι µαθητές και φορείς της εκπαι-
δευτικής κοινότητας ότι κατά τη διάρκεια της 
παρουσίας τους στο σχολείο δεν παρακολου-
θούνται.

Σε συνέντευξή του στο Πρώτο Πρό-
γραµµα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας ο υπουρ-
γός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου ξεκαθά-
ρισε ότι «δεν υπάρχουν κάµερες στα σχολεία, 
εκτός αν το κτίριο δεν έχει κόσµο, για λόγους 
ασφάλειας, το βράδυ. Ή, ξέρετε, πολλά κτίρια 
δεν λειτουργούν, είτε ακόµα δεν έχουν παρα-
ληφθεί από τους δήµους κανονικά, είτε είναι 
στη διάρκεια κάποιων εσωτερικών ρυθµίσεων 
και για λόγους ασφάλειας, κλοπής κ.λπ. Αλλά 
κάµερες στα σχολεία δεν λειτουργούν, τελεία 
και παύλα». Πρόσθεσε δε ότι το αντίθετο θα 
ενέτεινε «µια επιτήρηση που δεν οδηγεί που-
θενά και αντιθέτως δηµιουργεί µια αίσθηση 
ότι παρακολουθείσαι από παντού».

Σχετικά µε την απαγόρευση των κινητών 
τηλεφώνων, αναφέρθηκε σε µελέτες που δεί-
χνουν ότι αποσπάται η προσοχή των µαθη-
τών όταν έχουν τα κινητά στην τάξη. «Το κυ-
ρίαρχο είναι ότι αυτή τη στιγµή τα κινητά τη-
λέφωνα, και αυτό είναι και στην Ελλάδα και 
διεθνώς, διακόπτουν τη ροή του µαθήµατος. 
Το “διακόπτουν” µην το πάρετε ότι χτυπάει 
κάποιο κινητό. ∆ιακόπτει διότι τα παιδιά πολ-
λές φορές έχουν το µυαλό τους εκεί. Εµάς το 
βασικό που µας ενδιαφέρει είναι πώς προστα-
τεύουµε την εκπαιδευτική πράξη. Ως υπουρ-
γείο έχουµε πάρα πολλά παράπονα και, αν 
θέλετε, φωνές απόγνωσης από γονείς, γιατί 
θεωρούν ότι τα παιδιά τους είναι εθισµένα 
στο κινητό. Και είναι η πρώτη φορά στην ι-
στορία που οι άνθρωποι είναι εθισµένοι σε 
ένα µηχάνηµα και όχι σε ουσία» κατέληξε ο 
κ. Γαβρόγλου.

Απαγόρευση
κινητών 

στη Γαλλία 
µε νοµοσχέδιο

«Μ
έτρο αποτοξίνωσης» 
χαρακτήρισε ο Γάλ-
λος υπουργός Παιδείας 
Ζαν-Μισέλ Μπλανκέ το 

νοµοσχέδιο που προωθεί η γαλλική κυ-
βέρνηση για την απαγόρευση των κινη-
τών στα σχολεία. Μάλιστα, στόχος είναι 
η άµεση έγκριση του νοµοσχεδίου, ώστε 
µε την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 
να τεθεί σε εφαρµογή. Οι συζητήσεις για 
την απαγόρευση των κινητών στα σχο-
λεία είχαν αρχίσει από τον περασµένο 
χειµώνα, µε τον Μπλανκέ να δηλώνει ότι 
«η απόφαση αυτή θα ενθαρρύνει τους µα-
θητές να δραστηριοποιούνται έξω από τις 
σχολικές αίθουσες στη διάρκεια του δια-
λείµµατος, ενώ παράλληλα θα καταπο-
λεµήσει φαινόµενα διαδικτυακού εκφο-
βισµού».

Σύµφωνα µε µελέτες, στη Γαλλία 
πάνω από το 90% των παιδιών ηλικίας 
άνω των 12 ετών έχει κινητό τηλέφωνο. 
Σηµειώνεται ότι η απαγόρευση δεν αφορά 
τις σχολικές αίθουσες, καθώς γι’ αυτές ι-
σχύει ήδη το µέτρο, αλλά όλους τους υ-
πόλοιπους χώρους των σχολείων. Το πα-
ράδειγµα της Γαλλίας σκέφτονται να α-
κολουθήσουν Βρετανία και Ιρλανδία και 
εφόσον προηγηθεί σχετικός διάλογος. 
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ΜΗ ΣΤΑΘΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ!
Τ Α  Ν Ε Α  Ε Ι Ν Α Ι  Κ Α Ι  Ω Ρ Α Ι Α

MERCEDES-BENZ 
A-CLASS

HYUNDAI KONA

KIA CEED VOLVO V60



CIGARETTE RACING 515 PROJECT ONE 
ΑΓΓΊΖΕΊ ΤΑ 225 ΧΛΜ./ ΏΡΑ!
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6. ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, ΜΑΖΙ ΜΕ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
8. TO ΝΕΟ VOLVO V60 
ΕΙΝΑΙ PREMIUM ΚΑΙ ΤΟ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΣΟ ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ 
ΣΤΙΛ ΤΟΥ ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΑ 
∆ΥΝΑΜΙΚΑ ΤΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
10. ∆ΟΚΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΗ 

ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΤΗΣ 
MERCEDES A-CLASS ΜΕ 
ΤΟ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΦΟΥΛ 
ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΤΟΝ ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΙΟ 
ΒΑΣΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΩΝ 1.500 
ΚΥΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 116 
ΙΠΠΩΝ
12. ΜΕ ΤΟ KONA Η 
HYUNDAI ∆ΙΝΕΙ ΓΙΑ 
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟ 
«ΠΑΡΩΝ» ΣΤΗΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ 

SUV ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕ 
ΑΞΙΩΣΕΙΣ. Η ΓΚΑΜΑ 
ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΑ 1.000 
ΚΥΒΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ 
∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΠΙΠΕ∆Α 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΡΙΑ
14. Η ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΓΕΝΙΑ 
ΤΟΥ KIA CEED ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΙΟ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΠΟ ΠΟΤΕ, 
ΤΟΣΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΩΣ 
ΠΡΟΣ ΤΑ ∆ΥΝΑΜΙΚΑ ΤΗΣ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΥΠΟ∆ΟΧΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Θεοδωρίδου Βίκυ
vickyth@freesunday.gr 210-6754430

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
dianomi@freesunday.gr, 210-3506300
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ 6, 105 59 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210-6754430, FAX: 210-6729238
www.freesunday.gr

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS ΑΕΒΕ
∆ιανέµεται ∆ωρεάν

   ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ:  Νίκος Μαρινόπουλος, 
Γιάννης Σκουφής

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Νίκος Μαρινόπουλος,
Παναγιώτης Τριτάρης 

Σχεδιασµός:  one9six.com

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
∆ηµητριάδου Ματίνα, dmatina@freesunday.gr

210-6754430 εσωτ.301
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*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική, ή κατά παράφραση, 
ή διασκευή απόδοσης του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρο-
νικό, φωτοτυπικό, ηχογραφήσεως ή άλλον, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόµοι 238/ 
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Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ FREE SUNDAY
ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ
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ΑΝΑΒΑΣΗ PIKES PEAK 2018
H Volkswagen διέλυσε τα χρονόµετρα µε το ηλεκτρικό αγωνιστικό της

H Volkswagen, το ηλεκτρικό I.D. R Pikes Peak και ο Γάλλος οδηγός Romain Dumas πέτυχαν ένα νέο, εντυπωσιακό ρεκόρ στη δι-
άσηµη ανάβαση Pikes Peak στο Κολοράντο. Ο χρόνος που επιτεύχθηκε είναι κάτω από τα 8 λεπτά, πιο συγκεκριµένα 7:57.148, 
που σηµαίνει πως πλέον το ηλεκτρικό VW είναι το πιο γρήγορο ανεξαρτήτως κινητήρα, µιας και το ρεκόρ του Sébastien Loeb µε 

το Peugeot 208 T16 από το 2013 µε χρόνο 8:13.878 καταρρίφθηκε πανηγυρικά.
Ακόµα πιο εµφατική ήταν η κατάρριψη του ρεκόρ των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, που χρονολογούνταν από το 2016 µε χρόνο 

8:57.118, δηλαδή ένα λεπτό πάνω από το I.D. R Pikes Peak, και το είχε πετύχει ο Rhys Millen µε το eO PP100.
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Νέο Hyundai i20 από €11.190
Η γκάμα του i20 ξεκινά από τον κινητήρα βενζίνης των 1,2 λίτρων και 75 ίπ-
πων, με τιμή €11.190. Αυτό στη βασική έκδοση Active, που, μεταξύ άλλων, 
περιλαμβάνει ESP, 6 αερόσακους, start/stop, σύστημα υποβοήθησης στην α-
νηφόρα και σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών. Το αμέσως επόμενο πακέτο 
εξοπλισμού στη συγκεκριμένη έκδοση είναι το Fresh, με €11.690, που περι-
λαμβάνει επιπροσθέτως συναγερμό και διάφορες ηλεκτρικές ευκολίες. Για ό-
λες τις υπόλοιπες εκδόσεις υπάρχουν τρία, πιο αναβαθμισμένα πακέτα εξοπλι-
σμού, τα Exclusive, Premium, και Distinctive.

Συνεχίζοντας με την έκδοση 1,2 των 84 ίππων, αυτή ξεκινάει στα €12.690, 
στο επίπεδο Exclusive. Εδώ, μεταξύ άλλων, συναντάμε μία έγχρωμη οθόνη α-
φής 7 ιντσών με συνδέσεις για Apple CarPlay και Android Auto, συνδεσιμότητα 
Bluetooth, ζάντες αλουμινίου 15 ιντσών και κάμερα οπισθοπορείας.

Οι υπόλοιπες δύο εκδόσεις του i20 εφοδιάζονται με το χιλιάρι, υπερτροφο-
δοτούμενο σύνολο της εταιρείας, με απόδοση 100 και 120 ίππων, ενώ αμφότε-
ρες συνδυάζονται τόσο με μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων όσο και με το 7-DCT. 
Ειδικά για τις εκδόσεις των 120 ίππων, οι τιμές τους αναμένονται. Γι’ αυτές των 
100 ίππων, το κόστος ξεκινά από τα €13.590 για την απλή και από τα €14.990 
για την έκδοση με το αυτόματο κιβώτιο.

Νέο Citroën C4 Cactus με άτοκες δόσεις και 5 χρόνια εγγύηση
Το νέο C4 Cactus, που πρόσφατα λανσαρίστηκε στη χώρα μας, προσφέρεται στην 
ελκυστική τιμή των €14.850, καθώς και με 5 χρόνια εγγύηση. Η Citroën, ακολουθώ-
ντας την πελατοκεντρική της φιλοσοφία, δημιούργησε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό 
πρόγραμμα αγοράς, κάνοντας ακόμη πιο εύκολη την απόκτηση του δημοφιλούς 
hatchback, του νέου C4 Cactus, προσφέροντάς το με 36 άτοκες δόσεις. Πιο συγκε-
κριμένα, το άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα έχει ως εξής:
• 36 πραγματικά άτοκες δόσεις
• από €249 τον μήνα
• 40% προκαταβολή

Το νέο C4 Cactus είναι το πρώτο Citroën στην Ευρώπη που, στο πλαίσιο του προ-
γράμματος Citroën Advanced Comfort, διαθέτει το σύστημα ανάρτησης με 
Progressive Hydraulic Cushions (PHC), προσφέροντας την αίσθηση της οδήγησης 
πάνω σε ένα «μαγικό χαλί». Είναι επίσης το πρώτο μοντέλο παγκοσμίως που διαθέ-
τει τα καινοτόμα Advanced Comfort καθίσματα για κορυφαία επίπεδα άνεσης. Το νέο 
C4 Cactus, εφοδιασμένο με τις σταθερές αξίες της Citroën, καταφέρνει να ξεχωρίζει 
με τη μοναδική του σχεδίαση και την έντονη προσωπικότητά του, χάρη στην προηγ-
μένη τεχνολογία, την κορυφαία άνεση και τους πολυβραβευμένους κινητήρες. Για 
περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το Επίσημο Δίκτυο Διανομέων Citroën ή 
την επίσημη ιστοσελίδα της Citroën, www.citroen.gr.

Peugeot: Πρόγραμμα απόσυρσης & ανταλλαγής
Ανεξαρτήτως της κατάστασης του παλαιού αυτοκινήτου των πελατών της, η 
Peugeot θα προσφέρει μια σημαντική έκπτωση απόσυρσης και οφέλη ανταλλα-
γής με την αγορά ενός νέου μοντέλου. Ειδικά δε για αυτοκίνητα μηδενικής εμπο-
ρικής αξίας, η εταιρεία αναλαμβάνει να προχωρήσει η ίδια τη διαδικασία από-
συρσης και οριστικής διαγραφής, απαλλάσσοντας έτσι τους ιδιοκτήτες από την 
όλη γραφειοκρατική διαδικασία. Τις ανάλογες εκπτώσεις δικαιούνται πελάτες 
ακόμα και αν δεν έχουν κάποιο όχημα προς απόσυρση ή ανταλλαγή. Η προσφο-
ρά αυτή αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και τις 15 Ιουλίου σε όλο το δίκτυο της 
εταιρείας.

Νέο Suzuki Swift Sport από €19.670
Η κορυφαία έκδοση του νέου Suzuki Swift αποδίδει 140 άλογα και είναι πλέον διαθέσιμη και στην 
ελληνική αγορά. Ο κινητήρας του Swift Sport των 3,89 μέτρων είναι ένας τετρακύλινδρος turbo 
1.373 κ.εκ. με άμεσο ψεκασμό ο οποίος αποδίδει 140 ίππους και 230 Nm ροπής, συνδυάζεται με 
χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων και εξασφαλίζει πολύ καλές επιδόσεις (0-100 σε 8,1 δεύτερα, τελι-
κή ταχύτητα 210 χλμ./ώρα). Αισθητικά το Sport διαφοροποιείται από τις λιγότερο ισχυρές εκδόσεις 
του Swift χάρη στην πιο εμφατική του μάσκα, αλλά και στις πιο τονισμένες απολήξεις της εξάτμισης, 
τα αεροδυναμικά του βοηθήματα, τον πίσω διαχύτη και τις ζάντες των 17 ιντσών.

ΑΓΟΡΑ
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Το Renault Megane διαθέσιμο 
από €14.980
Τώρα, το προηγμένο Renault Megane, για περιορισμένο αριθμό αυτο-
κινήτων, είναι διαθέσιμο από μόλις €14.980, με 5 χρόνια εργοστασιακή 
εγγύηση και 3 χρόνια οδική βοήθεια. Επίσης, διαθέσιμη είναι και η ε-
πιλογή απόκτησης του μοντέλου με προνομιακό επιτόκιο 3,9%.Μερικά 
από τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν το Renault MEGANE είναι:
• Ο δυναμικός σχεδιασμός με κυρίαρχο στοιχείο τη μοναδική φωτεινή 
υπογραφή που εξασφαλίζουν τα εμπρός και πίσω φωτιστικά σώματα 
τεχνολογίας LED.
• Το σύστημα πολυμέσων R-Link2 με κάθετα τοποθετημένη οθόνη α-
φής 8,7΄΄.
• Το σύστημα Multi-Sense που προσφέρει κορυφαίες επιλογές εξατο-
μίκευσης της οδηγικής εμπειρίας.
• Οι επιλογές προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης, ό-
πως το σύστημα αυτόματου παρκαρίσματος, το σύστημα επόπτευσης 
τυφλής γωνίας, το σύστημα αναγνώρισης ορίων κυκλοφορίας κ.ά.
• Το σύστημα ενεργής τετραδιεύθυνσης (4Control) που χρησιμοποιεί-
ται για πρώτη φορά στην κατηγορία και αποτελεί αποκλειστικότητα της 
Renault.
• Οι αποδοτικοί και με χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, Turbo κινητή-
ρες βενζίνης και πετρελαίου με τεχνολογία από τη Formula 1.
• Το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη EDC, διαθέσιμο σε εκδόσεις 
με 6 ή 7 σχέσεις.

Mercedes-Benz Vans: Διαθέσιμο το νέο Sprinter!
Με τις δύο πρώτες γενιές του Sprinter, παραδόθηκαν πάνω από 3,4 εκατομμύ-
ρια οχήματα σε 130 χώρες. Αυτό επιβεβαιώνει αδιαμφισβήτητα ότι το Sprinter 
είναι παγκόσμιος παίκτης και πρέπει να καλύπτει ένα απίστευτο εύρος απαιτήσε-
ων αγορών και κλάδων. Στον κόσμο του εφοδιασμού και των μεταφορών του 
μέλλοντος οι βασικοί παράγοντες επιτυχίας είναι η ποικιλία και οι ειδικές λύσεις 
για κάθε πελάτη. Δεν αρκεί πια να προσφέρεις στους πελάτες ένα καλό όχημα. 
Το νέο Sprinter, ως πολυτάλαντο όχημα, δεν είναι απλώς το σύνολο των εξαρτη-
μάτων του.

Με πρωτοφανή αριθμό εκδόσεων και νέες υπηρεσίες συνδεσιμότητας, απο-
τελεί μια απόλυτα προσαρμοσμένη και ολοκληρωμένη λύση που καλύπτει τερά-
στια γκάμα απαιτήσεων επαγγελματικών μεταφορών και κινητικότητας. Το νέο 
Sprinter είναι ένα κορυφαίο εργαλείο δουλειάς που αναβαθμίζει τόσο την κατη-
γορία του όσο και την επιχείρηση των πελατών.

Τιμή εκκίνησης για το μοντέλο Sprinter Van 311 CDI Compact (FWD):
• €32.136 (λιανική τιμή με ΦΠΑ & ETT)
• €23.982 (ανώτατη προτεινόμενη λιανική τιμή προ φόρων)

SEAT: 53.000 ηλιακοί συλλέκτες για 
την αξιοποίηση της δύναμης του ήλιου
Ένας από τους μεγαλύτερους φωτοβολταϊκούς σταθμούς 
της αυτοκινητοβιομηχανίας στον κόσμο στο εργοστάσιο της 
SEAT στο Martorell. Καλύπτει έκταση που ισοδυναμεί με 40 
γήπεδα ποδοσφαίρου και παράγει 17 εκατομμύρια kWh ε-
τησίως. Περισσότερα από 17 εκατομμύρια kWh παράγονται 
σε αυτή την εγκατάσταση κάθε χρόνο, αρκετή ενέργεια για 
την κάλυψη των αναγκών μιας πόλης με 15.000 κατοίκους 
ή για τη φόρτιση 3.000 κινητών τηλεφώνων κάθε μέρα για 
ένα ολόκληρο έτος. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια επα-
ναχρησιμοποιείται και αντιπροσωπεύει το 6% της συνολικής 
κατανάλωσης ενέργειας που απαιτείται απ’ όλη την εγκατά-
σταση του εργοστασίου στο Martorell. Μάλιστα, η ενέργεια 
αυτή επέτρεψε την παραγωγή 67.000 αυτοκινήτων από τότε 
που τέθηκε σε λειτουργία. Στόχος της εταιρείας είναι, μετα-
ξύ άλλων, να μειώσει κατά το ήμισυ την κατανάλωση νε-
ρού, τις εκπομπές CO2 και τα απόβλητα σε σχέση με το 
2010.
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ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

NEO VOLVO V60
Premium, ελκυστικό και πρακτικό

Το νέο Volvo V60 συνεχίζει τη µεγάλη παράδοση της 
σουηδικής εταιρείας στη συγκεκριµένη κατηγορία 
και εναρµονίζεται µε το σύγχρονο look της µάρκας.

Τ
ο καινούργιο V60 ακολουθεί την εικόνα του µεγαλύτερου V90, αλλά και του XC60, µε το οποίο 
µοιράζεται το πλαίσιο SPA. Ενδιαφέρον είναι πως, παρ’ ότι είναι έστω και ελάχιστα µικρότερο 
από τον προκάτοχό του και ελαφρώς πιο στενό, δείχνει ιδιαίτερα δυναµικό και φαρδύ.

Από κει και πέρα, σαφώς και υπάρχουν στοιχεία που το διαφοροποιούν από το µεγαλύ-
τερο V90. Στοιχεία όπως η επέκταση των χαρακτηριστικών φώτων ηµέρας προς τη µάσκα, η 

πιο επιθετική διαµόρφωση του εµπρός προφυλακτήρα και γενικά της µάσκας και η πιο κάθετη πέµπτη 
πόρτα.

Η πιο κάθετη πίσω πόρτα, πάντως, δεν παίζει ρόλο µόνο στην εµφάνιση του νέου V60 αλλά και 
στην πρακτική του διάσταση, µια και η ελάχιστη χωρητικότητα των 529 λίτρων του χώρου αποσκευών 
του είναι η καλύτερη της κατηγορίας (µέγιστη τιµή τα 1.441 λίτρα).

Από τους µεγαλύτερους της κατηγορίας είναι και ο χώρος στο πίσω κάθισµα, ενώ υπάρχουν και 
έξυπνες λύσεις που διευκολύνουν την καθηµερινότητα. Σε ό,τι αφορά τη σχεδίασή του, το ιδιαίτερα 
επιτυχηµένο µοτίβο των σύγχρονων Volvo, µε την οθόνη των 9 ιντσών του πολύ καλού συστήµατος 
infotainment Sensus, επαναλαµβάνεται και εδώ, σε µια εκδοχή µε µικρότερο ύψος, που δηµιουργεί 
µια ξεχωριστή εικόνα για το V60 – που επιπλέον έχει και σηµαντικές δυνατότητες εξατοµίκευσης.

Σύµφωνα µε την παράδοση της Volvo, µεγάλη είναι και η γκάµα των συστηµάτων υποβοήθησης, 
µε το σύστηµα µείωσης της σφοδρότητας µιας µετωπικής σύγκρουσης και των συνεπειών της να εί-
ναι η καινούργια προσθήκη. Το «παρών» δίνουν και όλες οι δυνατότητες διασύνδεσης smartphones, 
το HUD, το high-end ηχοσύστηµα της Bowers and Wilkins των 1.100 Watt και των 15 ηχείων, καθώς 
και µια επίσης πολύ καλή πρόταση της Harman-Kardon µε 600 Watt.

Το νέο V60 είναι ιδιαίτερα ευχάριστο στον δρόµο, πολύ σταθερό στις µεγάλες ταχύτητες, µε µεγάλα 
περιθώρια πρόσφυσης στην προσθιοκίνητη εκδοχή του D4 των 190 ίππων και ακόµα µεγαλύτερα 
στην τετρακίνητη Τ6 των 310 ίππων.

Η τελευταία είναι ιδιαίτερα γρήγορη (0-100 σε 5,8 δεύτερα, τελική ταχύτητα 250 χλµ./ώρα) και µε 
καλό επίπεδο άνεσης. Το ίδιο από πλευράς άνεσης ισχύει και για την πετρελαιοκίνητη D4 (0-100 σε 7,9 
δεύτερα, τελική ταχύτητα 220 χλµ./ ώρα), ενώ και τα δύο σύνολα των 2.000  κυβικών –δεν θα υπάρ-
χουν κινητήρες µικρότερου κυβισµού– είναι πολύ καλά και στη διαχείριση του καυσίµου (D4: 5,9-6,7 
λίτρα diesel για κάθε 100 χιλιόµετρα, T6: 8-9 λίτρα αµόλυβδης για κάθε 100 χιλιόµετρα) µε βάση τις 
νέες προδιαγραφές WLTP.

Στην γκάµα υπάρχει και το D3 των 150 ίππων, στην πορεία θα προστεθεί το T5, καθώς και οι δύο 
υβριδικές εκδόσεις T6 και T8 Twin Engine, µε 340 και 390 ίππους αντίστοιχα, ενώ προς το τέλος του 
χρόνου αναµένεται και το V60 Cross Country. Το καινούργιο Volvo V60 θα είναι διαθέσιµο ουσιαστικά 
από τον Σεπτέµβριο, σε δύο επίπεδα εξοπλισµού, τα Momentum και Inscription, και σε τιµές που θα 
ξεκινούν από 48.630 ευρώ (D3, χειροκίνητο κιβώτιο).



NEO CITROËN
C4 CACTUS

www.citroen.gr
Μικτή κατανάλωση και εκποµπές CO2 Citroën C4 CACTUS: από 3,6 έως 5,3 lt/100km και από 94 έως 119 gr/km.

Advanced Comfort Καθίσµατα
Ανάρτηση µε Progressive Hydraulic Cushions™

Σύστηµα Ειδοποίησης Ακούσιας Αλλαγής Λωρίδας
Σύστηµα Εισόδου και Εκκίνησης Κινητήρα Χωρίς Κλειδί

Σύστηµα Επόπτευσης Τυφλής Γωνίας
Σύστηµα Αυτόµατου Φρεναρίσµατος
Σύστηµα Αυτόµατου Παρκαρίσµατος

Αυτόµατο Κιβώτιο Ταχυτήτων EAT6
Citroën Connect Navigation

Σύστηµα Mirror Screen

*2 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση συν 3 χρόνια επέκταση εργοστασιακής εγγύησης.
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ΚΑΙ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ*
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∆ΟΚΙΜΗ

 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ  ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Η νέα γενιά της Mercedes-Benz Α-Class ανεβάζει κι άλλο τον πήχη 
στην premium µικρή-µεσαία κατηγορία και όχι µόνο.

H 
Mercedes δεν κρύβει πως περιµένει πολλά ή 
καλύτερα πάρα πολλά από την καινούργια, την 
4η κατά σειρά γενιά της A-Class. Τόσο εµπορι-
κά όσο και για την παρουσίαση µιας νέας σχε-
διαστικής προσέγγισης.

Γεγονός είναι πως το σχήµα της δείχνει µε 
την πρώτη µατιά πιο σύγχρονο και καθαρό σε 

σχέση µε την επιτυχηµένη προκάτοχό της και ταυτόχρονα οικείο. 
Σαν η λογική συνέχεια της προκατόχου της µε πιο λίγες καµπύ-
λες, πιο εµφατική µάσκα, πιο απλές αλλά ταυτόχρονα και πιο 
χαρακτηριστικές γραµµές.

Τα παραπάνω συνδυάζονται µε µεγαλύτερες εξωτερικές δι-
αστάσεις, καθώς η Α-Class έχει φτάσει πλέον τα 4,42 µέτρα, τιµή 
που την τοποθετεί αν όχι στην κορυφή της συγκεκριµένης κατη-
γορίας πολύ κοντά σε αυτήν. Μεγαλύτερο, κατά 30 χιλιοστά, εί-
ναι και το µεταξόνιο, που βελτίωσε ένα από τα βασικά σηµεία 
κριτικής της προηγούµενης γενιάς, τους χώρους στο εσωτερικό 
της. Έτσι, ακόµα και πέντε θα µετακινηθούν πιο άνετα, ενώ τα 
360 λίτρα του χώρου αποσκευών είναι µια σαφώς καλύτερη τι-
µή, που συνδυάζεται και µε αύξηση του ανοίγµατος φόρτωσης.

Αυτό πάντως που προσέχει κανείς µπαίνοντας στη νέα A-
Class είναι ο µοναδικός για την αυτοκινητοβιοµηχανία ελεύθε-
ρος και πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων. Αυτός στην κορυ-
φαία του έκδοση, όπως αυτή του αυτοκινήτου της δοκιµής µας, 
αποτελείται από δύο διαδοχικές οθόνες 10,25 ιντσών –στη βασι-
κή εκδοχή οι οθόνες είναι 7,2 ιντσών– µε µεγάλες δυνατότητες 

NEA MERCEDES-BENZ Α 180 D
Άλφα άλφα
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1.461 κ.εκ.

116 ίπποι / 4.000 σ.α.λ.

260 Nm / 1.750-2.500 σ.α.λ.

10,5 δλ.

202 χλµ./ώρα

6,3 λίτρα / 100 χλµ.

4,419x1,796x1,440 µέτρα

360-1.200 λίτρα

1.445 κιλά

108-118 γρ./χλµ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΥΒΙΣΜΟΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (∆ΟΚΙΜΗΣ)

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

ΒΑΡΟΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ Ο∆ΗΓΟΥ)

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2

MERCEDES A 180 d

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 32.288€
από

παραµετροποίησης.
Ενδιαφέροντα στοιχεία είναι και τα µπουτόν αφής στο τιµόνι, 

το οποίο γενικά φιλοξενεί πολλά πλήκτρα, ενώ ιδιαίτερη µνεία 
πρέπει να γίνει στο MBUX, το πολύ καλό σύστηµα infotainment 
της Mercedes που εµφανίζεται για πρώτη φορά στην A-Class. 
Επίσης, για πρώτη φορά κάνει την εµφάνισή της η ψηφιακή βο-
ηθός Mercedes, που ακούει και υπακούει σε φωνητικές εντολές 
και µάλιστα σε φυσική γλώσσα. Άψογη όµως είναι και η συνερ-
γασία µε smartphones, που συνδέονται µε όλους τους διαθέσι-
µους τρόπους, ενώ αντίστοιχα µεγάλη είναι η λίστα των συστη-
µάτων υποβοήθησης, που περιλαµβάνει και δυνατότητα ηµιαυ-
τόνοµης οδήγησης.

Έτσι, το ταξίδι µε την Α-Class είναι άνετο και ασφαλές και 
κυρίως πιο ήσυχο σε σχέση µε την προκάτοχό της. Παράλληλα 
είναι και άνετο, ακόµη και αν η πίσω διάταξη είναι ηµιάκαµπτος 
άξονας – οι πιο ισχυρές εκδόσεις και οι τετρακίνητες έχουν άξο-
να πολλαπλών συνδέσµων. Αυτό, ωστόσο, που κρατά κανείς 
είναι το πόσο ευχάριστη είναι. Ειδικά σε δρόµο µε αλλεπάλληλες 
στροφές, όπου ούτε γέρνει ούτε δυσανασχετεί, ενώ την εικόνα 
συµπληρώνει το καλό σε αίσθηση και αρκετά γρήγορο τιµόνι.

Πολιτισµένος είναι και ο βασικός κινητήρας πετρελαίου της 
Α 180 d. Πρόκειται για ένα καινούργιο σύνολο 1.461 κυβικών 
που λειτουργεί µε καταλύτη SCR και πρόσθετο AdBlue (ουρίας) 
για χάρη των ρύπων, που διαθέτει τουρµπίνα µεταβλητής γεω-
µετρίας και αυξηµένη πίεση στα 2.000 bar (από 1.500 του προ-
κατόχου του) στο σύστηµα τροφοδοσίας του, ενώ η απόδοσή του 

είναι 116 ίπποι και 260 Nm. Στην πράξη και όσο ο µικρός diesel 
λειτουργεί στις χαµηλές και µεσαίες στροφές είναι στο στοιχείο 
του, ενώ συνεργάζεται αρκετά αρµονικά µε το αυτόµατο κιβώτιο 
διπλού συµπλέκτη, που προς το παρόν είναι η µόνη διαθέσιµη 
επιλογή. Αν πιεστεί παραπάνω, κάνει σαφή τον µικρό κυβισµό 
του, γίνεται πιο θορυβώδης και αυξάνεται αισθητά και η κατανά-
λωσή του, η οποία υπό κανονικές συνθήκες είναι λίγο πάνω α-
πό τα 6 λίτρα για κάθε 100 χιλιόµετρα.

Υπό πίεση αρχίζει και το κιβώτιο να αποκαλύπτει πως δεν 
συγκαταλέγεται στα πιο γρήγορα του είδους. Με πιο χαλαρούς 
ρυθµούς, πάντως, και το κιβώτιο ανταποκρίνεται καλύτερα και ο 
κινητήρας αποδίδει πιο σωστά και οικονοµικά, οπότε το να προ-
σαρµοστεί ο οδηγός της Α 180 d σε αυτά τα δεδοµένα είναι η πιο 
σωστή και λογική επιλογή.

Από αυτή τη σκοπιά η καινούργια Α-Class στην εισαγωγική 
της έκδοση πετρελαίου είναι η πιο σύγχρονη και ολοκληρωµένη 
πρόταση της κατηγορίας, αλλά και η πιο ακριβή, µια και µε το 
αυτόµατο κιβώτιο, που, όπως είπαµε, είναι προς το παρόν η µό-
νη επιλογή, ξεκινά από τα 32.288 ευρώ και µπορεί φυσικά να 
ανέβει πολύ πιο ψηλά αν οι επιλογές από τον (ακριβό) κατάλογο 
µε τα εξτρά είναι αρκετές.

Στην πορεία θα υπάρξει πάντως και εκδοχή της µε χειροκί-
νητο κιβώτιο που µάλλον θα ξεκινά, έστω και οριακά, κάτω από 
τα 30.000 ευρώ, ενώ για τη βασική έκδοση βενζίνης, την Α 180 
των 1.332 κυβικών και των 115 ίππων που επίσης θα ακολου-
θήσει, υπολογίστε περί τα 28.000 ευρώ.
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ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗΣ

Η 
Hyundai θέλει ως το 2021 να έχει γίνει η πρώτη 
ασιατική µάρκα στην Ευρώπη και στο πλαίσιο αυ-
τού του στόχου η παρουσία στη µικρή κατηγορία 
των SUV είναι κάτι παραπάνω από επιβεβληµένη.

Μάλιστα, για να είναι και όσο το δυνατόν πιο 
αναβαθµισµένη, επέλεξε για βάση του Kona το 
πλαίσιο του Elantra, ενός από τα µεσαία µοντέλα 

της, ενώ αισθητικά ο δρόµος που ακολούθησε µπορεί να µην είναι 
ο πλέον εύπεπτος, είναι όµως πρωτότυπος και εξασφαλίζει την ά-
µεση αναγνώριση και το ιδιαίτερο στιλ. Βασικό χαρακτηριστικό της 
εικόνας του η επέκταση των πλευρικών προστατευτικών προς το 
εµπρός και το πίσω µέρος και µάλιστα γύρω από τα αντίστοιχα φω-
τιστικά σώµατα.

Από κει και πέρα, ιδιαίτερα γνωρίσµατά του είναι η διπλή διάτα-
ξη των προβολέων και η σχετικά χαµηλά τοποθετηµένη µάσκα της 
εταιρείας στην τελευταία της, πιο σύγχρονη παραλλαγή. Ταυτόχρο-
να, υπάρχει η δυνατότητα διχρωµίας του αµαξώµατος, µε συνολικά 
28 συνδυασµούς, που συµβάλλει στην εξατοµίκευση.

Με µήκος σχεδόν 4,17 µέτρα, το Kona αφενός τοποθετείται στο 
κέντρο των µικρών SUV και αφετέρου παραµένει ευέλικτο µέσα 
στην πόλη και ως εκ τούτου πρακτικό. Παράλληλα, πρακτικό είναι 

NEO HYUNDAI KONA
ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
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και λόγω των χώρων του – εδώ παίζει ρόλο και το σχετικά μεγάλο 
μεταξόνιο των 2,60 μέτρων. Έτσι, υπάρχει άνεση ακόμα και για πέ-
ντε επιβάτες, ενώ το πορτμπαγκάζ κυμαίνεται από τα 361 έως τα 
1.143 λίτρα. Από την άλλη, υπάρχουν αρκετές θέσεις και θήκες για 
μικροαντικείμενα, ενώ ο διάκοσμος είναι σύγχρονος, με καλή ποι-
ότητα υλικών και προσοχή στη λεπτομέρεια.

Φυσικά δεν λείπουν οι δυνατότητες διασύνδεσης smartphones, 
η οθόνη αφής των μέχρι και 8 ιντσών στο κέντρο του ταμπλό, τα 
συστήματα υποβοήθησης που αποτελούν το Hyundai Smart Sense, 
το όχι συνηθισμένο στην κατηγορία HUD και ένα upper-class ηχο-
σύστημα της αμερικανικής Krell.

Οι μηχανικοί των Κορεατών, πάντως, δεν επέλεξαν το συγκε-
κριμένο πλαίσιο μόνο για να εξασφαλίσουν χώρους αλλά και για 
την ακαμψία του του, που αποτελεί και τη βάση για μια καλή οδική 
συμπεριφορά.

Πράγματι, το Kona δίνει την αίσθηση και είναι ένα ιδιαίτερα στι-
βαρό αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα στο εσωτερικό του να μην ακού-
γονται θόρυβοι και τριγμοί –ενδεικτικό αυτό και για την ποιότητα 
κατασκευής του–, ενώ αποδεικνύεται ευχάριστο και στον δρόμο: με 
περιορισμένες κλίσεις στις στροφές, με ικανοποιητικό επίπεδο άνε-
σης, με ένα καλό σε αίσθηση σύστημα διεύθυνσης και με πολύ κα-

λά επίπεδα πρόσφυσης. Για όποιον θέλει ακόμη περισσότερα, ε-
κτός από τις προσθιοκίνητες εκδόσεις που οδηγήσαμε υπάρχουν 
και οι τετρακίνητες, κάτι επίσης όχι αυτονόητο στη συγκεκριμένη 
κατηγορία.

Αρωγός του προφίλ του Kona και ο turbo των 1.000 κυβικών 
που κινούσε το αυτοκίνητο που οδηγήσαμε στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. 
Το τρικύλινδρο σύνολο των 120 ίππων είναι αρκούντως πολιτισμέ-
νο, ενώ δεν δείχνει, ακόμα και αν πιεστεί σημαντικά, να δυσκολεύ-
εται να κινήσει το πεντάθυρο αμάξωμα των 1.230 και κάτι κιλών. 
Για όσους θέλουν περισσότερη ισχύ και ακόμα καλύτερες επιδό-
σεις, υπάρχει ο τετρακύλινδρος, επίσης turbo, των 1.600 κυβικών 
και των 177 ίππων, που συνδυάζεται αποκλειστικά με αυτόματο 
κιβώτιο διπλού συμπλέκτη με 7 σχέσεις και τετρακίνηση.

Με αυτόματο κιβώτιο ανάλογων προδιαγραφών συνδυάζεται και 
η κορυφαία έκδοση των 136 ίππων του ολοκαίνουριου diesel των 
1.600 κυβικών, ενώ εδώ η τετρακίνηση είναι προαιρετική. Όσο για τη 
βασική εκδοχή του κινητήρα πετρελαίου, αποδίδει 115 ίππους.

Το νέο και, όπως είπαμε, (δικαίως) φιλόδοξο Hyundai είναι δι-
αθέσιμο με τα επίπεδα εξοπλισμού Style, Premium και Distinctive 
και οι τιμές του με τον κινητήρα των 1.000 κυβικών ξεκινούν από τα 
16.590 ευρώ.

Η παρουσία της Hyundai στην κλάση  
των μικρών SUV ήταν απλώς θέμα χρόνου 
και έγινε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
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ΝΕΟ KIA CEED
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΑ

Με ανανεωμένη εμφάνιση και σύγχρονη προσέγγιση σε όλους τους τομείς,  
το νέο Ceed είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο.

 ΓΙΆΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
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Τ
ο καινούργιο Kia Ceed (δεν υπάρχει πια η από-
στροφος στην επωνυμία του) έχει σχεδιαστεί και 
εξελιχθεί στην Ευρώπη και για την Ευρώπη και 
κατασκευάζεται κιόλας στη Γηραιά Ήπειρο. Γε-
γονός που σημαίνει πως είναι απόλυτα προσαρ-
μοσμένο στα δεδομένα της ευρωπαϊκής αγοράς.

Αισθητικά, η μάρκα έχει βρει ξεκάθαρα τον 
δρόμο και το στιλ της και το νέο Ceed ακολουθεί 

κατά γράμμα τις σύγχρονες επιταγές. Έτσι, οι καμπύλες της προ-
ηγούμενης γενιάς έχουν μετεξελιχθεί σε ακμές και οι βασικές 
γραμμές του αμαξώματος έχουν γίνει πλέον οριζόντιες. Αυτό, σε 
συνδυασμό και με την αλλαγή στις αναλογίες –είναι πιο κοντό 
και πιο φαρδύ–, δημιουργεί μια πιο δυναμική εικόνα, που ενι-
σχύεται από την επίσης πιο χαμηλή και πιο φαρδιά μάσκα, την 
επονομαζόμενη Tiger Nose, που παραπέμπει σε αυτήν του σπορ 
κουπέ και μοντέλου-βιτρίνα της Kia, του Stinger.

Η σύγχρονη εικόνα επαναλαμβάνεται στο εσωτερικό, στη 
σχεδίαση του οποίου κυριαρχεί η οθόνη αφής του συστήματος 
infotainment, το μέγεθος της οποίας κυμαίνεται από 7 έως 8,8 
ίντσες. Το μενού είναι εύχρηστο, η ποιότητα κατασκευής απολύ-
τως ικανοποιητική, η εργονομία δεν αφήνει περιθώρια για πα-
ράπονα, ενώ το ίδιο ισχύει και για τους χώρους – τόσο στο πίσω 
κάθισμα όσο και στο πορτμπαγκάζ, η ελάχιστη χωρητικότητα του 
οποίου είναι πλέον τα 395 λίτρα και η μέγιστη τα 1.295. Όσο για 
το στέισον, έχει τον μεγαλύτερο χώρο αποσκευών της κατηγορί-
ας, μια και το μέγεθός του κυμαίνεται από 625 έως 1.694 λίτρα.

Το Ceed ακολουθεί τις τάσεις που επικρατούν στην ευρωπα-
ϊκή αγορά και σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό του – κυρίως τον η-
λεκτρονικό. Έτσι,  και όλες οι δυνατότητες διασύνδεσης 
smartphonesυπάρχουν και τα συστήματα υποβοήθησης είναι 
πολλά και σύστημα ημιαυτόνομης οδήγησης με πολύ καλή λει-
τουργία και απόδοση υπάρχει. Όπως υπάρχει και premium ηχο-
σύστημα της JBL και π.χ. θερμαινόμενο εμπρός παρμπρίζ – για 
πρώτη φορά σε μοντέλο της Kia που πωλείται στην Ευρώπη.

Το πιο σημαντικό εδώ όμως είναι πως για τα δυναμικά χαρα-
κτηριστικά του νέου Ceed οι μηχανικοί της Kia υιοθέτησαν τη 
λογική που ακολουθούν οι πιο καλές στον τομέα αυτόν ευρωπα-
ϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες. Όπως διαπιστώσαμε στην πίστα και 
σε κάποιες ειδικές δοκιμασίες, είναι έτσι στημένο ώστε να παρα-
μένει σταθερό και εύκολα ελεγχόμενο και χωρίς την επέμβαση 
των ηλεκτρονικών του συστημάτων. Αυτό στην πράξη σημαίνει 
ακόμα πιο υψηλό επίπεδο ενεργητικής ασφάλειας, που μετα-
φράζεται και σε ενδιαφέροντα και ευχάριστα δυναμικά χαρακτη-
ριστικά. Την ίδια στιγμή το επίπεδο άνεσης είναι καλό, γεγονός 
που θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα μετά από αρκετά χιλιόμετρα.

Χιλιόμετρα τα οποία το Ceed θα καλύψει και σβέλτα και οικο-
νομικά με το βασικό σύνολο βενζίνης του, τον τρικύλινδρο 1.0 
Τ-GDI των 120 ίππων, ο οποίος είναι αρκετά πολιτισμένος, ελα-
στικός και πρόθυμος να ανεβάσει στροφές – δεν υπάρχει πά-
ντως ουσιαστικός λόγος να τον πιέσει κανείς ψηλά. Εξασφαλίζει 
ικανοποιητικές επιδόσεις (0-100 χλμ./ώρα σε 11,1 δεύτερα, τελι-
κή ταχύτητα 190 χλμ./ώρα) και σύμφωνα με τις επίσημες τιμές 
που ανακοινώνει η Kia χρειάζεται μόλις 5,4 έως 5,6 λίτρα αμό-
λυβδης για κάθε 100 χιλιόμετρα.

Ακόμα πιο οικονομικός είναι βέβαια ο νέος diesel των 1.600 
κυβικών, που είναι διαθέσιμος με 115 και με 136 ίππους και 
στην πορεία θα αποκτήσει και ήπιο υβριδικό σύστημα (mild 
hybrid) με σύστημα μίζας-γεννήτριας που παίρνει κίνηση με ιμά-
ντα και σε συνδυασμό με ηλεκτρικό κύκλωμα 48 Volt.

Η πιο ισχυρή και γρήγορη έκδοση (0-100 σε 8,9 δεύτερα, τε-
λική ταχύτητα 210 χλμ./ώρα) του νέου Ceed είναι η 1.4 T-GDI, 
στην οποία ο ολοκαίνουριος τετρακύλινδρος των 1.400 κυβικών 
αποδίδει 140 ίππους. Στην πορεία αυτή η θέση θα περάσει αυτο-
δικαίως στο Ceed GT, με κινητήρα 1.600 κυβικών και 205 ίππων, 
ενώ την γκάμα θα συμπληρώσουν και οι πιο σπορτίφ εκδόσεις 
GT Line.

Με αυτές το νέο Ceed αναμένεται να αρχίσει να πωλείται και 
στη χώρα μας από τον Οκτώβριο.
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Τριάντα τέσσερις γιατροί απ’ όλο τον 
κόσμο έδωσαν τον όρκο του Ιπποκράτη 
στο Ασκληπιείο Κω, συμμετέχοντας στην 
τελετή διάδοσης του μηνύματος πως η 
Ελλάδα αποτελεί το λίκνο του ιατρικού 
τουρισμού.

 ΑΛΕΞΊΑ ΣΒΏΛΟΥ

ΜΕ ΙΠΠΟΚΡΆΤΕΙΆ ΆΎΡΆ 
Η ΆΝΆΠΤΎΞΗ ΤΟΎ ΤΟΎΡΙΣΜΟΎ ΎΓΕΙΆΣ

Έμπρακτα δίπλα σε κοινωνι-
κά ευπαθείς ομάδες στάθη-
κε η LEO Hellas, καθώς σε 
συνεργασία με το GIVMED 

πρόσφερε σε 18 κοινωφελείς 
φορείς 2.860 αντιβιοτικές κρέμες 
για δερματικές λοιμώξεις και επι-
μολυσμένα τραύματα, καλύπτοντας 
τις ανάγκες τους για έναν χρόνο. Οι 
φορείς που παρέλαβαν τις αντιβιο-
τικές κρέμες είναι τρία κοινωνικά 

φαρμακεία (Δάφνης-Υμηττού, Ηλι-
ούπολης και Δήμου Βέροιας), πέντε 
γηροκομεία (της Ιεράς Μητροπό-
λεως Ν. Ιωνίας & Φιλαδέλφειας, 
η Εστία Κωνσταντινουπόλεως, 
Ο Καλός Σαμαρείτης Πεύκης, η 
Στέγη Κατοίκων Γερόντων και το 
Φιλανθρωπικό Σωματείο Κοινωνι-
κή Μέριμνα Μοσχάτου «Διονύσιος 
Θεοφιλάτος»), καθώς και δέκα μη 
κυβερνητικές οργανώσεις.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΤΊΒΊΟΤΊΚΏΝ 
ΚΡΕΜΏΝ ΣΕ 18 
ΚΟΊΝΏΦΕΛΕΊΣ ΦΟΡΕΊΣ

Με την εξωσωματική γονιμοποίηση να 
οδηγεί το άρμα του τουρισμού υγεί-
ας στην Ελλάδα, ισχυρούς συμβο-
λισμούς, όπως η αναπαράσταση του 
ιπποκράτειου όρκου στο Ασκληπι-

είο Κω, αλλά και δυνατές αντιθέσεις, όπως η εικόνα εγκα-
τάλειψης του νοσοκομείου στο νησί, το οποίο παραμένει 
υποστελεχωμένο, χωρίς καρδιολόγο μέσα στην καρδιά 
της τουριστικής περιόδου, πραγματοποιήθηκε στην ιδι-
αίτερη πατρίδα του Ιπποκράτη το 2ο Διεθνές Συνέδριο 
του Τουρισμού Υγείας. Μιλώντας για τις απεριόριστες 
δυνατότητες της Ελλάδας και τα ισχυρά συγκριτικά της 
πλεονεκτήματα, ο Γιώργος Πατούλης, πρόεδρος του ΕΛΙ-
ΤΟΥΡ, της ΚΕΔΕ και του ΙΣΑ, προέβλεψε ότι μέσα στην 
επόμενη πενταετία η χώρα μας μπορεί να προσελκύσει 
100.000 επισκέπτες-ασθενείς και να πρωταγωνιστήσει 
στον παγκόσμιο χάρτη του τουρισμού υγείας, από τον 
οποίο μέχρι στιγμής καρπώνεται μόλις το 3%. «Μπο-
ρούμε να επιτύχουμε την αναπτυξιακή αναγέννηση της 
πατρίδας μας εκταμιεύοντας το ισχυρό brand name του 
Ιπποκράτη και να αναδείξουμε την Ελλάδα από αρχαία 
Μέκκα της Ιατρικής σε σύγχρονη νησίδα του τουρισμού 
υγείας» επισήμανε ο κ. Πατούλης, προσθέτοντας πως η 
λέξη-κλειδί για την πραγματοποίηση αυτού του εγχει-
ρήματος είναι οι συνέργειες ιδιωτικού και δημόσιου το-
μέα. Και επειδή το εγχείρημα είναι δύσκολο, αφετηρία 
καθίστανται ο τομέας της υποβοηθούμενης αναπαραγω-
γής, εκεί όπου μεγαλουργεί ο μαιευτήρας, χειρουργός, 
γυναικολόγος Κωνσταντίνος Πάντος, έχοντας χαρίσει το 
όνειρο της απόκτησης ενός παιδιού σε χιλιάδες ζευγάρια 
προερχόμενα από 60 χώρες, αλλά και ο ιαματικός του-
ρισμός και ο τουρισμός ευεξίας, μέχρι να εξασφαλίσουν 
πόρους οι δημόσιες δομές υγείας προκειμένου να καλύ-
ψουν το χαμένο έδαφος.

Όπως υπογράμμισαν οι διακεκριμένοι ομιλητές του 
συνεδρίου, στην Ελλάδα της ύφεσης ο τουρισμός υγείας 
είναι μια χρυσή ευκαιρία διεύρυνσης των αναπτυξιακών 
προοπτικών της, προσελκύοντας επενδύσεις ύψους έως 
400 εκατ. ευρώ με στόχο τη δημιουργική επανεκκίνηση 
της χώρας, την ενδυνάμωση των τοπικών οικονομιών και 
την επιστροφή των φωτεινών μυαλών, ώστε το brain drain 

να μεταβληθεί σε brain gain. Μέσα από τον τουρισμό 
υγείας στα νησιά θα επιτευχθεί η επιμήκυνση της τουρι-
στικής περιόδου σε 12 μήνες τον χρόνο, κάτι που εδώ και 
χρόνια αποτελεί διακαή πόθο όλων όσοι ασχολούνται με 
τα τουριστικά επαγγέλματα, ενώ οι πόλεις της ηπειρωτι-
κής Ελλάδας θα αναδειχθούν ως city-break προορισμοί.

Σε μια τελετή ισχυρού συμβολισμού οι γιατροί που 
συμμετείχαν στο συνέδριο έδωσαν τον όρκο του Ιππο-
κράτη στο Ασκληπιείο Κω, εκεί όπου λειτούργησε το 
πρώτο θεραπευτήριο της αρχαιότητας. Για τη διάδοση 
του μηνύματος πως η Ελλάδα μπορεί να γίνει το λίκνο 
του ιατρικού τουρισμού ο Γ. Πατούλης πρότεινε να παίρ-
νει μέρος στην ίδια τελετή αναπαράστασης κάθε γιατρός 
που επισκέπτεται το νησί, απ’ οποιοδήποτε μέρος του 
κόσμου, και τα ονόματά τους να χαράσσονται σε έναν 
τοίχο, ένα wall of fame, που θα μείνει ως τεκμήριο της 
διάδοσης του ιπποκράτειου πνεύματος για τις επόμενες 
γενιές.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΊ 
ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΦΗΝΕΊ 
ΠΊΣΏ ΤΗΣ ΤΗΝ ΚΡΊΣΗ

Με μεγάλη εξωστρέφεια, 
έντονη ερευνητική 
δραστηριότητα, δεκά-
δες διακρίσεις και την 

ανάπτυξη πρωτότυπων φάρμακων 
που δημιούργησαν ισχυρό θε-
ραπευτικό αποτύπωμα, ο Όμιλος 
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 
Τσέτη με τις φαρμακοβιομηχα-
νίες Uni-Pharma, Intermed και 
Pharmabelle δείχνει τον δρόμο 
εξόδου από την κρίση. Έχοντας 
αναπτυχθεί με γενναίες επενδύ-
σεις ύψους 70 εκατ. ευρώ, τα τρία 
εργοστάσια, τα οποία εδράζονται 
στην Κάτω Κηφισιά, γράφουν το 
δικό τους success story, καθώς 
μέσα στα μνημονιακά χρόνια 
υπερδιπλασίασαν τον τζίρο τους 
(φτάνοντάς τον συνολικά στα 75 
εκατ. ευρώ) και υπερτριπλασία-
σαν το προσωπικό τους. Στο τιμόνι 
τους η Ιουλία Τσέτη, η πρώτη 
φαρμακοβιομήχανος που ο ΣΕΒ 
κάλεσε στο γενικό του συμβού-
λιο ως εκπρόσωπο της Ελλάδας 
που παράγει. Δυναμική, εργατι-
κή, διορατική και κυνική όπου 
χρειάζεται, η κ. Τσέτη εξηγεί πως ο όμιλος έχει διεθνή παρουσία, εξάγει 
φάρμακα σε 53 χώρες, με το best-seller Τ4 προϊόν για τις παθήσεις του 
θυρεοειδούς αδένα να κατακλύζει με εξαγωγές 7 εκατομμυρίων συσκευ-
ασιών ετησίως τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, της Ασίας και της Νότι-
ας Αμερικής. «Η παραγωγική μας ικανότητα φτάνει τα 2 δισεκατομμύρια 
δισκία και τις 50 εκατομμύρια μονάδες ενέσιμων σκευασμάτων ετησίως» 
λέει η κ. Τσέτη, προσθέτοντας πως ο όμιλος συμμετέχει σαν κρίκος στην 
αλυσίδα του brain gain, δίνοντας δουλειά σε ελληνικά μυαλά. Η CEO του 
ομίλου δεν βαρυγκωμά ούτε κάτω από τα δυσθεώρητα clawbacks και 
προσθέτει πως πρέπει να κοιτάμε μπροστά αντί να κάνουμε βήματα προς 
τα πίσω.

«Κάνουμε την επανεκκίνηση της ανάπτυξης στον 
τόπο όπου γεννήθηκε το ισχυρό brand name της 
πατρίδας μας, ο Ιπποκράτης». Γιώργος Πατούλης, 
πρόεδρος του ΕΛΙΤΟΥΡ, της ΚΕΔΕ και του ΙΣΑ

Αποστολή στην Κω, στο 2ο Διεθνές Συνέδριο 
για τον Τουρισμό Υγείας

«Η παραγωγική μας ικανότητα 
φτάνει τα 2 δισ. δισκία και τις 
50 εκατ. μονάδες ενέσιμων 
σκευασμάτων ετησίως». Ιουλία 
Τσέτη, διευθύνουσα σύμβουλος 
της Uni-Pharma
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Με τον αποκλεισµό της παγκόσµιας πρωταθλή-
τριας Γερµανίας και τα καµώµατα του Μαρα-
ντόνα, που δεν έκανε κάτι διαφορετικό από το 
να… είναι ο εαυτός του, να ξεχωρίζουν, η πρώτη 
φάση του Μουντιάλ της Ρωσίας ήταν σίγουρα 

ενδιαφέρουσα, το κατάλληλο ορεκτικό ενόψει του κυρίως πιάτου, 
που ξεκινάει το Σάββατο, σε µια διοργάνωση χωρίς το µεγάλο φα-
βορί.

Είχαµε το ψυχόδραµα της Αργεντινής που είχε τελικά ευτυχή 
γι’ αυτήν και τους περισσότερους ποδοσφαιρόφιλους κατάληξη. 
Είδαµε στην τελευταία αγωνιστική οµάδες να τα δίνουν όλα παρ’ 
ότι είχαν αποκλειστεί και να αποκλείουν µέχρι και την υπερασπί-
στρια του τίτλου, όπως έκανε η Νότια Κορέα. Μια υπερασπίστρια 
του τίτλου που εµφανώς κατέβηκε στο τουρνουά απροετοίµαστη και 
έδωσε συνέχεια στο σερί των παγκόσµιων πρωταθλητριών που στη 
διοργάνωση όπου καλούνται να υπερασπιστούν τον τίτλο τους απο-
κλείονται από τους οµίλους: η Γαλλία το 2002, η Ιταλία το 2010, η 
Ισπανία το 2014, η Γερµανία το 2018. Η µοναδική που ξέφυγε από 
τον κανόνα των τελευταίων 20 ετών ήταν η παγκόσµια πρωταθλή-
τρια του 2006 Βραζιλία, η µοναδική µη Ευρωπαία παγκόσµια πρω-
ταθλήτρια των τελευταίων 20 ετών.

Συνταγή αποτυχίας
∆εν πρόκειται για κάποια… κατάρα, στην περίπτωση της Γερµανίας, 
για παράδειγµα, ήταν ξεκάθαρα θέµα κακής προετοιµασίας. Θεωρη-
τικά η Γερµανία ήταν µια οµάδα µε χηµεία, µε ένα από τα πιο ποιο-
τικά και γεµάτα ρόστερ της διοργάνωσης, πολύπειρη, µε χαρακτήρα 
νικητή και ένα προφανές πρόβληµα, την έλλειψη σέντερ φορ. Και 
όµως, ηττήθηκε στο πρώτο παιχνίδι από το Μεξικό κάνοντας ελάχι-
στα, είχε ένα καταπληκτικό δεύτερο ηµίχρονο κόντρα στη Σουηδία 
και πέτυχε µια νίκη στο 95΄ η οποία ήταν ό,τι έπρεπε για να κάνει… 
επανεκκίνηση. Και αντί να νικήσει τη Νότια Κορέα, την οποία νίκη-
σαν και το Μεξικό και η Σουηδία, και να προκριθεί, παρουσιάστηκε 
εντελώς αναπάντεχα –για γερµανική εθνική οµάδα– αγχωµένη και 
πιεσµένη, δεν κατάφερε ποτέ να σκοράρει, δέχτηκε και δύο γκολ 
στις καθυστερήσεις και αποκλείστηκε.

Είναι προφανές πως το πρόβληµα δεν το είχαν οι παίκτες αλλά 
ο Λεβ. Έκανε λάθη στον καταρτισµό του ρόστερ για το Μουντιάλ, 
αλλά, πολύ περισσότερο, δεν κατάφερε να παρουσιάσει µια πνευ-
µατικά και ψυχολογικά έτοιµη οµάδα να σταθεί στο ύψος των πε-
ριστάσεων. Αυτή τη φορά δεν διαχειριζόταν την οµάδα της πρώτης 
του οκταετίας που έκλεβε τις εντυπώσεις µε το ποιοτικό της ποδό-
σφαιρο αλλά δεν µπορούσε να φτάσει στην κατάκτηση του τίτλου, 
είτε σε ευρωπαϊκό είτε σε παγκόσµιο επίπεδο, αλλά την οµάδα που 
είχε φτάσει στην κορυφή και έψαχνε κίνητρα και τρόπο για να δι-
ατηρηθεί εκεί. Το business as usual που επέλεξε αποδείχθηκε συ-

νταγή αποτυχίας και η Γερµανία δεν άλλαξε ποτέ, παρά µόνο για ένα 
ηµίχρονο, το «τσιπάκι» του µέτριου, χωρίς ενέργεια και ορµή ποδό-
σφαιρου που έπαιξε σε όλη τη διάρκεια του 2018.

Αυτοί που έκλεψαν τις εντυπώσεις
Από κει και πέρα, είδαµε και την πρώτη οµάδα που προκρίθηκε 
επειδή ήταν καλύτερη στον… πειθαρχικό έλεγχο, την Ιαπωνία έ-
ναντι της Σενεγάλης που είχε συγκεντρώσει περισσότερες κίτρι-
νες κάρτες, εφόσον οι δύο οµάδες ήταν «ισόπαλες» σε όλα τα υπό-
λοιπα κριτήρια των ισοβαθµιών. Είδαµε επίσης την ίδια Ιαπωνία 
να προσφέρει ένα αποκρουστικό τελευταίο δεκάλεπτο στην ήττα 
της µε 1-0 από την Πολωνία, αλλάζοντας χωρίς καµία πίεση από 
την οµάδα –που ούτως ή άλλως προηγούνταν– πασούλες κάτω από 
τη σέντρα, προκειµένου να µη δεχτεί γκολ και… χαθεί η πρόκριση 
στις κίτρινες κάρτες.

Είδαµε επίσης να κερδίζουν τις εντυπώσεις οµάδες που δεν δι-
αθέτουν το ειδικό βάρος αλλά διαθέτουν είτε εξαιρετικό ρόστερ 
και καλή οµαδική λειτουργία, όπως το Βέλγιο, είτε πολύ καλό ρό-
στερ και εξαιρετική οµαδική λειτουργία, όπως η Κροατία αλλά και 
η Ουρουγουάη, δευτερευόντως και η Κολοµβία. Μια Κροατία που 
δοκιµάστηκε και στα δύσκολα, σε αντίθεση µε το Βέλγιο, αλλά και 
την Αγγλία, η οποία ήταν πολύ καλύτερη απ’ ό,τι οι περισσότεροι 
περίµεναν, έπαιξε θελκτικό ποδόσφαιρο και επίσης άφησε υπο-
σχέσεις. Στο µεταξύ τους µατς, όµως, αµφότερες είχαν ήδη καθαρί-
σει την πρόκριση και δεν… πολυήθελαν και τη νίκη, η οποία στους 
«8» θα τους έφερνε απέναντι από τη Βραζιλία. Παρατάχθηκαν µε 
πολλές αλλαγές, ο Γιανουζάι έβαλε την γκολάρα και το Βέλγιο 
πήρε την πρωτιά και την Ιαπωνία στους «16», εφόσον προκριθεί, 
όµως, θα αντιµετωπίσει στους «8» τον νικητή του Βραζιλία-Με-
ξικό. Αντιθέτως, η Αγγλία κατέληξε στην, από πλευράς «ονοµά-
των», πιο εύκολη πλευρά του ταµπλό, έχοντας να αντιµετωπίσει 
την πολύ καλή Κολοµβία στους «16» και, εφόσον προκριθεί, τον 
νικητή του Σουηδία-Ελβετία. ∆ύο οµάδες που έδειξαν σταθερές, 
συµπαγείς, έτοιµες να εκµεταλλευτούν την ευκαιρία τους, ιδίως οι 
Σουηδοί.

Τα άλλα δύο ζευγάρια αυτής της πλευράς του ταµπλό είναι το 
Ισπανία-Ρωσία και το Κροατία-∆ανία. Οι Ισπανοί ψάχνουν µεγα-
λύτερη σταθερότητα στην άµυνα και τρόπους στην επίθεση, καθώς 
µέχρι στιγµής παίζουν περισσότερο παράλληλο ποδόσφαιρο και 
δυσκολεύονται να αναπτυχθούν κάθετα. Από την άλλη, διαθέτουν 
την τεχνογνωσία και την ποιότητα ώστε να ξεπεράσουν το εµπόδιο 
της οικοδέσποινας Ρωσίας, η οποία πήγε καλά στους οµίλους, ω-
στόσο η άµυνά της παραείναι αργή για να αντιµετωπίσει την Ισπα-
νία. Όπως δύσκολα θα αντιµετωπίσει προβλήµατα η Κροατία απέ-
ναντι στη ∆ανία, µια πολύ σταθερή αµυντικά οµάδα αλλά χωρίς ι-
διαίτερη ποιότητα.

Χαµός στην άλλη πλευρά του ταµπλό
Ο χαµός βέβαια θα γίνει στην άλλη πλευρά του ταµπλό, µε το εναρ-
κτήριο µατς των νοκ άουτ να είναι το Γαλλία-Αργεντινή. Από τη µια 
πλευρά βρίσκεται µια πολύ συµπαγής, νεανική, συντηρητική στην 
προσέγγισή της και καλή οµάδα, η Γαλλία, που δεν έθελξε µε την πα-
ρουσία της στον όµιλο αλλά πείθει ότι µπορεί να φτάσει ψηλά. Από 
την άλλη πλευρά βρίσκεται η Αργεντινή, που υπέφερε αλλά προκρί-
θηκε, περισσότερο µε τη δύναµη της θέλησής της – και της θέλησης 
του Μέσι. Στο τελευταίο της παιχνίδι κόντρα στη Νιγηρία η Αργε-
ντινή βρήκε έναν τρόπο: περίσσιο πάθος, σκληροτράχηλη άµυνα και 
σκληράδα, συνεργασία Μπανέγα και Μέσι για να βρεθεί το γκολ. 
Είναι γεγονός πως η παρουσία του πολύ ποιοτικού Μπανέγα βοή-
θησε καθοριστικά την Αργεντινή να βελτιώσει την εικόνα της. Γεγο-
νός όµως είναι επίσης πως η Γαλλία έχει top-class κεντρικούς µέσους, 
που θα κάνουν πολύ πιο δύσκολη τη ζωή του Μπανέγα και των υπό-
λοιπων, µέτριων, δηµιουργικών µέσων της Αργεντινής. Κάτι που ση-
µαίνει πως ο Μέσι θα πρέπει και πάλι, όπως στα δύο πρώτα, κάκιστα 
για την Αργεντινή, µατς, να τραβιέται πιο πίσω. ∆εδοµένης της µέχρι 
στιγµής ανυπαρξίας των Ντι Μαρία, Ιγκουαΐν και Αγκουέρο, αυτό 
είναι πρόβληµα. Υπάρχει βέβαια και ένα ακόµη δεδοµένο: ο Μέσι 
θέλει να πετύχει σε αυτό το Μουντιάλ.

Ο νικητής του Γαλλία-Αργεντινή θα αντιµετωπίσει τον νικητή 
ενός εξίσου ενδιαφέροντος ζευγαριού, του Ουρουγουάη-Πορτογα-
λία, όπου η ιστορία είναι κοινή: µια οµάδα που δείχνει πιο ποιοτική 
(όχι όµως και στην κρίσιµη µεσαία γραµµή), τουλάχιστον, η Ουρου-
γουάη, απέναντι στην οµάδα του σούπερ σταρ, την πρωταθλήτρια Ευ-
ρώπης Πορτογαλία του Ρονάλντο. Του Ρονάλντο αλλά και του Σά-
ντος. Κάτι που σηµαίνει πως το πιθανότερο είναι ένα παιχνίδι αλλη-
λοεξουδετέρωσης και µένει να φανεί ποιος θα κάνει τη διαφορά, ο 
Ρονάλντο ή το δίδυµο Σουάρες και Καβάνι.

Στο άλλο ζευγάρι παιχνιδιών αυτής της πλευράς του ταµπλό έ-
χουµε αναµετρήσεις µε ξεκάθαρα φαβορί. Σίγουρα στο Βέλγιο-Ιαπω-
νία, αφού οι Ιάπωνες δεν µπορούν να απειλήσουν το συγκεκριµένο 
Βέλγιο. Φαβορί είναι σαφώς και η Βραζιλία στο παιχνίδι µε το Με-
ξικό, όσο καλοί κι αν έδειξαν οι Μεξικανοί στα δύο πρώτα παιχνί-
δια τους: στο πραγµατικά κρίσιµο τρίτο παιχνίδι τους δεν µπόρεσαν 
να σηκώσουν το βάρος και διαλύθηκαν από τη Σουηδία, έστω κι αν 
προκρίθηκαν τελικά επειδή αυτοκτόνησε η Γερµανία. Είναι σίγουρο 
όµως ότι µια τέτοια ήττα σού αφήνει κατάλοιπα. Και τώρα καλούνται 
να αντιµετωπίσουν µια πολύ στιβαρή και «ευρωπαϊκή» Βραζιλία, µε 
οµαδικό πνεύµα, ποιότητα και επιλογές σε όλες τις γραµµές, η οποία 
δεν έχει βρει ακόµη τρόπους στην επίθεση αλλά δεν δίνει δικαιώµατα 
στην άµυνα. Και όταν έχεις παίκτες µε την ποιότητα των Βραζιλιάνων 
µεσοεπιθετικών και επιθετικών, συνήθως θα το βρεις το γκολ ακόµη 
και χωρίς αυτοµατισµούς. Αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις πάντως, 
το Βραζιλία-Βέλγιο στα προηµιτελικά αναµένεται συναρπαστικό.

  ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ  ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ  ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΡΩΣΙΑΣ
Η παταγώδη ς αποτυχία, το ψυχόδραµα 
και η διοργάνωση που τώρα ξεκινάει
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WATERBOOM FESTIVAL
Το Waterboom Festival έρχεται για πρώτη 
φορά στη χώρα µας, για να δηµιουργήσει την 
πιο fun γιορτή που έγινε ποτέ στο κέντρο της 
Αθήνας. Το Σαββατοκύριακο 30 Ιουνίου και 
1 Ιουλίου στην Τεχνό πολη 20.000 ετοιµο-
πόλεµοι µαχητές φουλάρουν τα πολύχρωµα 
νεροπίστολά τους και ετοιµάζονται για τρε-
λές «µάχες» µε νερό, οπλισµένοι µε ατελεί-
ωτο κέφι και συµµάχους τη non-stop µουσική 
και το παιχνίδι στην πιο ευφάνταστη εκδοχή 
του γνωστού και αγαπηµένου «µπουγέλου». 
Στα δύο εντυπωσιακά stages του Waterboom 
Festival θα ανέβουν πάνω από 40 αγαπηµένοι 
DJs και live acts.

CALEXICO LIVE AT ACROPOLIS
Για δύο µοναδικές βραδιές, την Τρίτη 3 και την 
Τετάρτη 4 Ιουλίου, οι Calexico θα βρίσκονται 
στο Ηρώδειο, προσκαλώντας τους φίλους του συ-
γκροτήµατος να ζήσουν µία ανεπανάληπτη ε-
µπειρία.

Ο ΤΖΟΝ ΚΟΝΟΛΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Ο Τζον Κόνολι, ο βραβευµένος συγγραφέας αστυ-
νοµικών µυθιστορηµάτων, θα βρεθεί στην Αθήνα 
στις 4 Ιουλίου 2018. Στην Κεντρική Σκηνή της 
Στέγης, στις 19:00, θα συνοµιλήσει µε τον Ηλία 
Μαγκλίνη, συγγραφέα και αρχισυντάκτη της ε-
φηµερίδας «Η Καθηµερινή», στην εκδήλωση 
µε τίτλο «Πώς γεννήθηκε η σειρά του “Τσάρλι 
Πάρκερ”: Το υπερφυσικό, το έγκληµα, οι πο-
λιτικές προεκτάσεις». Μια συνδιοργάνωση της 
«Αθήνα 2018 Παγκόσµια Πρωτεύουσα Βιβλίου» 
του ∆ήµου Αθηναίων, της Στέγης του Ιδρύµατος 
Ωνάση και των εκδόσεων BELL, µε τη στήριξη 
της Πρεσβείας της Ιρλανδίας.

Το 8ο Φεστιβάλ Θερινού Κινηµατογράφου της Αθήνας σε συνεργασία µε το 
Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου διοργανώνει το Σάββατο 30 Ιουνίου και ώρα 
21:30 µια ξεχωριστή προβολή. Το Μικρό ατµοσφαιρικό Θέατρο της Αρχαίας 
Επιδαύρου ανοίγει για πρώτη φορά τις πύλες του στον κινηµατογράφο, προ-
σκαλώντας τους θεατές στην προβολή της εµβληµατικής «Ηλέκτρας» (1962) 
του Μιχάλη Κακογιάννη. Είσοδος ελεύθερη.

ΠΡΩΤΗ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 

ΠΡΟΒΟΛΗ  ΣΤΗΝ 
ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΙ∆ΑΥΡΟ
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Μικρό, µου άρεζαν οι 
καντάδες, τα ροκ εντ 
ρολ, ο Θεοδωράκης, 
τα δηµοτικά της 
Μακεδονίας, στην 
εφηβεία χορεύαµε 
τσατσά και µάµπο µε 
λαϊκά της εποχής, «Όσο 
αξίζεις εσύ» κ.ά. Μια 
µέρα κατηφόριζα από 
τα παλιατζίδικα προς το 
σπίτι µου και άκουσα 
από γραµµόφωνο 
µια µουσική που µε 
µάγεψε, µου αποκάλυψε 
µια Ελλάδα που 
δεν φανταζόµουν 
ότι υπήρχε. Ήταν το 
«Χαράµατα η ώρα 
τρεις».

INFO
Καραγκιόζης 
Γιούργια 
Φέστιβαλ
30/6 & 1/7
Παλιό 
Αµαξοστάσιο 
ΟΣΥ
Γκάζι

Ο 
Αργύρης Μπακιρτζής µε ή χωρίς τους 
Χειµερινούς Κολυµβητές µε την παρου-
σία του στην ελληνική µουσική σκηνή 
έχει αποδείξει πως µπορείς να πετύχεις 
µε διάρκεια χωρίς να κάνεις θόρυβο. Ίσως 
γιατί δεν προσπαθεί να αποδείξει κάτι, 
όπως ο ίδιος λέει. Με αφορµή τη συµµε-

τοχή των Χειµερινών Κολυµβητών στο Καραγκιόζης Γιούργια 
Φέστιβαλ στο Παλιό Αµαξοστάσιο της ΟΣΥ στο Γκάζι µιλή-
σαµε µαζί του.

Ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές συναυλίες. Πού θα σας ακού-
σουµε;
Ως Χειµερινούς Κολυµβητές στις 30 Ιουνίου στο Αµαξοστά-
σιο στην Αθήνα, στις 8 Αυγούστου στη Βλάστη και 18 Αυγού-
στου στο Πήλιο. Ίσως στις 14 Αυγούστου στη Ραψάνη. Πιθα-
νόν να προκύψουν δύο ή τρεις ακόµη συναυλίες. Ως «Θέλω να 
πάρω τα βουνά», σχήµα µε τους Κ. Βόµβολο, Ε. Μάζη, Μ. Σι-
γανίδη και χορωδία υπό τον Γ. Βρυζάκη, 7 ή 8 Αυγούστου στο 
Πήλιο. Ίσως προκύψει και γι’ αυτό το δευτερεύον σχήµα µας 
κάτι ακόµη.

Η αγωνία, ο δηµιουργικός πυρετός για ένα πρόγραµµα, µια 
συναυλία, εξακολουθεί να είναι ανεβασµένη µετά από τόσα 
χρόνια;
Μια αγωνία µικρή πάντα υπάρχει, εξάρσεις πυρετού όταν πα-
ρουσιάζουµε κάτι καινούργιο.

Ένας δίσκος, ένα τραγούδι, αποκτούν νέα, διαφορετική υπό-
σταση όταν παρουσιάζονται ζωντανά;
Είναι κάτι διαφορετικό, το καθένα έχει την αξία του. Ζωντανά 
µου φαίνεται ότι είναι καλύτερα. Και οι ηχογραφήσεις στο 
στούντιο όπου παίζουν όλοι µαζί, ζωντανά, είναι καλύτερες. 
Και πιο οικονοµικές. Πολλοί νεαροί την πατάνε ψάχνοντας την 
τελειότητα, χρεώνονται στο στούντιο και µετά δεν µπορούν να 
βγάλουν τον δίσκο τους. Βέβαια, και όταν παίζουν ένας-ένας κι 
αυτό ζωντανό είναι, όµως το αποτέλεσµα συνήθως είναι άψυχο, 
κάπως παγωµένο, µπαίνει και ο πειρασµός των ηλεκτρονικών 
διορθώσεων και πάει λέγοντας.

Στα live σας υπάρχει πάντα πολύ πιτσιρίκι. Πώς το εξηγείτε;
Λέτε να µην έχουµε µεγαλώσει; Ή έχουµε µεγαλώσει τόσο 
πολύ και συµβαίνει να ξαναγινόµαστε µωρά; Ή για κάποιον 
λόγο τα τραγούδια είναι πειστικά, ίσως γιατί οι στίχοι είναι 
βιωµατικοί και όχι ωραίοι στίχοι που µελοποιήθηκαν. Πιθα-
νόν γιατί δεν υπερασπιζόµαστε –αν αυτό συµβαίνει, όπως πι-
στεύω– τους εαυτούς µας, γιατί ίσως φαίνεται ότι δεν προσπα-

θούµε να αποδείξουµε κάτι. Ή καταλαβαίνουν ότι εγώ τουλά-
χιστον είµαι πεπεισµένος ότι πιθανότατα η κάθε συναυλία µας 
µπορεί και να είναι η τελευταία.

Η αγάπη σας για το ελληνικό –λαϊκό και ρεµπέτικο– τρα-
γούδι πού οφείλεται;
Μικρό, µου άρεζαν οι καντάδες, τα ροκ εντ ρολ, ο Θεοδωράκης, 
τα δηµοτικά της Μακεδονίας, στην εφηβεία χορεύαµε τσατσά 
και µάµπο µε λαϊκά της εποχής, «Όσο αξίζεις εσύ» κ.ά. Μια 
µέρα κατηφόριζα από τα παλιατζίδικα προς το σπίτι µου και ά-
κουσα από γραµµόφωνο µια µουσική που µε µάγεψε, µου απο-
κάλυψε µια Ελλάδα που δεν φανταζόµουν ότι υπήρχε. Ήταν 
το «Χαράµατα η ώρα τρεις». Νέος, το έκανε καντάδα ο πατέρας 
µου στη µάνα µου. Ήταν ανοιχτός ο δρόµος προς τα ρεµπέτικα 
και τα δηµοτικά.

Στο σπίτι τι µουσική ακούτε;
Όχι και πολύ, αφού οι ώρες της µέρας κυλάν γρήγορα, µπα-
ξές, ξεχορτάριασµα, µπάνιο, κάνα έργο, ψηφιοποίηση κασε-
τών ήχου και εικόνας που έχουν αρκετή φασαρία, αφού οι κε-
φαλές του βίντεο θέλουν συνέχεια καθάρισµα µε καθαρό οι-
νόπνευµα από τα οξείδια που δηµιουργούνται στην επιφάνεια 
των παλιών κασετών. Ακούµε δουλειές φίλων ή άλλων, που κα-
ταφθάνουν σχετικά συχνά και οφείλω απαντήσεις, ο µεγάλος 
µου γιος µε µύησε στις µπαλάντες του Johnny Cash και άλλων 
παρεµφερών, ο µικρός στην πρώιµη τζαζ, µικρός είχα αδυνα-
µία στον Scott Joplin. Ακούµε ρεµπέτικα, επίσης πρώιµα, δη-
µοτικά, αρκετά ιταλικά παραδοσιακά, τελευταία δυο φίλοι από 
τους Κήπους του Ζαγορίου µου έστειλαν τρεις ωραίους δί-
σκους της παρέας του Πλαστήρα από τα Γιάννενα που τους έ-
ψαχνα από καιρό.

Σήµερα, στην Ελλάδα της κρίσης, θεωρείτε πως ο πνευµατι-
κός και καλλιτεχνικός κόσµος ανταποκρίνεται επαρκώς στα 
µηνύµατα της εποχής; Για παράδειγµα, την περίοδο της δι-
κτατορίας το πολιτικό τραγούδι έγινε η φωνή του λαού.
Αδυνατώ να σας απαντήσω. Τότε τα πράγµατα ήταν πιο ξεκά-
θαρα, ο κακός ορατός. Τώρα, έγκυρες εφηµερίδες µας λεν πως 
οι ταγµατασφαλίτες ήταν κι αυτοί πατριώτες, δωδεκαθεϊστές 
τακιµιάζουν µε ορθόδοξους χριστιανούς, το τοπίο της κρίσης 
είναι θολό, πάµε πάλι να βγάλουµε τα µάτια µας µόνοι µας. Θα 
κλείσω µ’ έναν στίχο του Γέιτς («Ο Τροχός», 1928), που συχνά 
επαναλαµβάνω στις συναυλίες µας, γι’ αυτούς που όλο γκρινιά-
ζουν και κατηγορούν τους άλλους, επισηµαίνοντας παράλληλα 
τον νεκροφιλικό χαρακτήρα της πλειονότητας των ελληνικών 
κοµµάτων: «…δεν ξέρουµε πως ό,τι ενοχλεί το αίµα το ζεστό / 
είναι µονάχα ο πόθος για του τάφου την αγκάλη».

ΑΡΓΥΡΗΣ 
ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ

«∆εν 
υπερασπιζόµαστε 
τους εαυτούς µας»

  ΣΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ
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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

Zάχαρη,
για βελούδινο

δέρµα

info
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Ε
ίναι σε όλους πλέον γνωστό ότι οι πρωτεΐνες είναι η τροφή 
των µυών. Ειδικά όσοι γυµνάζονται, για να «πιάσει τόπο» η 
γυµναστική που κάνουν και ο ιδρώτας που ρίχνουν, θα πρέ-
πει να καταναλώνουν πρωτεΐνες, προκειµένου να «υποστη-
ρίξουν» τους µυς που χτίζουν κατά τη γυµναστική. Επίσης, 

για όσους θέλουν να «στεγνώσουν» και να γραµµώσουν, οι πρωτεΐνες 
είναι η ιδανική λύση, διότι 1 γρ. υδατάνθρακα κάνει κατακράτηση 3 γρ. 
νερού, ενώ 1 γρ. πρωτεΐνης κατακρατεί µόνο 1 γρ. νερού.

Επιπροσθέτως, για όσους θέλουν να αυξήσουν τον µεταβολισµό 
τους, καταναλώνοντας πρωτεΐνες είναι ένας τρόπος να το πετύχουν, 
καθώς για την πέψη τους χρησιµοποιείται περισσότερη ενέργεια από 
τον οργανισµό µας απ’ όση για την πέψη των υδατανθράκων, αυξά-
νοντας έτσι λίγο τον µεταβολισµό, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της 
πέψης.

Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να τονίσουµε ότι οι απαραίτητες πρω-
τεΐνες για τον οργανισµό µας µπορούν να καταναλωθούν µέσω της 
τροφής και δεν χρειάζεται να «φορτώνουµε» τον οργανισµό µας µε διά-
φορα σκευάσµατα χωρίς να γνωρίζουµε ακριβώς τα συστατικά τους, ρι-
σκάροντας έτσι την υγεία µας.

Οι πρωτεΐνες του ανθρώπινου σώµατος αποτελούνται από 20 αµινο-
ξέα, από τα οποία περισσότερα από τα µισά µπορούν να σχηµατιστούν στο 
ανθρώπινο σώµα, οπότε δεν χρειάζεται να ληφθούν µε την τροφή. Εννέα 
από τα αµινοξέα, όµως, είναι απαραίτητα, γιατί το σώµα δεν µπορεί να τα 
παραγάγει: ιστιδίνη, ισολευκίνη, λευκίνη, λυσίνη, µεθειονίνη, φαινυλαλανίνη, 
θρεονίνη, τρυπτοφάνη, βαλίνη.

Οι πρωτεΐνες χωρίζονται στις πρωτεΐνες υψηλής ποιότητας, οι οποίες είναι 
οι ζωικές πρωτεΐνες (αυγά, κρέας, ψάρι, πουλερικά, γαλακτοκοµικά προϊόντα), 
και στις πρωτεΐνες χαµηλής ποιότητας ή πρωτεΐνες χαµηλής βιολογικής αξίας 
(σπόροι, φασόλια, λαχανικά), οι οποίες έχουν έλλειψη ενός ή περισσότερων αµινο-
ξέων. Οι φυτικές πρωτεΐνες συνήθως περιέχουν χαµηλή ποσότητα λυσίνης (σπόροι 
δηµητριακών) ή µεθειονίνης και κυστεΐνης (φασόλια), όµως η σόγια έχει την υψηλότερη 
βιολογική αξία απ’ όλες. Οι χορτοφάγοι πρέπει να καταναλώνουν µεγάλη ποικιλία φυτικών 
τροφίµων, που περιέχουν διαφορετικά αµινοξέα. Tip για χορτοφάγους: η ανάµειξη των φα-
σολιών ή των οσπρίων µε υδατάνθρακα παρέχει τα απαραίτητα αµινοξέα σε σωστές αναλογίες 
και βοηθά στην απορρόφηση της πρωτεΐνης από τον οργανισµό, όπως π.χ. φασόλια µε ρύζι, κα-
λαµπόκι µε φασόλια, προϊόντα καλαµποκιού µε φασόλια ή ψωµί µε φυστικοβούτυρο.

Όσον αφορά την ποσότητα που πρέπει να καταναλώνεται ηµερησίως από ενήλικες που δεν γυ-
µνάζονται, αυτή είναι 0,8 γρ. ανά κιλό σωµατικού βάρους τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, 
µε την προϋπόθεση ότι η θερµιδική πρόσληψη είναι επαρκής και ότι τα 2/3 ή περισσότερο των πρωτεϊνών 
προέρχονται από ζωικές πηγές. Όσον αφορά τους αθλητές αντοχής, σύµφωνα µε επιστηµονική έρευνα πρέπει 
να καταναλώνουν ηµερησίως 0,8 έως 1,4 γρ. πρωτεϊνών ανά κιλό σωµατικού βάρους, εξαιτίας της αυξηµένης χρή-
σης των πρωτεϊνών ως πηγής ενέργειας. Οι αθλητές δύναµης πρέπει να καταναλώνουν 1,7 γρ. πρωτεϊνών ανά κιλό 
σωµατικού βάρους για την ανάπλαση των ιστών και τη διατήρηση θετικής ισορροπίας αζώτου, για να µεγιστοποιηθεί η αύ-
ξηση της µυϊκής µάζας. Επειδή όµως η προπόνηση στα περισσότερα αθλήµατα περιέχει τόσο αερόβια στοιχεία όσο και στοιχεία 
δύναµης, συνιστάται στους αθλητές, γενικά, να καταναλώνουν από 1,5 έως 2 γρ. πρωτεϊνών ανά κιλό σωµατικού βάρους, µε την προ-
ϋπόθεση ότι η διατροφή τους είναι επαρκής σε θερµίδες, ενώ τουλάχιστον το 65% των πρωτεϊνών πρέπει να είναι υψηλής βιολογικής αξίας. 
Οι χορτοφάγοι αθλητές πρέπει να καταναλώνουν πάνω από 2 γρ. πρωτεϊνών ανά κιλό σωµατικού βάρους.

Πρωτεΐνες: Ποιες και 
πόσες χρειαζόµαστε;
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Πόσες φορές στη ζωή µας δεν έχουµε νιώσει ότι µας 
λείπει ύπνος και ότι δεν ξεκουραζόµαστε αρκετά; 
Τα άγχη και το στρες της καθηµερινότητας µας κυ-
ριεύουν και ο ύπνος µας γίνεται δύσκολος και ανε-

παρκής. Οι διαταραχές του ύπνου, όπως η υπνική άπνοια και η 
αϋπνία, µειώνουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων και συνι-
στούν ένα σοβαρό πρόβληµα για τη δηµόσια υγεία. Τα άτοµα 
µε ανεπαρκή και διαταραγµένο ύπνο έχουν αυξηµένο κίνδυνο 
να εµφανίσουν σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και παχυσαρκία.

Η καθηµερινή µας διατροφή σχετίζεται και µε την ποιό-
τητα αλλά και µε τη διάρκεια του ύπνου. Η σύγχρονη έρευνα 
έχει δείξει ότι η έλλειψη και η υπερβολική πρόσληψη ορισµέ-
νων βιταµινών και ορισµένων θρεπτικών συστατικών µπορούν 
να επηρεάσουν τη συνολική ποιότητα του ύπνου µας. Για πα-
ράδειγµα, ένα γεύµα πλούσιο σε υδατάνθρακες κατά τις απο-
γευµατινές ώρες µπορεί να µας κάνει να κοιµηθούµε καλύτερα 
το βράδυ, αρκεί να έχει γίνει τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν 

πάµε για ύπνο. Η ισορροπηµένη διατροφή, που καλύπτει τις α-
νάγκες µας σε ενέργεια και περιέχει περιορισµένα κορεσµένα 

λιπαρά, αρκετούς σύνθετους υδατάνθρακες και λευκά άπαχα 
κρέατα, µαζί µε επαρκή πρόσληψη νερού οδηγεί σε καλή συνο-

λική υγεία και καλόν ύπνο.
Τα άτοµα που έχουν πιο φυσιολογικό σε διάρκεια και ποιό-

τητα ύπνο είναι αυτά που έχουν µεγαλύτερη ποικιλία τροφίµων στη 
διατροφή τους και προσλαµβάνουν µεγαλύτερες ποσότητες θεοβρω-

µίνης και ω-3 λιπαρών οξέων.
Η ανεπαρκής πρόσληψη σεληνίου οδηγεί στο να έχουµε δυσκο-

λία στο να µας πάρει ο ύπνος. Το σελήνιο βρίσκεται στα κρέατα, στα 
θαλασσινά, στα γαλακτοκοµικά προϊόντα, στα δηµητριακά και στους ξη-

ρούς καρπούς και είναι ένα βασικό µικροθρεπτικό συστατικό που παίζει 
σηµαντικό ρόλο στην ενίσχυση της ανοσίας του οργανισµού µας. Τα άτοµα 

µε ανεπαρκή πρόσληψη βιταµίνης C και σεληνίου συνήθως κοιµούνται λι-
γότερες ώρες και δεν ξεκουράζονται αρκετά.

Η µειωµένη πρόσληψη ασβεστίου σχετίζεται µε δυσκολία στον ύπνο αλλά 
και γενικότερα µε τον χαµηλότερης ποιότητας ύπνο. Η αυξηµένη κατανάλωση λι-

παρών κρεάτων και επεξεργασµένων προϊόντων κρέατος, όπως π.χ. αλλαντικά, κον-
σέρβες, µπέικον, σχετίζεται µε αυξηµένη συχνότητα περιστατικών υπνικής άπνοιας. 

Η χαµηλή πρόσληψη θεοβρωµίνης σχετίζεται µε αυξηµένη υπνηλία κατά τη διάρκεια 
της ηµέρας, ενώ η ανεπάρκεια στα επίπεδα της βιταµίνης D επηρεάζει τη διατήρηση του 

ύπνου. Ένα µικρό κοµµάτι µαύρης σοκολάτας ή ένα ρόφηµα κακάο κατά τη διάρκεια της η-
µέρας µπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας, ειδικά αν συνδυαστεί µε δύο µερίδες γαλακτοκο-

µικών προϊόντων. Η επαρκής πρόσληψη καλίου, που επιτυγχάνεται αν έχουµε αρκετά φρούτα 
και λαχανικά στη διατροφή µας, επίσης βοηθά στην αντιµετώπιση της ηµερήσιας υπνηλίας. Στον 

αντίποδα, οι ουσίες που µπορούν να συµβάλουν στον χαµηλής ποιότητας ύπνο και στην αϋπνία είναι 
η καφεΐνη και το αλκοόλ. Η κατάχρηση των ουσιών αυτών µπορεί να διαταράξει τους κιρκαδιανούς ρυθ-

µούς του σώµατος και να δυσκολέψει τη διαδικασία του ύπνου. Η ορµόνη µελατονίνη, που εκκρίνεται στον 
οργανισµό µας όταν βρισκόµαστε στο σκοτάδι και κατά τη διάρκεια του ύπνου, συµβάλλει στην ποιότητα του 

ύπνου και στη διατήρηση της ισορροπίας του βιολογικού µας ρολογιού. Η µελατονίνη υπάρχει σε φυσική µορφή 
στα µήλα, στα σταφύλια, στις µπανάνες, στον ανανά, στις ντοµάτες και στα κεράσια.

Καλή διατροφή και καλός ύπνος σηµαίνουν καλή υγεία και ευεξία.

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

 Η σωστή διατροφή για καλό
και ξεκούραστο ύπνο

H ζάχαρη δεν προσφέρει µόνο γευστική απόλαυση. Στον χώρο της κοσµετολογίας 
θεωρείται ένα σηµαντικό φυσικό υλικό, χάρη στα δραστικά συστατικά που 
περιέχει και σε ένα σύστηµα ενυδάτωσης µε σύσταση και συµπεριφορά 

παραπλήσιες µε αυτές της επιδερµίδας µας. Μπορεί να προσφέρει µοναδική 
ανακούφιση στις ξηρές ή στις ώριµες επιδερµίδες. Μπορεί, επίσης, να φροντίσει 
τέλεια τις επιδερµίδες που υποφέρουν από παροδική τάση αφυδάτωσης λόγω των 
περιβαλλοντικών συνθηκών.

Αρωµατική πούδρα για το µπάνιο

Υλικά: 1 κούπα µαγειρική σόδα, 2 κουταλιές ζάχαρη, 1 κουταλάκι κανέλα, 
1 κουταλάκι τζίντζερ, 1 κουταλάκι µπαχαρικό γαρίφαλο

Εκτέλεση: Ανακατέψτε καλά όλα τα υλικά µαζί και φυλάξτε το µείγµα σε 
ένα δοχείο. Ρίξτε 2 κουταλιές σε ζεστό νερό και απολαύστε ένα αρωµατικό 
µπάνιο.

Απαλά χέρια

Πάρτε µικρή ποσότητα ζάχαρης στις χούφτες σας, ρίξτε λίγο χλιαρό 
νερό και τρίψτε τα χέρια σας µεταξύ τους. Ξεπλύντε και απλώστε 
µια ενυδατική κρέµα. Τα χέρια σας θα γίνουν ιδιαίτερα απαλά.

Απολέπιση σώµατος

Σε ένα µπολ αναµείξτε ίσες ποσότητες ζάχαρης µε 
γάλα, π.χ. 5 κουταλιές ζάχαρη µε 5 κουταλιές γάλα. 
Χρησιµοποιήστε το µείγµα σε νωπή επιδερµίδα, 
µε απαλές κυκλικές κινήσεις. Ξεπλύντε και 
απλώστε µια ενυδατική κρέµα σώµατος. 
Είναι µια απλή και εύκολη λύση για 
βελούδινη επιδερµίδα.
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