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ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 50%  
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ΠΟΥ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ
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για το
αυτοκίνητο!

AUTO

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

AUTO
IOYΛIOΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 8

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!

››  Με το Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 

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...

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 12

AUTO
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 10

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

AUTO
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 9

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

AUTO
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 11

La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

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

ΝΕΟ 
CITROEN C3

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

04-05 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Τα 
επόμενα λάθη με τη συμφωνία Τσίπρα-
Ζάεφ
06 // ΕΥΡΩΠΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Σκόπια: 
Πολιτική βιασύνη σε αργές διαδικασίες
07 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤ. ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ 
«Μπορούν, για τόσο πολλές 
περιπτώσεις, να επικαλούνται 
σαν άλλοθι την ανικανότητα, την 
ανευθυνότητα, το λάθος;»
08-09 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΟΔ. 
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ «Προσφυγικό: Ζούμε τις 
τραγικές συνέπειες των λαθών του 
2016»
10 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Τι δεν αρέσει στους 
τουρίστες στην Αθήνα
11 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Οικονομικό 
αδιέξοδο λόγω αδυναμίας των τραπεζών
12 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ν. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
«Η κυβέρνηση αγνοεί και τιμωρεί 
όποιον δεν ανήκει στον δικό της στενό 
κομματικό κύκλο»
13 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Επιφυλάξεις για τα 
έργα του Δήμου Αθηναίων στον Εθνικό 
Κήπο
14 // TWITTER Ποιες τράπεζες, το νέο 
σήμα της ΝΔ
15 // ΑΠΟΨΗ Δ. ΓΑΛΛΗΣ Ο λύκος 
φυλάει τα πρόβατα με επιτυχία
16 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ  Όταν οι λαοί γυρίζουν 
την πλάτη στις ελίτ

SPORTS
28 // ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ  Μεγάλος κερδισμένος και 
χαμένοι
29 // ΣΤΟΙΧΗΜΑ  Έγκυρες προτάσεις από το 
Betarades.gr

FREE TIME
32 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώμενα της 
εβδομάδας
33 // CINEMA Τι θα δούμε στις κινηματογραφικές 
αίθουσες
34-35 // EDITORIAL Παγκόσμια Ημέρα των 
Ζώων: Αλήθεια γιορτάζουμε;
36-37 // BOOKS Οκτώ βιβλία για το φθινόπωρο 
(για μικρούς και μεγάλους)
38-39 // ΕΥΕΞΙΑ Επτά λόγοι για να βάλεις βάρη 
στην προπόνησή σου // Μπαχαρικά για δίαιτα // 
Πώς μπορώ να χάσω βάρος

17 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Η κρίση βγάζει «off» τους 
σεισμογράφους
18-19 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΚΟΛΛΕΓΙΟ IdEF: Νέο 
πρόγραμμα σπουδών στις Επιστήμες & 
Τεχνικές Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
22 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Λ. ΑΡΣΟΦΣΚΙ «Κέρδισε 
ο λαός που ψήφισε ναι»
24 // BUSINESS Τα σημαντικότερα νέα του 
κόσμου των επιχειρήσεων



Λ. BOYΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 248, 17343, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 210 9715711 - 27540 33500

AΠΟΣΤΟΛΗ E-ΜΑΙL: sales@goutos.gr   
www.goutos.gr

Με επαγγελματισμό, ειλικρίνεια  
και αξιοπιστία για τις ανάγκες  

και τις επιδιώξεις σας
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ανάλυση

Τ
ο αποτέλεσμα του δημοψη-
φίσματος που πραγματοποι-
ήθηκε την περασμένη Κυ-
ριακή στην ΠΓΔΜ ήταν ένα 
σοκ για τον Τσίπρα, τον Ζάεφ 
και όλους όσοι επένδυσαν στη 

συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ.
Δεν φαίνεται όμως να λαμβάνεται υπ’ όψιν 

στον πολιτικό σχεδιασμό των περισσότερων 
πρωταγωνιστών, οι οποίοι κινούνται σαν να μη 
συνέβη τίποτα.

Εντυπωσιακό αποτέλεσμα
Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος είναι εντυ-
πωσιακό, με την έννοια ότι είχε μπει ένα όριο 
συμμετοχής 50% των εγγεγραμμένων ψηφοφό-
ρων, κάτω από το οποίο θα ήταν συνταγματικά 
και κυρίως πολιτικά άκυρο.

Πριν από το δημοψήφισμα πέρασαν από τα 
Σκόπια οι περισσότεροι Ευρωπαίοι ηγέτες, όπως 
και κορυφαίοι εκπρόσωποι των ΗΠΑ και του 
ΝΑΤΟ, για να εξασφαλίσουν τη μεγάλη συμμε-
τοχή των πολιτών σε αυτό.

Τελικά ψήφισαν στο δημοψήφισμα μόλις 
666.743 πολίτες, δηλαδή το 36,9% των εγγεγραμ-
μένων ψηφοφόρων. Αυτός ο θρίαμβος της απο-
χής, η οποία ήταν η επίσημη γραμμή του Προέ-
δρου Ιβάνοφ και του εθνικιστικού κόμματος της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης VMRO, έχει τερά-
στια πολιτική σημασία.

Για να καταλάβουμε τις διαστάσεις του προ-
βλήματος που αντιμετωπίζει ο πρωθυπουργός κ. 
Ζάεφ δεν χρειάζεται να αναφερθούμε στους ε-
κλογικούς καταλόγους, στους οποίους είναι εγ-
γεγραμμένοι 1,8 εκατομμύρια δυνητικοί ψηφο-
φόροι αλλά μπορεί να μην είναι αντιπροσωπευ-
τικοί.

Οι εκλογικοί κατάλογοι δύσκολα αλλάζουν, 
γιατί σε αυτούς εκφράζονται λεπτές ισορροπίες 
της συμφωνίας της Αχρίδας μεταξύ σλαβικής 
πλειοψηφίας και αλβανικής μειοψηφίας. Επι-

πλέον, εκτιμάται ότι 400.000 πολίτες της ΠΓΔΜ 
έχουν φύγει στο εξωτερικό για βιοποριστικούς 
λόγους.

Μέτρο σύγκρισης πρέπει να είναι οι βουλευ-
τικές εκλογές του Δεκεμβρίου 2016. Σε αυτές 
πήραν μέρος 1.191.000 πολίτες. Το κενό της τάξης 
των 525.000 πολιτών δείχνει την έλλειψη δυνα-
μικής σε ό,τι αφορά τη συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ.

Από τους 666.743 που πήραν μέρος στο δη-
μοψήφισμα, τα «ναι» ήταν 609.813 ή 91,5% του 
συνόλου. Τα «όχι» ήταν 37.700 ή 5,7% του συνό-
λου, ενώ υπήρχαν και 19.221 άκυρα ψηφοδέλτια.

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι αν 
έμπαιναν στο παιχνίδι οι ψηφοφόροι που επέλε-
ξαν την αποχή, θα είχαμε μια σκληρή μάχη με-
ταξύ του «ναι» και του «όχι» με πιθανότερη την 
οριακή επικράτηση του «ναι».

Αυτή όμως θα οφειλόταν στη συμπαγή ψήφο 
υπέρ του «ναι» της αλβανικής μειονότητας, που 
αναλογεί στο 25% του πληθυσμού, ενώ η σλα-
βική πλειοψηφία, η οποία αποτελεί και την εκλο-
γική βάση του κ. Ζάεφ, θα ήταν με μεγάλη δια-
φορά υπέρ του «όχι».

Με βάση το Σύνταγμα της γειτονικής χώρας, 
χρειάζονται διπλές πλειοψηφίες, για τη σλαβική 
πλειοψηφία και την αλβανική μειονότητα, για να 
λειτουργήσει σχετικά ομαλά η δημοκρατία.

Εάν κρίνουμε από τα αποτελέσματα του δη-
μοψηφίσματος, ο κ. Ζάεφ στερείται της ανα-
γκαίας λαϊκής απήχησης για να προωθήσει μια 
δύσκολη από πολιτική άποψη συμφωνία.

Προβληματικό υποκατάστατο
Κι ενώ θα περίμενε κανείς να προσαρμόσουν οι 
πρωταγωνιστές την τακτική και τη στρατηγική 
τους στο αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, οι 
περισσότεροι από αυτούς κάνουν ότι δεν βλέ-
πουν.

Η επίσημη θέση της Ε.Ε. και των ευρωπαϊ-
κών κυβερνήσεων είναι ότι το 91,5% των πολιτών 
που πήραν μέρος στο δημοψήφισμα και ψήφισαν 

«ναι» ανοίγουν τον δρόμο στην ευρωπαϊκή προ-
οπτική της ΠΓΔΜ.

Το πολιτικό πλήγμα για την Ε.Ε. είναι ση-
μαντικό, γιατί το ερώτημα του δημοψηφίσματος 
είχε διατυπωθεί με τρόπο που αφορούσε άμεσα 
την ένταξη της ΠΓΔΜ στην Ε.Ε. και στο ΝΑΤΟ. 
Εκτιμήθηκε ότι με τον τρόπο αυτόν θα εκδηλω-
νόταν μια εκλογική δυναμική υπέρ του «ναι», με 
το σκεπτικό ότι μια χώρα με τόσο πολλά αναπτυ-
ξιακά προβλήματα έχει κάθε λόγο να διεκδικήσει 
μια θέση στην Ε.Ε.

Επιπλέον, μετά το σοκ του Brexit, το οποίο α-
ποτελεί πολιτικό, οικονομικό και στρατιωτικό α-
κρωτηριασμό της Ε.Ε., έχει επικρατήσει μια ανό-
ητη κατά την άποψή μου στρατηγική, σύμφωνα 
με την οποία η διεύρυνση της Ε.Ε. στα Δυτικά 
Βαλκάνια μπορεί να αποτελέσει ένα είδος αντι-
σταθμίσματος για το Brexit.

Δεν υπάρχει τίποτα συγκρίσιμο μεταξύ των 
δύο, ενώ αν κρίνουμε και από το αποτέλεσμα του 
δημοψηφίσματος, είναι πιθανότερο να βαλκανο-
ποιηθεί η Ε.Ε. με το άνοιγμα στα Δυτικά Βαλκά-
νια από το να εξευρωπαϊστούν τα Δυτικά Βαλκά-
νια.

Αν οι Βρυξέλλες δεν είναι σε θέση να κατα-
νοήσουν την πολιτική πραγματικότητα στην 
ΠΓΔΜ, σκεφτείτε τι έχει να γίνει όταν αρχίσουν 
να ασχολούνται με πιο σύνθετες περιπτώσεις, 
όπως είναι το Κόσοβο και κυρίως η Βοσνία-Ερ-
ζεγοβίνη, όπου ισχύει το «όλοι εναντίον όλων».

Υποτίθεται ότι η συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ 
είναι συμβολή στη σταθεροποίηση των Δυτι-
κών Βαλκανίων, αλλά αυτό δεν προκύπτει με 
βάση το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Προς 
το παρόν αντί για συμβολή στη σταθεροποίηση 
της ΠΓΔΜ και των Δυτικών Βαλκανίων έχουμε 
τη δημιουργία προϋποθέσεων για μερική εθνι-
κή,πολιτική αποσταθεροποίηση στην Ελλάδα.

Είναι αξιοπερίεργο το θέαμα της Ε.Ε. που δυ-
σκολεύεται να διαχειριστεί το Brexit, αδυνατεί 
να συνεννοηθεί με Ιταλία, Πολωνία και Ουγγα-

ρία, στερείται σοβαρής πολιτικής για το προσφυ-
γικό-μεταναστευτικό, δείχνει αμήχανη μπρο-
στά στη δυναμική άνοδο της σκληρής και άκρας 
Δεξιάς στην πορεία προς τις ευρωεκλογές του 
Μαΐου 2019 και δεσμεύει τόση ενέργεια και τόσο 
μεγάλο διπλωματικό κεφάλαιο στα Δυτικά Βαλ-
κάνια και ειδικά στην ΠΓΔΜ.

Κατά την άποψή μου, η Ε.Ε. πρέπει πρώτα 
να οργανώσει την ενίσχυση της συνοχής της, την 
εμβάθυνση των πολιτικών της και το νέο ξεκί-
νημα της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 
και μετά να αποφασίσει αν θα ασχοληθεί με τη 
μαύρη τρύπα των Δυτικών Βαλκανίων.

Το χειρότερο σενάριο για την Ε.Ε και την 
Ελλάδα είναι να ακολουθηθεί η γνώριμη ευρω-
παϊκή ρουτίνα, όπου τον ενθουσιασμό για ένα 
θέμα διαδέχονται η απογοήτευση και η αδρά-
νεια. Στην περίπτωση της Ελλάδας, μπορεί να 
μείνουμε μόνοι με τις εκκρεμότητες που θα έ-
χουμε δημιουργήσει στη βάση της συμφωνίας 
Τσίπρα-Ζάεφ.

Η ώρα των ελιγμών
Η ΠΓΔΜ είναι μια χώρα χωρίς σοβαρή δημοκρα-
τική παράδοση και με εξαιρετικά προβληματι-
κούς θεσμούς. Ακόμη και το ξεκίνημα της εντα-
ξιακής διαδικασίας είναι αμφίβολο, γιατί η δια-
φθορά σπάει ρεκόρ και είναι θεσμοθετημένη, 
ανεξάρτητη Δικαιοσύνη δεν υπάρχει, τα δημο-
κρατικά δικαιώματα των πολιτών δεν είναι κατο-
χυρωμένα.

Σε αυτό το προβληματικό πλαίσιο ο Ζάεφ 
μπορεί να βγάλει αυθαίρετα συμπεράσματα από 
τη μεγάλη ήττα που υπέστη στο δημοψήφισμα.

Για να περάσει τη συνταγματική αναθεώ-
ρηση από τη Βουλή χρειάζεται πλειοψηφία 2/3, 
δηλαδή 80 στους 120 βουλευτές. Εάν επικρα-
τούσε στο δημοψήφισμα, ο Ζάεφ θα προκαλούσε 
εκλογές, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει την 
πλειοψηφία των 2/3 με δημοκρατικό τρόπο.

Οι πιθανότητες να επικρατήσει στις εκλογές 

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

ΤΑ ΕΠΌΜΕΝΑ ΛΑΘΗ 
ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΊΑ 
ΤΣΊΠΡΑ-ΖΑΕΦ
Η Ε.Ε. αναζητεί αντίδοτο στο Brexit, 
ο Τσίπρας «σταθεροποιεί» τα Βαλκάνια 
σε βάρος μας.

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

www.kyrtsos.gr  George Kyrtsos - Γιώργος Κύρτσος   @GiorgosKyrtsos
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ανάλυση

είναι περιορισμένες, εφόσον, αν κρίνουμε από το 
αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, η πλειοψηφία 
του σλαβικού πληθυσμού δεν στηρίζει τη συμ-
φωνία Τσίπρα-Ζάεφ.

Το πιθανότερο είναι να αξιοποιήσει τον ξένο 
παράγοντα και διάφορα παρασκηνιακά κίνητρα 
για να βρει τους 11 βουλευτές που του λείπουν για 
τη συνταγματική πλειοψηφία 2/3 που χρειάζεται 
μεταξύ των 51 βουλευτών της Κοινοβουλευτικής 
Ομάδας του VMRO.

Σε περίπτωση, βέβαια, που θα λύσει το πρό-
βλημα στο παρασκήνιο αντί με πρόωρες βουλευ-
τικές εκλογές, όλοι καταλαβαίνουμε ότι θα δημι-
ουργηθεί σκηνικό πόλωσης στη γειτονική χώρα, 
εφόσον θα υπάρχει προφανής αντίθεση μεταξύ 
της έκφρασης της λαϊκής βούλησης και των με-
θοδεύσεων του Ζάεφ και όσων τον στηρίζουν.

Στη συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ υπάρχει και ένα 
χρονικό όριο, το οποίο μπορεί να αποκτήσει πο-
λιτικό ενδιαφέρον με το πέρασμα του χρόνου. 

Η συμφωνία προβλέπει ρητά ότι οι συνταγματι-
κές τροποποιήσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί 
μέχρι το τέλος του 2018. Αυτό αυξάνει την πίεση 
στον Ζάεφ να οργανώσει ένα είδος αποστασίας 
βουλευτών του κόμματος της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης και μετατρέπει την όλη διαδικασία σε 
πολιτικό και διπλωματικό θρίλερ.

Είναι λογικό να περιμένουμε ότι η κυβέρ-
νηση Τσίπρα δεν θα επιμείνει στον σεβασμό του 
χρονικού ορίου για τη συνταγματική αναθεώ-
ρηση που θέτει η συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ, αλλά 
όλα έχουν ημερομηνία λήξης, ιδιαίτερα αν υπάρ-
ξει κυβερνητική αλλαγή στην Ελλάδα.

Η τακτική της Αθήνας
Ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας και οι συνεργάτες 
του δεν ενδιαφέρονται τόσο για το πολιτικό μή-
νυμα του δημοψηφίσματος όσο για το γεγονός ότι 
η διαφαινόμενη καθυστέρηση στην όλη διαδικα-
σία μεταθέτει χρονικά την υποτιθέμενη ρήξη με 
τον κ. Καμμένο και διευκολύνει την προσπάθεια 
της κυβέρνησης να πλησιάσει στο τέλος ή και να 
εξαντλήσει την τετραετία.

Στον πολιτικό σχεδιασμό του Μαξίμου δεν 
κυριαρχεί η διαχείριση του εθνικού θέματος αλλά 
η προσπάθεια παράτασης της παραμονής στην ε-
ξουσία.

Λογικά ο κ. Τσίπρας θα έπρεπε να είχε γίνει 
ιδιαίτερα επιφυλακτικός μετά τα αποτελέσματα 
του δημοψηφίσματος. Η Αθήνα έχει δώσει υπερ-
βολικά πολλά στα Σκόπια, από την εθνικότητα 
και το εθνοτικό επίθετο «Μακεδόνας» στο Σύ-
νταγμα της χώρας μέχρι τη γλώσσα και τα διεθνή 
ακρωνύμια.

Η ελληνική πλευρά καταγράφει κάποια αβέ-
βαια κέρδη στο θέμα του ονόματος, δημιουργώ-
ντας όμως ένα σωρό νέα προβλήματα στον εαυτό 
της. Από τη στιγμή που οι εθνικιστές παραμένουν 
πολιτικά κυρίαρχοι στον σλαβικό πληθυσμό, γί-
νεται φανερό ότι η συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ δεν α-
ποτελεί συμβολή στη σταθεροποίηση στα Δυτικά 

Βαλκάνια και στη βελτίωση των διμερών σχέ-
σεων, απλώς προετοιμάζει τον επόμενο γύρο με 
τα Σκόπια ενισχυμένα λόγω των υπογραφών του 
ΝΑΤΟ και ενδεχομένως της Ε.Ε. που θα έχουν ε-
ξασφαλίσει και τους εθνικιστές του VMRO να κυ-
ριαρχούν πολιτικά.

Ο ρωσικός παράγοντας
Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος μπορεί να 
θεωρηθεί και νίκη της Ρωσίας, η οποία θεωρεί ότι 
το ΝΑΤΟ εφαρμόζει μια στρατηγική περικύκλω-
σής της και γι’ αυτό αντιτίθεται στην ένταξη της 
ΠΓΔΜ στη Συμμαχία.

Η πολιτική επιρροή της Μόσχας στα Σκόπια 
αποδεικνύεται πολλαπλάσια της οικονομικής ε-
πιρροής της. Εβδομήντα πέντε τοις εκατό του ε-
ξαγωγικού, εισαγωγικού εμπορίου της ΠΓΔΜ 
πραγματοποιείται με την Ε.Ε. των «28», ενώ το 
75% των ξένων άμεσων επενδύσεων προέρχεται 
από την Ε.Ε.

Δεύτερη σε οικονομική επιρροή έρχεται η 
Κίνα με ένα ποσοστό της τάξης του 5%, τρίτη η 
Τουρκία που κινείται κοντά στο 4% και λίγο πιο 
κάτω η Ρωσία. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ε.Ε. 
έχει κυριαρχήσει οικονομικά στην ΠΓΔΜ και στα 
άλλα πέντε κράτη των Δυτικών Βαλκανίων. Επο-
μένως η θεωρία σύμφωνα με την οποία επιβάλ-
λεται η διεύρυνση προς τα Δυτικά Βαλκάνια για 
να ενισχυθεί η οικονομική επιρροή της Ε.Ε. έχει 
συγκεκριμένα όρια, εφόσον η οικονομική διείσ-
δυση έχει ήδη πραγματοποιηθεί σε εντυπωσιακό 
βαθμό.

Σε ό,τι αφορά, όμως, την πολιτική επιρροή τα 
πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά, η Μόσχα ε-
ξακολουθεί να έχει την εικόνα μιας μεγάλης, φιλι-
κής προς τη σλαβική πλειοψηφία της ΠΓΔΜ δύ-
ναμης.

Η ρωσική διπλωματία είναι κοντά στις θέσεις 
των εθνικιστών του VMRO, γεγονός που πρέπει 
να μας προβληματίσει. Η ανακοίνωση της κυβέρ-
νησης της Ρωσίας μας προειδοποιεί για μια δύ-
σκολη συνέχεια. Σε αυτήν υπογραμμίζεται ότι «η 
προσέλευση σε ποσοστό 36,8% των ψηφοφόρων 
σημαίνει ότι το δημοψήφισμα δεν μπορεί να θε-
ωρηθεί έγκυρο (η προσέλευση θα πρέπει να α-
νέρχεται στο 50% τουλάχιστον). Πρόκειται για 
καθαρή ένδειξη του ότι οι Μακεδόνες ψηφοφό-
ροι επέλεξαν να μποϊκοτάρουν τις λύσεις που επι-
βάλλονται στα Σκόπια και στην Αθήνα έξωθεν – 
με πολιτικούς ηγέτες του ΝΑΤΟ και των κρατών-
μελών της Ε.Ε. να συμμετέχουν αυτοπροσώπως 
σε αυτή τη μεγάλης κλίμακας καμπάνια προπα-
γάνδας, παρεμβαίνοντας ανεμπόδιστα στις εσωτε-
ρικές υποθέσεις αυτού του βαλκανικού κράτους».

Στη συνέχεια τονίζεται ότι η Ρωσία ως μό-
νιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 
παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, εφόσον «σύμ-
φωνα με την παράγραφο 3 του Ψηφίσματος 845 
του Συμβουλίου Ασφαλείας, τα αποτελέσματα 
των συνομιλιών μεταξύ Σκοπίων και Αθηνών θα 
κριθούν από το ίδιο το Συμβούλιο Ασφαλείας».

Η ρωσική παρέμβαση ενισχύει την αβεβαιό-
τητα σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις, αλλά πρέπει να 
τονιστεί ότι η ρωσική διπλωματία είναι ακόμη πιο 
κοντά στις θέσεις των Σκοπίων απ’ ό,τι η ευρωπα-
ϊκή και η αμερικανική.

Πάντα χωρίς στρατηγική
Η δημοσίευση από την εφημερίδα «Καθημε-
ρινή» των πρακτικών της συνεδρίασης των πο-

λιτικών αρχηγών και ισχυρών παραγόντων της 
ΠΓΔΜ στις 27 Ιανουαρίου 2018 και στις 19 Μαΐου 
2018 επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα δεν έχει –εξαι-
τίας των επιλογών του κ. Τσίπρα– εθνική στρατη-
γική στη διαχείριση ενός τόσο σημαντικού εθνι-
κού θέματος.

Στη συνεδρίαση της 27ης Ιανουαρίου ο υ-
πουργός Εξωτερικών Ντιμιτρόφ παραδέχεται το 
αδιέξοδο της διπλωματίας της ΠΓΔΜ επισημαί-
νοντας ότι «κατ’ αρχάς η Ελλάδα χρησιμοποιεί 
από το 2007, μετά την αναγνώριση από τις ΗΠΑ, 
την ευρωπαϊκή και ευρωατλαντική προοπτική 
μας ως εφαλτήριο. Ο χρόνος μετράει υπέρ της». 
Απ’ ό,τι φαίνεται, παραιτηθήκαμε από το στρα-
τηγικό πλεονέκτημα που αποκτήσαμε σε βάθος 
χρόνου με πρωτοβουλία του κ. Τσίπρα.

Στη συνέχεια ο κ. Ντιμιτρόφ θέτει και απα-
ντά ο ίδιος στο ερώτημα «πώς θα είναι η Ελλάδα 
μετά τις εκλογές;»: «Στην εξουσία θα είναι η ΝΔ 
με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος έχει σπου-
δάσει στη Δύση. Πρέπει να βιαστούμε […]. Το δικό 
μας βασικό επιχείρημα είναι η σταθεροποίηση 
των Βαλκανίων. Η προσφυγική κρίση έδειξε πού 
μπορεί να οδηγηθεί η κατάσταση όταν γινόμαστε 
πρόβλημα για την Ε.Ε.».

Την επιχειρηματολογία του ενίσχυσε ο πρω-
θυπουργός Ζάεφ λέγοντας: «Αν δεν βρούμε τώρα 
λύση, θα χάσουμε δέκα χρόνια. Η προσφυγική 
κρίση αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον για την περι-
οχή, πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτό το ενδια-
φέρον (ακολούθησε και το αντίστοιχο ενδιαφέ-
ρον του ΝΑΤΟ) και να βρούμε μια λύση».

Με βάση όσα είπε ο Ζάεφ στη συνεδρίαση 
της 19ης Μαΐου αναφορικά με τις συνομιλίες 
που είχε με τον Τσίπρα στη Σόφια στις 16 και 17 
Μαΐου, η συνεργασία των δύο ανδρών είναι ιδιαί-
τερα στενή και περιλαμβάνει ακόμη και θέματα ε-
κλογικής τακτικής που είναι εσωτερικές υποθέ-
σεις των δύο χωρών. Ο Ζάεφ περιέγραψε την τα-
κτική Τσίπρα ως εξής: «Ο Τσίπρας έχει καθαρό 
ότι είναι για εμάς πολύ δύσκολο να αλλάξουμε τη 
συνταγματική μας ονομασία. Αλλά αν δεν υπάρ-
ξουν συνταγματικές αλλαγές, δεν μπορεί να σχη-
ματίσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία και αυτή 
δεν θα προέλθει από τις ψήφους του Καμμένου 
αλλά από το Ποτάμι. Αυτό θα οδηγούσε σε πρόω-
ρες εκλογές. Από τη ΝΔ δεν περιμένει καμία υπο-
στήριξη, καθώς δίνει στον Βορρά της χώρας μάχη 
ψήφο με ψήφο ενάντια στον Καμμένο».

Αυτή είναι κατά τον Ζάεφ η άποψη που του 
εξέθεσε ο Τσίπρας για τις εσωτερικές πολιτικές 
εξελίξεις στην Ελλάδα σε σχέση με το περιεχό-
μενο της συμφωνίας Τσίπρα-Ζάεφ.

Η εικόνα του Έλληνα πρωθυπουργού ο ο-
ποίος αντί να διαπραγματεύεται με την άλλη 
πλευρά στη βάση εθνικών θέσεων ανταλλάσσει 
πληροφορίες για χρήσιμους ελιγμούς τακτικής 
επιβεβαιώνει ότι η κυβέρνηση δεν έχει εθνική 
στρατηγική στο ζήτημα και πως από την αρχή 
προώθησε τη «λύση» με κομματικά, πολιτικά κρι-
τήρια.

Μέχρι και οι ηγέτες της ΠΓΔΜ, οι οποίοι 
έχουν φτάσει την αντιπαράθεσή τους στα άκρα 
και το 2001 έφτασαν στα όρια του εμφυλίου, έκα-
ναν τις αναγκαίες συσκέψεις για να μοιραστούν 
τον προβληματισμό τους και να δουν αν υπάρ-
χουν περιθώρια για χάραξη κοινής πολιτικής. Από 
άποψη διαδικασίας μείναμε, με ευθύνη της κυ-
βέρνησης Τσίπρα, στο «Μακεδονικό» πιο πίσω 
από την ΠΓΔΜ.

Τα Σκόπια βιάζονται 
εκτιμώντας ότι έρχεται στην 
εξουσία ο Μητσοτάκης 
και θα είναι πιο δύσκολος 
συνομιλητής.

Το αποτέλεσμα του 
δημοψηφίσματος έδειξε ότι 
ο Ζάεφ δεν ελέγχει τη σλαβική 
πλειοψηφία του πληθυσμού.
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Τηρουµένων των αναλογιών, τόσο ο 
Τσίπρας όσο και ο Ζάεφ προσπάθησαν 
την πολιτική εξόντωση των προκατόχων 
τους. Ο Σαµαράς διώκεται για τη 
Novartis, ενώ ο Γκρούεφσκι έχει ήδη µία 
καταδίκη, επειδή επηρέασε για την αγορά 
µιας αλεξίσφαιρης Mercedes περίπου 
600.000 ευρώ, και διώκεται και για τις 
τηλεφωνικές υποκλοπές.

H 
παρέλαση των κορυφαίων στελε-
χών του διεθνούς πολιτικού jet 
set στα Σκόπια τον προηγούµενο 
µήνα, λίγες ηµέρες πριν από το δη-
µοψήφισµα, ήταν για τους πολίτες 
της γειτονικής χώρας µια τεράστια 
έκπληξη.

Η επικεφαλής της ισχυρότερης χώρας της Ε.Ε. και ο 
προεδρεύων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, ο υπουργός Ε-
ξωτερικών της Γερµανίας, ο υπουργός Άµυνας των ΗΠΑ και 
πολλοί άλλοι πάτησαν το πόδι τους σε µια χώρα η θέση της 
οποίας στον χάρτη ξαφνικά έγινε εξαιρετικά σηµαντική, ενώ 
µέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν αµφίβολο αν ήταν γνωστή η 
ύπαρξή της.

Μας θυµήθηκαν, µας έµαθαν, γιατί υπήρχε η προοπτική 
της διεύρυνσης του ΝΑΤΟ, λέει γνωστός αναλυτής στα Σκό-
πια, ο οποίος δεν µπαίνει καν στο περιεχόµενο της συµφω-
νίας, αν ήταν καλή ή κακή.

Πρακτικά, δηλαδή, τους θυµήθηκαν επειδή ήταν ένα από 
τα τρία κουτάκια της βαλκανικής σκακιέρας από την οποία έ-
πρεπε να εκδιωχθούν οι Ρώσοι. Για την ακρίβεια, ήταν το 
δεύτερο κουτάκι. Το πρώτο ήταν το Μαυροβούνιο, το τρίτο 
είναι η Σερβία.

Το ζήτηµα είναι η ένταξη στο ΝΑΤΟ να γίνει τώρα, διότι 
κανείς δεν µπορεί να ξέρει τι θα γίνει αύριο, λέει.

Η αναφορά παραπέµπει στην περίφηµη δήλωση Νίµιτς, 
σύµφωνα µε τον οποίο η συµφωνία πρέπει να ολοκληρωθεί 
τώρα, γιατί µπορεί να αλλάξει η κυβέρνηση στην Ελλάδα. 
Και η αλήθεια είναι ότι ο Τσίπρας είναι δηµοφιλής στους 
πολιτικούς κύκλους στα Σκόπια, όπως προκύπτει και από 
τις αναφορές στις δύο συνόδους των πολιτικών αρχηγών, 
τα πρακτικά από τις οποίες δηµοσίευσαν η «Frankfurter 
Allgemeine Zeitung» και η «Καθηµερινή».

Όµως η πρώτη ανάγνωση της προσέγγισης είναι εσφαλ-
µένη. Η αναφορά δεν ήταν για τον Τσίπρα και την Ελλάδα, 
αλλά για τις ΗΠΑ. Αν αύριο οι Αµερικανοί τα βρουν µε τους 
Ρώσους, κανείς δεν θα ασχολείται µ’ εµάς, θα µας ξεχάσουν, 
λέει ο αναλυτής.

Το αύριο είναι µια σχετική προσέγγιση.

Οι σχεδιασµοί του Ζάεφ
Ο πρωθυπουργός Ζάεφ έχει θέσει ως όριο τη 10η Οκτω-
βρίου για να ανακοινώσει τις αποφάσεις του.

Αυτή τη στιγµή διερευνά αν περνάει η συνταγµατική α-
ναθεώρηση από τη Βουλή, που είναι απαραίτητος όρος για 
να έρθει η συµφωνία προς επικύρωση στην ελληνική Βουλή.

Οι πρώτες ενδείξεις είναι αρνητικές. Αυτή τη στιγµή έχει 
69 θετικές ψήφους και θέλει άλλες 11 ή 12 για να εξασφαλί-
σει την πλειοψηφία των 2/3 που είναι απαραίτητη, δηλαδή 
80 στους 120.

Η προσπάθεια του κ. Ζάεφ να σφίξει τον κλοιό γύρω από 
την αντιπολίτευση πιέζοντάς την µέσω των εκατοντάδων χι-
λιάδων ψηφοφόρων που θα προσέρχονταν στο δηµοψήφι-
σµα δεν πέτυχε. Το εκλογικό σώµα που προσήλθε στις κάλ-
πες και ψήφισε «ναι» είναι µικρότερο από το εκλογικό κοινό 
που ψήφισε Αλβανούς και Σοσιαλδηµοκράτες τον ∆εκέµ-
βριο του 2016, δηλαδή πριν από 22 µήνες.

Μπορεί να επικαλεστεί το 91,3% του «ναι», αλλά δεν µπο-
ρεί να το χρησιµοποιήσει. Η βασική προσδοκία του είναι να 
αποκτήσει µια οµάδα βουλευτών του VMRO-DPΜΝΕ (∆η-
µοκρατικό Κόµµα για την Εθνική Ενότητα της Μακεδονίας) 

που διαφωνούν µε την ηγεσία.
Οι φήµες λένε ότι υπάρχει µια οµάδα νέων βουλευτών 

του VMRO η οποία έχει πάρει αποστάσεις από την ηγεσία 
του κόµµατος. Όµως η νεότης είναι ένα σχετικό µέγεθος, 
από τη στιγµή που o αρχηγός του κόµµατος Χριστιάν Μι-
τσκόφσκι την προηγουµένη του δηµοψηφίσµατος, στις 29 
Σεπτεµβρίου, είχε µόλις κλείσει τα 41 και είναι ήδη αναπλη-
ρωτής καθηγητής. Σε αυτή την ηλικία του ο προκάτοχός του, 
Νίκολας Γκρούεφσκι, στα 48 τώρα, ήταν ήδη πέντε χρόνια 
πρωθυπουργός και οι φήµες λένε ότι ο λόγος του εξακολου-
θεί να είναι εξαιρετικά ισχυρός στο κόµµα.

Ο Γκρούεφσκι δεν παραιτήθηκε όταν έχασε τις εκλο-
γές, αλλά όταν υπέστη τη συντριπτική ήττα στις δηµοτικές 
εκλογές πριν από έναν χρόνο. Τηρουµένων των αναλογιών, ο 
Σαµαράς δεν παραιτήθηκε µετά την ήττα τον Ιανουάριο του 
2015, αλλά µε την ήττα στο δηµοψήφισµα.

Τηρουµένων των ίδιων αναλογιών, τόσο ο Τσίπρας όσο 
και ο Ζάεφ προσπάθησαν την πολιτική εξόντωση των προκα-
τόχων τους. Ο Σαµαράς διώκεται για τη Novartis, ο Γκρούεφ-
σκι έχει ήδη µία καταδίκη, επειδή επηρέασε για την αγορά 
µιας αλεξίσφαιρης Mercedes περίπου 600.000 ευρώ, ενώ δι-
ώκεται και για τις τηλεφωνικές υποκλοπές.

Οι φήµες λένε ότι υπάρχει προσφορά για παύση των δι-
ώξεων µε αντάλλαγµα τη συναίνεση στη συνταγµατική αλ-
λαγή.

Άλλες φήµες λένε ότι θα ανοίξει το πουγκί των πρε-
σβειών και θα ρεύσει στην πολιτική αγορά των Σκοπίων ά-
φθονο χρήµα, που θα επηρεάσει στην αλλαγή της απόφα-
σης.

Οι προσδοκίες του VMRO
Παρ’ όλα αυτά, το VMRO εξακολουθεί να είναι το πρώτο 
κόµµα και ο αντιπρόεδρός του δήλωσε µετά τη συνεδρίαση 
του κόµµατος ότι το VMRO έλαβε τις αποφάσεις του οµό-
φωνα.

Οι αποφάσεις απέχουν από αυτές που θα βοηθούσαν σε 
συναίνεση µε τους Σοσιαλδηµοκράτες του Ζάεφ: παραίτηση 
Ζάεφ, υπηρεσιακή κυβέρνηση 100 ηµερών, τα υπουργεία Ε-
σωτερικών και Κοινωνικής Πρόνοιας να περάσουν σε στε-
λέχη του VMRO.

Παράλληλα, όµως, το VMRO ζήτησε και την παραίτηση 
του γενικού εισαγγελέα και άµεση διερεύνηση των καταγγε-
λιών για νοθεία στο δηµοψήφισµα. Η νοθεία αφορούσε το 
«µπάζωµα» της κάλπης και µαζικές προσελεύσεις ψηφοφό-
ρων, που η κυβέρνηση αρνείται.

Σύµφωνα µε αναλυτές, αν οι όροι του VMRO γίνουν δε-
κτοί και εφαρµοστούν όλες οι προβλέψεις της Συµφωνίας 
των Πρεσπών χωρίς καµία καθυστέρηση, αυτό οδηγεί στην 
τελική κύρωση της συµφωνίας το καλοκαίρι.

Οι φήµες, πάντως, περί εξαγοράς βουλευτών, έτσι ώστε 
να περάσει η συµφωνία, ούτε έχουν επιβεβαιωθεί αλλά ούτε 
έχουν διαψευστεί.

Αν δεν βγαίνουν οι 80, ο Ζάεφ εξετάζει και το ενδεχό-
µενο πρόωρων εκλογών µε στόχο µια συντριπτική νίκη, η 
οποία θα του επιτρέψει να εκλέξει 80 και να κάνει τη συ-
νταγµατική αναθεώρηση.

Αυτό µε βάση τα αποτελέσµατα του δηµοψηφίσµατος, 
όπου τα «ναι» είναι περίπου 10% κάτω από την εκλογική δύ-
ναµη των Σοσιαλδηµοκρατών του 2016.

Το βασικό ερώτηµα όµως πίσω απ’ όλα αυτά είναι τι θα 
κάνουν οι Αλβανοί εάν δεν περάσει η αλλαγή ονόµατος. Θα 
µείνουν στις θέσεις τους ή θα αρχίσουν κι αυτοί να βλέπουν 
τον κόσµο µέσα από το πρίσµα της συνεννόησης Σερβίας-
Κοσόβου µε ανταλλαγή εδαφών;

Αν κάτι αναστατώνει κυβέρνηση και αντιπολίτευση στα 
Σκόπια είναι ο φόβος της επόµενης µέρας µετά την ανταλ-
λαγή της Μιτρόβιτσας του Κοσόβου, όπου κατοικούν 70.000 
Σέρβοι, µε το Πρέσεβο της Σερβίας, µε περίπου τόσους Αλ-
βανούς.

Χωρίς ΝΑΤΟ, η κατάσταση θα είναι δύσκολη…

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ

ΣΚΟΠΙΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΙΑΣΥΝΗ 
ΣΕ ΑΡΓΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ
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Τ
η σφοδρή αντίδρασή του 
στη μεταβίβαση ακινήτων 
και μνημείων της συμπρω-
τεύουσας στο Υπερταμείο 
εκφράζει ο βουλευτής Α΄ 
Θεσσαλονίκης της ΝΔ και 
επικεφαλής της αντιπολί-
τευσης στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο Σταύρος Καλαφά-

της, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση δεν α-
παντά τι προτίθεται να κάνει με το ζήτημα που 
έχει προκύψει.

Πρόσφατα καταθέσατε ερώτηση προς τον 
κ. Δραγασάκη σχετικά με τα μνημεία της 
Θεσσαλονίκης και ενδεχόμενη εκχώρησή 
τους στο Υπερταμείο. Τι συμβαίνει;
Τον Ιούνιο ο κ. Τσακαλώτος εξέδωσε μια από-
φαση με την οποία μεταβιβάζονταν στο Υπερ-
ταμείο 10.119 ακίνητα συνολικού εμβαδού γης 
511 εκατ. τ.μ. Στηριζόταν, ωστόσο, σε προη-
γούμενη απόφαση του Κυβερνητικού Συμβου-
λίου Οικονομικής Πολιτικής, που φέρει πρώτη 
την υπογραφή του κ. Δραγασάκη, ως προέ-
δρου του οργάνου. Απευθύνθηκα, λοιπόν, και 
προς τους δύο, ρωτώντας για τα μνημεία της 
Θεσσαλονίκης. Ο κ. αντιπρόεδρος, όμως, αντί 
άλλης απάντησης, εμφανίστηκε σαν Πόντιος 
Πιλάτος, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία 
αρμοδιότητα. Και ρωτώ: εάν ο ίδιος βγάζει 
την ουρά του απέξω, τι πραγματικά συνέβη; 
Δεν συνήλθε το Κυβερνητικό Συμβούλιο; Και 
η υπογραφή του;

Γνωρίζετε ποια μνημεία της συμπρωτεύ-
ουσας έχουν περάσει στο Υπερταμείο;
Συνολικά στον νομό μας εντοπίζονται 1.955 α-
κίνητα, από τα οποία τα 408 στον Δήμο Θεσσα-
λονίκης. Όλα, ωστόσο, είναι κρυμμένα πίσω 
από τον κωδικό του Κτηματολογίου και η κυ-
βέρνηση αρνείται να τα αποκαλύψει. Από προ-
σωπική έρευνα και άλλες πληροφορίες προ-
κύπτει ότι ανάμεσά τους περιλαμβάνονται ο 
Λευκός Πύργος, η Ροτόντα, το Αρχαιολογικό 
και το Βυζαντινό Μουσείο, η Ρωμαϊκή Αγορά 
(τρία οικόπεδα), ο αρχαιολογικός χώρος στη 
Γούναρη, τα τείχη, οι Φυλακές Γεντί Κουλέ, 
το Αλατζά Ιμαρέτ, το Μπέη Χαμάμ, το Αλκα-
ζάρ, το ακίνητο πέριξ του γηπέδου του ΠΑΟΚ, 
το Καυτανζόγλειο, το κτίριο του υπουργείου 
Μακεδονίας-Θράκης, τα παλιά βυρσοδεψεία, 
το πάρκο κατά μήκος της Εθν. Αμύνης, η λε-
ωφόρος στη Νέα Παραλία, οι εκκλησίες της 
Παναγίας Αχειροποιήτου και των 12 Αποστό-
λων, αλλά και τα νοσοκομεία Γεννηματά, Ιπ-
ποκράτειο και Παπαγεωργίου.

Θεωρείτε ότι όντως η κυβέρνηση προτί-
θεται να προχωρήσει στην «αξιοποίησή» 
τους ή πρόκειται περί λάθους και αβλεψίας 
των αρμόδιων υπουργών;
Τον Ιούνιο του 2017 υπήρξε μια απόφαση του 
υπουργείου Οικονομικών που έλεγε ότι συ-
γκροτείται ομάδα εργασίας για τον εντοπισμό 
ακινήτων προς αξιοποίηση. Έναν χρόνο μετά, 
ο υπουργός Οικονομικών εξέδωσε σχετική 
απόφαση, παραπέμποντας, όμως, σε προη-
γούμενη απόφαση του Κυβερνητικού Συμ-
βουλίου. Και ρωτώ: τόσο καιρό, όλοι αυτοί τι 
έκαναν; Μπορούν, για τόσο πολλές περιπτώ-

Συνολικά στον νομό μας 
εντοπίζονται 1.955 ακίνητα, 
από τα οποία τα 408 στον 
Δήμο Θεσσαλονίκης. Όλα, 
ωστόσο, είναι κρυμμένα 
πίσω από τον κωδικό του 
Κτηματολογίου και η 
κυβέρνηση αρνείται να τα 
αποκαλύψει.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Σταύρος Καλαφάτης,
βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης της ΝΔ

σεις, να επικαλούνται σαν άλλοθι την ανικα-
νότητα, την ανευθυνότητα, το λάθος; Αρκεί να 
λένε ότι δεν θα τα πουλήσουν; Και τι θα κά-
νουν δηλαδή; Θα δίνουν στους δανειστές τα 
ευρώ από τα παγκάρια των εκκλησιών;

Για να αλλάξουμε θέμα, θα ήθελα ένα σχό-
λιό σας σχετικά με τις εξελίξεις στο Σκο-
πιανό, μετά το δημοψήφισμα στην ΠΓΔΜ. 
Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα;
Κανένας δεν ξέρει αν ο κ. Ζάεφ θα ολοκλη-
ρώσει, μέχρι το τέλος του χρόνου, όπως επι-
τάσσει η συμφωνία, τις συνταγματικές τροπο-
ποιήσεις που συμφώνησε. Εάν τα καταφέρει, 
ωστόσο, το πρόβλημα έρχεται σ’ εμάς. Διότι 
θα έχουν δημιουργηθεί πολύ σοβαρά τετελε-
σμένα. Και τότε οι απειλές του κ. Καμμένου για 
ανατροπή της κυβέρνησης θα είναι τουφεκιές 
στον αέρα. Άλλωστε, την ώρα που αυτός κοι-
μάται, ο κ. Τσίπρας, όπως αποκάλυψε ο εκ-
πρόσωπός του, ετοιμάζει αποστασία.

Ποια είναι η θέση σας σχετικά με τη Συμφωνία  

ούν οι Σκοπιανοί τον όρο «μακεδονικό» κατά 
το δοκούν. Δέχτηκαν ακόμη να μπουν τα ελλη-
νικά προϊόντα με μακεδονική επωνυμία στην 
κρίση διεθνούς ομάδας, να ελεγχθούν τα βι-
βλία μας για αλυτρωτικές αναφορές από κοινή 
επιτροπή, αλλά και να δοθούν στα Σκόπια δι-
καιώματα στην ελληνική ΑΟΖ. Δεν είναι συμ-
φωνία, λοιπόν, αυτή. Είναι το τέρας της λίμνης.

Καθώς μπαίνουμε σταδιακά στην προεκλο-
γική περίοδο για τις δημοτικές εκλογές, 
θα ήθελα μια «επισκόπηση» του έργου της 
δημοτικής αρχής της συμπρωτεύουσας. 
Σας ικανοποιεί;
Η Θεσσαλονίκη μπούχτισε από λόγια και διψά 
για έργα. Κανένας δεν είναι ικανοποιημένος 
από τη δημοτική αρχή των τελευταίων χρό-
νων. Επιπλέον, όμως, είμαστε όλοι οργισμέ-
νοι για τις παρεμβάσεις του δημάρχου που 
έδιναν στα Σκόπια το όνομα «Μακεδονία».

Ποια θεωρείτε ότι είναι τα σημαντικότερα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο 
Δήμος Θεσσαλονίκης;
Στις δύσκολες μέρες που περνούμε, πριν απ’ 
όλα υπάρχουν τα προβλήματα των πιο αδύ-
ναμων. Υπάρχει η υποχρέωση για ενίσχυση 
των κοινωνικών δομών, των κέντρων για η-
λικιωμένους, των κέντρων για παιδιά με α-
ναπηρίες, των δομών σίτισης και στέγασης 
για όσους έχουν ανάγκη. Αλλά και για επέ-
κταση των δημοτικών παιδικών σταθμών και 
των νηπιαγωγείων, ώστε να καλύπτουν κάθε 
οικογένεια. Και βέβαια για αναβάθμιση των 
σχολικών κτιρίων, ώστε να είναι απολύτως 
ασφαλή για τα παιδιά μας.

Το τελευταίο διάστημα έχουν αναζωπυ-
ρωθεί τα σενάρια για τριπλές εκλογές τον 
Μάιο. Πόσο πιθανά τα θεωρείτε;
Οι κ.κ. Τσίπρας και Καμμένος δείχνουν αποφα-
σισμένοι να κάνουν ό,τι μπορούν για να κρα-
τηθούν έστω και μια μέρα παραπάνω. Εκλο-
γές, όμως, μπορεί να προκύψουν ανά πάσα 
στιγμή. Από τον ΣΥΡΙΖΑ, άλλωστε, όλα μπορεί 
να τα περιμένει κανείς. Ακόμη και κάτι καλό. 
Όπως η προκήρυξη εκλογών.

«Μπορούν, για τόσο πολλές 
περιπτώσεις, να επικαλούνται  
σαν άλλοθι την ανικανότητα,  

την ανευθυνότητα, το λάθος;»

των Πρεσπών;
Όπως φαίνεται από τα πρακτικά του Συμβου-
λίου Πολιτικών Αρχηγών των Σκοπίων, ο κ. 
Ζάεφ τους καλεί να συμφωνήσουν τώρα που 
είναι ο κ. Τσίπρας, διότι αύριο με τον κ. Μη-
τσοτάκη δεν θα έχουν τέτοια ευκαιρία. Δή-
λωσε, άλλωστε, και δημόσια ότι τώρα έχουν 
την καλύτερη ευκαιρία που είχαν ποτέ. Εμείς 
ξεκαθαρίσαμε από πριν τη θέση μας και ε-
παναλαμβάνουμε σταθερά ότι δεν πρόκειται 
να κυρώσουμε τη συμφωνία, ούτε ως αντι-
πολίτευση ούτε ως κυβέρνηση. Πέρα από το 
σύνθετο όνομα, οι κ.κ. Τσίπρας και Κοτζιάς 
κατέληξαν στο παγκοσμίως μοναδικό παρά-
δοξο αλλιώτικα να ονομάζεται το κράτος και 
αλλιώτικα οι πολίτες του. Δέχτηκαν να ονο-
μάζονται «Μακεδόνες» που μιλούν τη «μακε-
δονική γλώσσα». Και αυτό την ίδια ώρα που ο 
κ. Ντιμιτρόφ, όπως φαίνεται από τα ίδια πρα-
κτικά, αποκαλεί τη γλώσσα τους «σλαβομα-
κεδονικά». Τους έδωσαν δηλαδή παραπάνω 
απ’ όσα ζητούσαν. Επιπλέον, όμως, ξέχασαν 
το erga omnes και δέχτηκαν να χρησιμοποι-
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#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν

 ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Οδυσσέας Βουδούρης, υπεύθυνος 
του προγράµµατος «Θέτις» του Κοινωνικού ΕΚΑΒ, 

πρώην γ.γ. Υποδοχής για τους Πρόσφυγες

Γ
ια «τραγικές συνέπειες των λαθών 
του 2016» κάνει λόγο ο υπεύθυ-
νος του προγράµµατος «Θέτις» 
του Κοινωνικού ΕΚΑΒ και πρώη ν 
γενικός γραµµατέας Υποδοχής 
του υπουργείου Μεταναστευτι-
κής Πολιτικής Οδυσσέας Βου-
δούρης, όσον αφορά τα ζητήµατα 

που έχουν ανακύψει µε το προσφυγικό, τόσο σχε-
τικά µε τα κονδύλια από την Ε.Ε. όσο και σχετικά µε 
τις κακές συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων σε 
κέντρα υποδοχής, όπως η Μόρια.

Πρόσφατα ήρθε στο φως της δηµοσιότητας ένα 
ζήτηµα σχετικά µε τα ευρωπαϊκά κονδύλια που 
δίνονται στην Ελλάδα για το προσφυγικό. Θα 
ήθελα να µας πείτε τι συµβαίνει.
Από τον Σεπτέµβριο του 2016, όταν παραιτήθηκα, δεν 
έχω περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριµένο 
θέµα απ’ ό,τι έχετε πιθανώς εσείς. Η εµπλοκή µου 
πλέον µε το προσφυγικό αφορά την ανθρωπιστική 
δράση, ειδικά για τους πρόσφυγες µε αναπηρία, που 
ζουν µια αφανή τραγωδία στην Ελλάδα.

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται από 
την Ε.Ε. για τη χορήγηση των κονδυλίων αυτών 
στη χώρα µας και ποιοι φορείς τα διαχειρίζονται;
Τα κονδύλια έρχονται από δύο ευρωπαϊκά ταµεία, 
το AMIF και την DG-ECHO. Το πρώτο το διαχειρίζε-
ται ο επίτροπος Μεταναστευτικού και αφορά κρα-

«Προσφυγικό: Ζούµε τις τραγικές 
συνέπειες των λαθών του 2016»

τικούς και θεσµικούς φορείς. Το δεύτερο το δι-
αχειρίζεται ο επίτροπος Ανθρωπιστικής ∆ράσης 
και αφορά φορείς όπως η Ύπατη Αρµοστεία και 
ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Από τη δική σας εµπειρία, θεωρείτε ότι υπάρ-
χει ζήτηµα κακοδιαχείρισης των κονδυλίων 
της Ε.Ε. για το προσφυγικό;
Η δική µου εµπειρία αφορά το 2016. Το µείζον θέµα 
τότε ήταν η ελάχιστη απορρόφηση των ευρωπαϊ-
κών κονδυλίων, ελλείψει οργάνωσης του αρµόδιου 
υπουργείου. Υπενθυµίζω ότι αρχές Απριλίου 2016 
ψηφίστηκε, µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, ο 
νόµος 4375. Τον Σεπτέµβριο του ίδιου έτους, ενώ 
πλησίαζε ο χειµώνας απειλητικά για τους πρόσφυ-
γες, δεν είχε παρθεί κανένα ουσιαστικό µέτρο. Υ-
πήρξαν επίσης τουλάχιστον οικονοµικές «σκιές», 
όπως εκείνη της υπόθεσης Softex. Σας παραπέ-
µπω στα δηµοσιεύµατα της εποχής. Η κ. Μουτε-
βελή, προσωπική σύµβουλος του τότε υπουργού 
κ. Μουζάλα, ακύρωσε την ανέγερση ενός καταυλι-
σµού 1.500 θέσεων, του οποίου η χρηµατοδότηση, 
ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, είχε ήδη εγκριθεί από την 
DG-ECHO, διότι είχε ένα δικό της σχέδιο, ύψους 
8,6 εκατ., µε πάνω από 1 εκατ. ευρώ εργολαβικό 
κέρδος. Το θέµα έφτασε στη Βουλή. Ο κ. Μουζά-
λας απάντησε µε αυταπόδεικτα ψεύδη και η υπό-
θεση ξεχάστηκε.

Συνολικά, πώς κρίνετε τη διαχείριση του προ-
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σφυγικού από την κυβέρνηση;
Η χώρα μας γενικά είχε μια γενναία αντιμετώπιση 
του προσφυγικού. Ειδικά αν τη συγκρίνουμε με άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες, που συχνά μας κουνάνε το δά-
χτυλο. Αυτό αφορά βασικά το σύνολο της κοινωνίας 
μας, αλλά προφανώς και την παρούσα κυβέρνηση. 
Φανταστείτε τι θα είχε γίνει αν είχαμε κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη-Γεωργιάδη… Το γεγονός αυτό όμως δεν α-
παλείφει τις κυβερνητικές ευθύνες για απαράδεκτες 
καταστάσεις, όπως στη Μόρια, αλλά και άλλα. Σκέ-
φτομαι τα ασυνόδευτα παιδιά στα κρατητήρια, διότι 
δεν υπάρχουν ακόμη οι δομές. Σκέφτομαι τους πρό-
σφυγες με αναπηρία, που υπολογίζονται στους 9.500, 
ενώ έχουν καταγραφεί μόλις 1.600…

Τι θεωρείτε ότι θα μπορούσε να γίνει σωστότερα 
αλλά δεν έγινε και γιατί;
Κατ’ αρχάς έπρεπε να εφαρμοστεί από το 2016 ο 
νόμος που ορθά η κυβέρνηση έφερε στη Βουλή με 
το κατεπείγον. Να ενταχθούν οι καταυλισμοί στη Γε-
νική Γραμματεία Υποδοχής, να διοριστούν οι διοικη-
τές, να εφαρμοστεί το σχέδιο στέγασης σε οικίσκους 
και σίτισης με κοινοτικές κουζίνες, που επιμελήθηκε 
η Γενική Γραμματεία σε συνεργασία με την Ύπατη Αρ-
μοστεία ήδη από τον Ιούλιο του 2016, να υπογραφούν 
οι αρμοδιότητες του γενικού γραμματέα. Αντ’ αυτού, 
οι πρόσφυγες έμειναν σε καλοκαιρινές σκηνές τον 
τραγικό χειμώνα 2016-2017. Πέθαναν άνθρωποι ε-
ξαιτίας αυτής της ακατανόητης καθυστέρησης και 
ενώ τα κονδύλια κοιμούνταν στους ευρωπαϊκούς 

λογαριασμούς. Και ακολούθησε η απραξία του 2017, 
χρονιά σχετικά ήσυχη, όπου μπορούσαν να καλυ-
φθούν οι καθυστερήσεις. Ζούμε τις τραγικές συνέ-
πειες των λαθών του 2016.

Αυτό όμως δεν είναι ευθύνη της κυβέρνησης;
Είναι κατ’ αρχάς ευθύνη του τότε αρμόδιου-αναρμό-
διου υπουργού. Η ευθύνη της κυβέρνησης είναι ότι 
καθυστέρησε την αποπομπή του επί ενάμιση χρόνο. 
Όταν αυτό συνέβη επιτέλους, τον Μάρτιο του 2018, η 
κατάσταση είχε πλέον βαλτώσει. Η ανόρθωση είναι 
εξαιρετικά δύσκολη. Θεωρώ εύλογα ότι η κατάσταση 

θα ήταν διαφορετική αν ο νυν υπουργός είχε αναλά-
βει τον Οκτώβριο του 2016.

Λέτε, λοιπόν, ότι η κυβέρνηση άργησε να αντι-
δράσει στην αρχική ανεπάρκεια του υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής. Τι θα έπρεπε, κατά 
τη γνώμη σας, να κάνει τώρα;
Θα μπορούσε να πει τα πράγματα απλά όπως έχουν. 
Η αυτοκριτική, όμως, είναι κάπως ξένη από την ελ-
ληνική ιδιοσυγκρασία και κυρίως από την πολιτική 
κουλτούρα. Στην προκειμένη περίπτωση, όμως, πι-
στεύω ότι ο πρωθυπουργός δεν θα είχε τίποτα να 
χάσει. Κανείς δεν αμφιβάλλει για τα αριστερά συ-
ναισθήματα που τον διακατέχουν. Και, από την άλλη, 
είναι πλέον τόσο προφανής ο στραβός δρόμος που 
ακολούθησε ο προκάτοχος του κ. Βίτσα. Εξάλλου, 
γιατί τον απέπεμψε;

Αυτή η αυστηρή κριτική μήπως είναι απόρροια 
του γεγονότος ότι οδηγηθήκατε τότε σε παραί-
τηση;
Αυτά που σας λέω είναι μάλλον απλά και επαληθεύ-
σιμα γεγονότα παρά κριτική. Εξάλλου, δεν υπάρχει 
τίποτα το προσωπικό σε αυτό το θέμα. Να σας υπεν-
θυμίσω ότι μετά την παραίτησή μου ακολούθησαν 
άλλες πέντε παραιτήσεις, του γ.γ. Μεταναστευτικού 
Βασίλη Παπαδόπουλου, του γ.γ. Διαφάνειας και Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων Κωστή Παπαϊωάννου, του 
διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής Παναγιώτη Νίκα, 
του διαδόχου μου στη Γενική Γραμματεία Τάσου Σαλ-

τερή, της διορισμένης από τον κ. Μουζάλα νέας δι-
ευθύντριας Υπηρεσίας Υποδοχής Ανθής Καραγγελή. 
Έξι παραιτήσεις σε έναν χρόνο, πώς σας φαίνεται;

Με αυτά που περιγράφετε, τελικά δεν ενισχύετε 
τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης;
Η αντιπολίτευση ενδιαφέρεται για τις επερχόμενες ε-
κλογές και όχι για τους πρόσφυγες. Ειδικά η ΝΔ έχει 
αναπτύξει μια ακροδεξιά ξενοφοβική ρητορική, α-
συμβίβαστη με τις ανθρωπιστικές αρχές, για να μην 
πω πιο απλά με την ανθρωπιά, που είναι ένα χαρα-
κτηριστικό του λαού μας.

Από την άλλη, θα ήθελα και ένα σχόλιό σας σχε-
τικά με τη στάση της Ε.Ε. απέναντι στο ζήτημα…
Η Ε.Ε. είναι ένας υπαρκτός θεσμός, σύμφωνοι. Δεν 
βλέπω όμως ενωμένη Ευρώπη. Ο καθένας για τον 
εαυτό του και κρίμα για τους πιο αδύναμους…

Δεν φαίνεστε πολύ αισιόδοξος. Συνεχίζετε όμως 
τη δράση σας σε κοινωνικό πεδίο. Κάτι μου εί-
πατε στην αρχή για τους πρόσφυγες με αναπηρία.
Ναι, με το Κοινωνικό ΕΚΑΒ δίνουμε μια μάχη γι’ αυτά 
τα ξεχασμένα θύματα των πολέμων. Είναι το πρό-
γραμμα «Θέτις», που τρέχει από τον Νοέμβριο του 
2017. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Προς το 
παρόν σας καλώ στην εκδήλωση που θα κάνουμε 
στις 16 Οκτωβρίου σε συνεργασία με τον Δήμο Α-
θηναίων: «Πρόσφυγες με αναπηρία: Η αφανής τρα-
γωδία στη χώρα μας».

Η δική μου εμπειρία 
αφορά το 2016. Το 
μείζον θέμα τότε ήταν η 
ελάχιστη απορρόφηση των 
ευρωπαϊκών κονδυλίων, 
ελλείψει οργάνωσης του 
αρμόδιου υπουργείου.
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Το 2016 τα φορολογικά έσοδα από 
τον τουριστικό τοµέα αποτελούσαν 
το 10,5% των συνολικών 
φορολογικών εσόδων.

Μπορεί ο τουρισµός να αποτελεί την «ατµοµηχανή» 
της ελληνικής οικονοµίας και τον µοχλό για τις κα-
λύτερες επιδόσεις της τα τελευταία χρόνια, ωστόσο 
υπάρχουν ακόµη πολλά ζητήµατα που πρέπει να ε-

πιλυθούν.
Για την ακρίβεια, καλή, αλλά ανεπαρκή ακόµη, βαθµολογία 

παίρνει η Αθήνα από τους τουρίστες που την επισκέπτονται και οι ο-
ποίοι έχουν αρκετά «παράπονα» από την πρωτεύουσα.

Οι µεγαλύτερες ενοχλήσεις
Αυτό αποκαλύπτει έρευνα της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών - Αττικής 
και Αργοσαρωνικού (ΕΞΑ-ΑΑ) και της GBR Consulting. Συγκεκρι-
µένα, οι επισκέπτες της Αθήνας κλήθηκαν να απαντήσουν για ζητή-
µατα που χρήζουν βελτίωσης. Μεταξύ άλλων, τόνισαν την ανάγκη κα-
θαρισµού της πόλης από γκράφιτι, τη συντήρηση των πεζοδροµίων, 
τον καθαρισµό δρόµων και πεζοδροµίων, τη διαχείριση της επαιτείας, 
τη βελτίωση των πινακίδων που αφορούν αξιοθέατα στα αγγλικά, 
καθώς και την αναπαλαίωση κτιρίων. Σηµειώνεται ότι σε αντίστοιχη έ-
ρευνα πριν από οκτώ χρόνια οι τουρίστες επεσήµαιναν ως αρνητικά τη 
µόλυνση, το κυκλοφοριακό, τις απεργίες, αλλά και την καθαριότητα.

Κατά τα λοιπά, µε 7,9 στα 10 βαθµολόγησαν την εµπειρία τους 
στην Αθήνα 1.500 τουρίστες οι οποίοι διέµειναν σε ξενοδοχεία της 
ΕΞΑ-ΑΑ από τα τέλη Ιουνίου έως και την πρώτη εβδοµάδα του Σε-
πτεµβρίου. Όπως αποτυπώνεται στην έρευνα της Ένωσης, το 96% των 
ερωτηθέντων θα σύστηνε την ελληνική πρωτεύουσα σε άλλους για ε-
πίσκεψη.

Οι ξένοι τουρίστες κλήθηκαν, επίσης, να συγκρίνουν την Αθήνα 
µε την πρωτεύουσα της Καταλονίας σε επίπεδο ικανοποίησης επι-
σκεπτών. Ενώ η ικανοποίηση των τουριστών από τους κατοίκους και 
τις τουριστικές επιχειρήσεις κινείται σχεδόν στα ίδια επίπεδα για τις 
δύο πόλεις, η Βαρκελώνη υπερτερεί µε ποσοστό ικανοποίησης επι-
σκεπτών που ξεπερνά το 8,5/10, καθώς εκεί δηµόσια καθαριότητα, α-
σφάλεια και υποδοµή λειτουργούν πιο δοµηµένα και τα προβλήµατα 
µε συγκοινωνίες και ηχορρύπανση είναι πολύ λιγότερα, σύµφωνα µε 
τους µελετητές.

Κορυφαίος τουριστικός προορισµός η Αθήνα
Οι περισσότεροι επισκέπτες, κυρίως Ευρωπαίοι και Αµερικανοί όλων 
των ηλικιών, επέλεξαν την Αθήνα για αναψυχή και διακοπές σε πο-
σοστό έως 79%. Είναι δε αξιοσηµείωτο ότι το 45% είναι επαναλαµβα-
νόµενοι επισκέπτες. Πάντως, οι νέοι ηλικίας 18-30 ετών είναι εκείνοι 
που ενθουσιάζονται περισσότερο µε την Αθήνα και οι οποίοι µάλι-

στα ενδιαφέρονται για τις παραλίες της σε ποσοστό 60%, ενώ σχεδόν 
οι µισοί από τους ερωτηθέντες δεν γνώριζαν ότι στην Αττική υπάρχει 
παραλιακό µέτωπο.

Σχετικά µε τα αξιοθέατα που επέλεξαν να επισκεφτούν, στην κο-
ρυφή βρίσκονται η Ακρόπολη και το Μουσείο της Ακρόπολης και α-
κολουθούν το Ολυµπιείο, ο Εθνικός Κήπος και ο Λυκαβηττός. Ω-
στόσο, το ενδιαφέρον δεν περιορίστηκε στο κλεινόν άστυ, αφού 
∆ελφοί, Κόρινθος, Επίδαυρος και Μυκήνες αποτέλεσαν µια καλή ευ-
καιρία για ηµερήσια εκδροµή. Αντιθέτως, τα νησιά του Αργοσαρωνι-
κού δεν εντάσσονται σε εκδροµές στο πλαίσιο της επίσκεψης στην 
Αθήνα, παρ’ ότι εκπλήσσουν ευχάριστα (51%) όποιον τα επισκεφτεί. 
Σχετικά µε τα έξοδα, η µέση ηµερήσια δαπάνη ανά άτοµο ανέρχεται 
στα 116 ευρώ, µε το ποσό να µοιράζεται ανάµεσα σε µετακινήσεις, αξι-
οθέατα, διασκέδαση, εστιατόρια και αγορές.

Σηµειώνεται, πάντως, ότι ο επαγγελµατικός και συνεδριακός του-
ρισµός παρουσιάζεται στάσιµος, ενώ το 61% δεν γνώριζε τίποτα για 
τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας. Από την άλλη, καταλύµατα 
τύπου Airbnb απορροφούν µεγάλο αριθµό επισκεπτών, αφού, όπως 
σηµείωσαν εκπρόσωποι της Ένωσης Ξενοδόχων, παρατηρήθηκε µε-
γάλη απόκλιση µεταξύ των αφίξεων στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» 
(21,8% τον Ιούλιο) και των πληροτήτων των ξενοδοχείων (για την ίδια 
περίοδο ήταν 3,6%).

Όπως σχολίασε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της έρευνας ο 
πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου Ελλάδας και επί δύο 
θητείες πρόεδρος της ΕΞΑ-ΑΑ Αλέξανδρος Βασιλικός, «η πορεία της 
Αθήνας, αλλά και της χώρας, θα πρέπει να βασιστεί πλέον πάνω σε 
πέντε συγκεκριµένους πυλώνες: ∆ηµιουργικότητα, Εξωστρέφεια, Συ-
νεργασία, Αλληλεγγύη και Αµεσότητα. Επίσης, η συνεργασία είναι 
και η απάντηση σε µερικά κεφαλαιώδη ζητούµενα για την Αθήνα, τον 
Πειραιά, την Αττική και τον Αργοσαρωνικό. Η αναβάθµιση και η αξιο-
ποίηση του παραλιακού µετώπου, η προώθηση της επένδυσης για την 
αξιοποίηση του Ελληνικού, η συνολικότερη ανάγκη της Αθήνας να α-
νανεώσει τις υποδοµές της, να εµπλουτίσει το προϊόν της και να βελ-
τιώσει την πρότασή της προς πολίτες και επισκέπτες, περνούν µέσα 
από τη συνεργασία».

∆υναµικός τοµέας
Κατά τα λοιπά, το ποσό των 52,3 δισ. ευρώ συνεισέφερε ο τουρισµός 
στα έσοδα του ελληνικού κράτους την περίοδο 2009-2016. Αυτό είναι 
ένα από τα βασικά συµπεράσµατα της µελέτης που πραγµατοποίησε 
το Ινστιτούτο του Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων 
(ΙΝΣΕΤΕ) µε τίτλο «Η συµβολή του ιδιωτικού τοµέα του τουρισµού 

στην οικονοµία και τα φορολογικά έσοδα – Η περίπτωση της Ελλά-
δας, 2010-2016».

Η µελέτη του ΙΝΣΕΤΕ διερευνά την άµεση επίδραση των επι-
χειρήσεων που δραστηριοποιούνται εν όλω ή εν µέρει στο τουριστικό 
πεδίο στην οικονοµία και τα φορολογικά έσοδα, στα οποία περιλαµ-
βάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές.

Σύµφωνα µε αυτήν, το 2016 τα φορολογικά έσοδα από τον τουρι-
στικό τοµέα αποτελούσαν το 10,5% των συνολικών φορολογικών εσό-
δων, ποσοστό υψηλότερο από το 8,3% της άµεσης συνεισφοράς του 
στην οικονοµία. Τα ποσοστά αυτά είναι ακόµη µεγαλύτερα αν λη-
φθούν υπ’ όψιν οι έµµεσες και προκαλούµενες επιδράσεις του του-
ρισµού. Επιπλέον, για την περίοδο 2009-2016 ο τουρισµός παρήγαγε 
περισσότερα από 105 δισ. ευρώ ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας 
(ΑΠΑ) και 92 δισ. ευρώ εισοδηµάτων.

Κατά την περίοδο 2008-2016 τα άµεσα φορολογικά έσοδα από 
τον τουρισµό (ως ποσοστό της οικονοµικής δραστηριότητας του του-
ριστικού τοµέα) αυξήθηκαν πολύ ταχύτερα από το αντίστοιχο µέγε-
θος του συνόλου της οικονοµίας (από 40,8% σε 60,8% για τον του-
ρισµό και από 36,7% σε 48,1% για την οικονοµία συνολικά). «Αυτή η 
αυξηµένη φορολογική απόδοση του ιδιωτικού τουριστικού κλάδου 
προκαλεί ερωτήµατα για την ανθεκτικότητα του τοµέα στον διεθνή α-
νταγωνισµό» σηµειώνει το ΙΝΣΕΤΕ.

Στη µελέτη δεν περιλαµβάνονται οι έµµεσες και προκαλούµενες 
επιδράσεις τόσο στην οικονοµική δραστηριότητα όσο και στα φορο-
λογικά έσοδα, ούτε και οι εισπράξεις του ∆ηµοσίου από µη φορολο-
γικές επιβαρύνσεις.

ΤΙ ∆ΕΝ ΑΡΕΣΕΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ 
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ
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ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η 
περασμένη Τετάρτη ήταν μαύρη από 
χρηματιστηριακή άποψη για τις ελλη-
νικές τράπεζες. Ο τραπεζικός δείκτης 
σημείωσε νέα μεγάλη πτώση, της τάξης 
του 8,78%. Η μετοχή της Τράπεζας 
Πειραιώς έπεσε σε μία ημέρα 20,73%, 

της Eurobank 14,7%, της Εθνικής 5,49% και της Alpha Bank 
3,3%. Οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν ότι η αρνητική α-
ντίδραση των αγορών ήταν υπερβολική και πως η κατάσταση 
θα ομαλοποιηθεί, ως έναν βαθμό, στο άμεσο μέλλον.

Ανάπτυξη χωρίς χρηματοδότηση
Το ζήτημα όμως δεν είναι να μείνουν απλώς όρθιες οι τράπε-
ζες αλλά να χρηματοδοτήσουν επαρκώς και με ανταγωνιστικά 
επιτόκια την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και να περι-
ορίσουν τα κόκκινα δάνειά τους χωρίς να στραγγαλίσουν την 
οικονομία και χωρίς να στραφούν κατά της κοινωνίας.

Δεν υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να επιτύχουν τους 
παραπάνω στόχους. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Bloomberg 
που συνέβαλε στη «μαύρη Τετάρτη», οι ελληνικές τράπεζες 
έχουν αναλάβει την υποχρέωση να περιορίσουν τα κόκκινα 
δάνειά τους κατά 60% μέχρι το 2021.

Μια τόσο επιθετική διαχείριση των κόκκινων δανείων 
μπορεί να οδηγήσει σε νέες προβλέψεις για ζημιές έναντι ε-
ξυγίανσης, αυξάνοντας τις πιέσεις για νέα ανακεφαλαιοποί-
ησή τους σε σύνθετο έως δυσμενές περιβάλλον. Εν τω με-
ταξύ, δυσκολεύονται να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών 
τους, εφόσον δεν πραγματοποιούν νέες χορηγήσεις.

Οι επενδυτές και οι κερδοσκόποι φαίνεται να 
έχουν καταλήξει σε αρνητικές εκτιμήσεις για την κα-
τάσταση και την προοπτική τους. Από τα τέλη Αυγού-
στου, οπότε ολοκληρώθηκε η ανακοίνωση των απο-
τελεσμάτων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, οι 
μετοχές τους έπεσαν από 25% έως 45%, ενώ η συνο-
λική τους κεφαλαιοποίηση είναι της τάξης των 5 δισ. 
ευρώ, ένα αστείο ποσό εάν σκεφτούμε τις δυνατότη-
τες που είχαν οι τράπεζες πριν από μερικά χρόνια και 
τα ποσά που επενδύθηκαν στις τρεις ανακεφαλαιοποι-
ήσεις τους κατά τη διάρκεια της κρίσης της ελληνικής 
οικονομίας.

Το ερώτημα, λοιπόν, είναι πώς μπορούμε να βγούμε 
από το μαθηματικό αδιέξοδο για να σταθούν οι τράπεζες στα 
πόδια τους και να χρηματοδοτήσουν τη δυναμική ανάπτυξη 
της ελληνικής οικονομίας χωρίς κοινωνικές αγριότητες.

Τα λάθη που πληρώνουμε
Η κρίση στον τραπεζικό τομέα οφείλεται στο αποτυχημένο 
πείραμα Τσίπρα-Βαρουφάκη κατά τη διάρκεια του πρώτου 
εξαμήνου του 2015.

Οι ελληνικές τράπεζες είχαν αφήσει πίσω τους τις πιο 
δύσκολες μνημονιακές καταστάσεις αλλά βρέθηκαν, καθαρά 
για πολιτικούς λόγους, αντιμέτωπες με νέα προβλήματα.

Η μετοχική τους αξία έπεσε κατακόρυφα, με αποτέλε-
σμα να εξανεμιστούν γύρω στα 30 δισ. των προηγούμενων 
κεφαλαιοποιήσεων, τα οποία τώρα πρέπει να καλύψουν οι 
Έλληνες φορολογούμενοι. Οι καταθέσεις τους μειώθηκαν 
κατά 40 δισ., από τα οποία έχουν επιστρέψει, τρία χρόνια 
και μερικούς μήνες αργότερα, γύρω στα 10 δισ. Τα κόκκινα 
δάνεια έσπασαν κάθε ρεκόρ και έφτασαν το 45% του συνό-
λου.

Ο κ. Τσίπρας πραγματοποίησε το καλοκαίρι του 2015 την 
αναγκαία στροφή στην οικονομική πολιτική της κυβέρνη-
σης για να αποφύγουμε, την τελευταία στιγμή, την αναγκα-
στική έξοδο από την Ευρωζώνη, αλλά η πολιτική αδυναμία 
και η αναξιοπιστία του έναντι των εταίρων δεν του επέτρε-
ψαν να στηρίξει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Προσυπέγραψε μια μίζερη τρίτη ανακεφαλαιοποίηση 
με βασικό χαρακτηριστικό τον αφελληνισμό των ελληνικών 
τραπεζών και ασύμφορες δεσμεύσεις, όπως είναι η πώληση 
των θυγατρικών τους στις βαλκανικές χώρες.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΔΙΈΞΟΔΟ 
ΛΟΓΩ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ 
ΤΩΝ ΤΡΑΠΈΖΩΝ

  ΤΟΥ ΈΥΡΩΒΟΥΛΈΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Τα λάθη και οι 
παραλείψεις του κ. 
Τσίπρα έχουν τεράστιο 
κοινωνικό κόστος.

Οι δυσκολίες των τραπεζών είναι 
μέρος του λογαριασμού της κρίσης 
του 2015.

Η κυβέρνηση έχει υποχρέωση να 
φτιάξει τις σχέσεις της με ΕΚΤ, 
Ντράγκι και Στουρνάρα.

των τραπεζών τους, ενώ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο πέρα-
σμα της οικονομίας της Ευρωζώνης σε φάση σταθερής ανά-
πτυξης. Δεν είναι τυχαίο ότι τα ελληνικά ομόλογα είναι τα 
μόνα που αποκλείστηκαν από το πρόγραμμα ποσοτικής χα-
λάρωσης της ΕΚΤ, με ευθύνη του κ. Τσίπρα και των συνερ-
γατών του.

Η τελευταία πράξη του κυβερνητικού δράματος σε ό,τι 
αφορά τις ελληνικές τράπεζες ήταν η απόφαση του κ. Τσίπρα 
να βγούμε από το τρίτο δανειακό πρόγραμμα παίρνοντας 24 
δισ. ευρώ από αυτά που είχαμε συμφωνήσει να πάρουμε.

Με την απόφασή του αυτή ο κ. Τσίπρας αύξησε τη δημο-
τικότητά του μεταξύ των κυβερνήσεων της Ευρωζώνης, εφό-
σον πολλές από αυτές πιέστηκαν από κόμματα της αντιπολί-
τευσης να περιορίσουν την έκθεση των χωρών τους στον λε-
γόμενο ελληνικό κίνδυνο. Διαχειρίστηκαν το πολιτικό τους 
πρόβλημα με τη βοήθεια του κ. Τσίπρα σε βάρος της προο-
πτικής της ελληνικής οικονομίας.

Τα χρήματα αυτά ήταν αναγκαία για την οικονομική στή-
ριξη του τραπεζικού συστήματος και τη διαχείριση των κόκ-
κινων δανείων χωρίς οικονομικά και κοινωνικά παρατρά-
γουδα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, 
ένα ποσό της τάξης των 14 έως 15 δισ. ευρώ θα άνοιγε τον 
δρόμο στον διακανονισμό του 70% των κόκκινων δανείων 
σε όφελος της ελληνικής οικονομίας και της προοπτικής της.

Αυτά που παρατηρούνται σήμερα στον τραπεζικό τομέα 
είναι μέρος του λογαριασμού της κρίσης του 2015 που 

φέρει τις υπογραφές Τσίπρα, Βαρουφάκη.

Τι πρέπει να γίνει
Κατά την άποψή μου, δεν πρέπει να μας προβληματί-
ζουν τόσο οι χρηματιστηριακές διακυμάνσεις των με-
τοχών των ελληνικών τραπεζών όσο η συνολική τους 
αδυναμία να πρωταγωνιστήσουν στο πέρασμα της οι-
κονομίας σε φάση μεγάλης διάρκειας δυναμικής α-
νάπτυξης.

Χωρίς ένα ισχυρό τραπεζικό σύστημα, είμαστε οι-
κονομικά χαμένοι. Τα τελευταία χρόνια απλώς κερ-

δίζουμε χρόνο αξιοποιώντας τα τουριστικά ρεκόρ και 
κάποιες μεγάλες επενδύσεις και ιδιωτικοποιήσεις που 

είχαν προγραμματιστεί από την κυβέρνηση Σαμαρά.
Για να περιορίσουμε όμως τις διαστάσεις της κοινω-

νικής κρίσης και για να αποτρέψουμε τη μετατροπή μας σε 
ένα είδος ευρωπαϊκής Αργεντινής η οποία θα φτάνει περι-
οδικά σε πλήρες αδιέξοδο, πρέπει να ανέβουμε αρκετές οι-
κονομικές κατηγορίες.

Η κυβέρνηση πρέπει να αρχίσει να αντιμετωπίζει τα 
προβλήματα που η ίδια δημιούργησε.

Το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι να σταματήσει τον 
ακήρυχτο πόλεμο εναντίον ΕΚΤ, Ντράγκι και Στουρνάρα 
και να συνεννοηθεί μαζί τους για να μας υποστηρίξουν και 
να βγει το τραπεζικό σύστημα από το αδιέξοδο.

Στη συνέχεια πρέπει να συνεννοηθεί με τις εποπτικές 
αρχές για να γίνει λιγότερο σκληρή από κοινωνική άποψη 
και περισσότερο δημιουργική από οικονομική άποψη η δι-
αδικασία εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου των τραπεζών.

Παράλληλα, πρέπει να υπάρξουν σοβαρές νομοθετικές 
πρωτοβουλίες για να σταματήσει η χώρα να είναι οικονο-
μική φυλακή των οφειλετών που έφτασαν σε αδιέξοδο εξαι-
τίας της κρίσης χωρίς να έχουν δόλο. Σύμφωνα με τις εκτιμή-
σεις της Τράπεζας της Ελλάδος, αποτελούν το 75% έως 80% 
αυτών που έχουν κόκκινα δάνεια και δικαιούνται μια δεύ-
τερη ευκαιρία με βάση τους κανόνες που ισχύουν στην Ε.Ε.

Χρειάζονται επίσης νέες δημιουργικές ιδέες για να απο-
τρέψουμε μια κρίση η οποία θεωρητικά μπορεί να είναι μια 
επανάληψη του κυπριακού bail-in.

Προς το παρόν το μόνο που έχει κάνει η κυβέρνηση για 
να αντιμετωπίσει την επερχόμενη τραπεζική κρίση είναι η 
μεταφορά της αρμοδιότητας της κυβερνητικής εποπτείας 
του τραπεζικού συστήματος από τον κ. Δραγασάκη στον κ. 
Φλαμπουράρη…

Σαν να μην έφτανε αυτό, το Μαξίμου ξεκίνησε έναν α-
κήρυχτο πόλεμο κατά Ντράγκι και Στουρνάρα, στην προ-
σπάθειά του να ρίξει σε αυτούς τις συνέπειες από τις επιλο-
γές του κ. Τσίπρα και του κ. Βαρουφάκη. Έτσι, η Ελλάδα και 
το τραπεζικό της σύστημα αποξενώθηκαν από την Ευρωπα-
ϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), που αποδείχθηκε ο συνεπέ-
στερος σύμμαχος των υπερχρεωμένων χωρών του Νότου και 
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συνέντευξη

Τ
ην εκτίμηση ότι οι πο-
λίτες δεν θα συγχω-
ρέσουν την παρούσα 
κυβέρνηση, αλλά θα 
την τιμωρήσουν διά 
της ψήφου τους εκ-
φράζει ο Νίκος Κω-
στόπουλος, γραμμα-
τέας Επιστημονικών 
Φορέων της ΝΔ. Πα-
ράλληλα, ο κ. Κωστό-

πουλος θεωρεί ότι στη χώρα υπάρχουν τέσ-
σερις τομείς που θα μπορούσαν να παίξουν 
μείζονα ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας 
και στην ανάταξη της Ελλάδας.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα την άποψή σας, ως 
γραμματέα Επιστημονικών Φορέων της 
ΝΔ, για το πού βρίσκεται η χώρα μας 
όσον αφορά την παραγωγή επιστημονικού 
έργου σήμερα.
Το επιστημονικό έργο βασίζεται στην ακάματη 
προσπάθεια των Ελλήνων επιστημόνων, ακα-
δημαϊκών και ερευνητών. Στον πατριωτισμό 
αυτών των ανθρώπων βασιζόμαστε. Εμείς, 
ως γραμματεία, είμαστε κοντά σε κάθε επι-
στήμονα, στηρίζοντας τα αιτήματά τους απέ-
ναντι σε μια κυβέρνηση που κάνει τα πάντα 
για να εξοντώσει την επιστημονική δράση. 
Μια κυβέρνηση που τιμωρεί τους επιστή-
μονες, και ειδικότερα τους νέους, με τη φο-
ρολογία, το ασφαλιστικό και το αντιαναπτυ-
ξιακό όραμά της. Οχυρωμένη πίσω από τα 
ιδεολογικά της αδιέξοδα και τις εμμονές ενά-
ντια στην αριστεία, αποτελεί τη βασική αιτία 
του brain drain, οδηγώντας στην έξοδο ση-
μαντικό επιστημονικό κεφάλαιο της χώρας.

Από τις επαφές σας με τους εκπροσώπους 
των επιστημονικών φορέων, ποια εντύ-
πωση σας έχει δοθεί; Η κυβέρνηση συ-
νεννοείται μαζί τους ή τους αγνοεί;
Η κυβέρνηση αγνοεί και τιμωρεί όποιον δεν 
ανήκει στον δικό της στενό κομματικό κύκλο, 
όποιον δεν στοιχειοθετεί την εκλογική πε-
λατεία που θα την κρατήσει στην εξουσία. Η 
κυβέρνηση θέλει όλους τους Έλληνες, και 
τους επιστήμονες, υποταγμένους στη μιζέ-
ρια, την εξίσωση προς τα κάτω, εξαρτημέ-
νους από φιλοδωρήματα και ψεύτικες υπο-
σχέσεις. Αλλά δεν έχει σημασία τι κάνει η 
κυβέρνηση, αλλά πώς η κοινωνία κατανοεί 
τις προθέσεις τους και τις πολιτικές τους. Άλ-
λωστε στη δημοκρατία τα κόμματα και οι πο-
λιτικές τους κρίνονται στις εκλογές.

Ποιος θεωρείτε ότι θα μπορούσε να είναι 
ο ρόλος τους στην ανάταξη –οικονομική 
και όχι μόνο– της χώρας;
Στην ανάταξη της χώρας όλοι έχουμε ρόλο. Ο 
καθένας από τον δικό του χώρο και βάσει των 
δυνάμεών του. Στον ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούν να 
καταλάβουν ότι η πρόοδος της χώρας είναι 
στοίχημα εθνικό, συνολικό. Δεν έχει στεγανά 
και αγκυλώσεις. Στην εποχή της μετα-κρί-
σης υπάρχουν αυτοί που πάγια ανήκουν στο 
χθες, δεν θέλουν τίποτα να αλλάξει και σα-
μποτάρουν την όποια πρόοδο. Σε αυτή την 
κατηγορία ανήκουν οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Υπάρχουν 
και εκείνοι, οι νοικοκυραίοι, οι άνθρωποι με 

Στην ανάταξη της χώρας 
όλοι έχουμε ρόλο. Ο 
καθένας από τον δικό 
του χώρο και βάσει των 
δυνάμεών του. Στον 
ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούν να 
καταλάβουν ότι η πρόοδος 
της χώρας είναι στοίχημα 
εθνικό, συνολικό. Δεν έχει 
στεγανά και αγκυλώσεις.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Νίκος Κωστόπουλος, γραμματέας 
Επιστημονικών Φορέων της ΝΔ

όνειρα και οράματα, που θέλουν η χώρα να 
πάει μπροστά και να προωθείται το γενικό 
καλό. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν όλοι 
οι Έλληνες και η ΝΔ είναι η μόνη παράταξη 
που μπορεί να τεθεί επικεφαλής για τη νέα 
εποχή αναγέννησης της χώρας και του έ-
θνους μας.

Έχετε εργαστεί στον ιδιωτικό και στον δη-
μόσιο τομέα. Κατά την άποψή σας, ποιοι 
είναι οι τομείς εκείνοι της οικονομίας που 
θα μπορούσαν να αποτελέσουν την «ατμο-
μηχανή» της ανάπτυξης της χώρας;
Η Ελλάδα έχει πολλαπλές δυνατότητες και ε-
πιλογές για την ανάπτυξη. Μια ανάπτυξη που 
δεν θα περιχαρακώνεται ανάμεσα στο δημό-

ότητα που έχουμε σε έρευνα και ανθρώπινο 
δυναμικό, μπορεί να αλλάξει την ανθρωπο-
γεωγραφία της χώρας μας, δημιουργώντας 
πολλές και καλοπληρωμένες θέσεις εργα-
σίας που θα εξυπηρετήσουν ανάγκες όλης 
της Ευρώπης. Τέλος, η καινοτομία σε κάθε 
τομέα μπορεί να ενδυναμώσει το επιχειρείν 
γενικότερα, που, απελευθερωμένο από τη 
γάγγραινα της γραφειοκρατίας, μπορεί να 
γίνει το εφαλτήριο για την αναγέννηση της 
ελληνικής οικονομίας.

Παράλληλα, είστε και περιφερειακός σύμ-
βουλος Αττικής. Ποια είναι η εικόνα που 
έχετε σχηματίσει σχετικά με τη διοίκηση 
της περιφέρειας;
Δεν χρειάζεται να πω τίποτα παραπάνω από 
το να υπενθυμίσω τα ακόλουθα: 100 νεκροί 
στο Μάτι, καταστροφές και νεκροί στη Μάν-
δρα. Κάποιες φορές η σιωπή των γεγονό-
των είναι τόσο εκκωφαντική, που δεν χρει-
άζεται τίποτε άλλο.

Ποια θεωρείτε ότι είναι τα κρίσιμα ζητή-
ματα για την περιφέρεια;
Όσα δεν έχει κάνει η σημερινή διοίκηση: σχε-
διασμός, πρόβλεψη, έμφαση στον πολίτη και 
αναπτυξιακή διάθεση με πράξεις.

Σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής, συμφω-
νείτε ή διαφωνείτε με την άποψη ότι τα 
γεγονότα σπρώχνουν τις εξελίξεις και υ-
πάρχει ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών;
Η κυβέρνηση δεν σέβεται τη δημοκρατία, ούτε 
τους πολίτες. Πρόωρα ή κανονικά, η κυβέρ-
νηση θα ηττηθεί με την ψήφο των πολιτών, 
που δεν θα τους συγχωρέσει τα ψέματα, την 
αγάπη για την εξουσία και τα μοιραία λάθη 
τους. Η ΝΔ είναι η παράταξη που θα κυβερ-
νήσει για το καλό όλων των Ελλήνων, αφού 
θα κερδίσει με την ψήφο των πολιτών το 
βαρύ χρέος για να πάει η Ελλάδα μπροστά.

Ποιο θα ήταν το μήνυμα που θα στέλνατε 
στους πολίτες της χώρας;
Μια ευχή: Να γίνουν τα όνειρα όλων και του 
καθενός αέρας προόδου για τη χώρα μας.

«Η κυβέρνηση αγνοεί 
και τιμωρεί όποιον δεν ανήκει 

στον δικό της στενό 
κομματικό κύκλο»

σιο και το ιδιωτικό, αλλά με όλους μαζί, συ-
νεργατικά, με στρατηγικό σχέδιο, θα έχει ο-
ρίζοντα δεκαετίας. Έχοντας αυτό στο μυαλό 
μας, μπορώ να πω ότι υπάρχουν τέσσερις 
δυναμικοί τομείς: ο τουρισμός, η ενέργεια, 
η τεχνολογία και η καινοτομία. Καθένας από 
τους τέσσερις είναι ξεχωριστός και συμπλη-
ρωματικός των άλλων. Ο τουρισμός είναι 
πρωταθλητής εξωστρέφειας και στήριξης της 
ελληνικής οικονομίας, αλλά χρειάζεται έμ-
φαση στις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Η 
ενέργεια είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα 
για τη χώρα, που πρέπει, με άξονα τη Βόρεια 
Ελλάδα, να κερδίσει, αποτελώντας ενεργει-
ακό hub ανάμεσα στην Ε.Ε. και την Ανατολή. 
Η τεχνολογία είναι το μέλλον και, με την ποι-
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ρεπορτάζ

Την έντονη ανησυχία της για 
τα δρομολογούμενα από τον 
Δήμο Αθηναίων έργα στον Ε-
θνικό Κήπο εκφράζει η Ε-
ταιρεία Φίλων του Εθνικού 

Κήπου. Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωσή 
της, «τα μείζονα έργα, τα οποία περιλαμβά-
νουν, μεταξύ άλλων, εκσκαφή όλων των πα-
ραδοσιακών χωμάτινων μονοπατιών του 
Κήπου και αντικατάστασή τους με τεχνητό 
δάπεδο, ανακατασκευή των δρομίσκων, α-
μπολών και λοιπών υποδομών, είναι άγνω-
στο εάν έχουν ενταχθεί στη μελέτη που, 
σύμφωνα με ανακοίνωση του δημάρχου Α-
θηναίων, θα εκπονήσει η Διεύθυνση Κήπων, 
Κάστρων και Λιμνών της Βαυαρίας και δρο-
μολογούνται χωρίς να έχει λάβει χώρα οια-

ΕΠΙΦΥΛΆΞΕΙΣ ΓΙΆ ΤΆ ΕΡΓΆ 
ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΉΠΟ

δήποτε εργασία σχετική με τη χλωρίδα και 
την πανίδα».

Το σχέδιο του δήμου
Σημειώνεται ότι ο Δήμος Αθηναίων έχει από 
το 2004 την ευθύνη του Εθνικού Κήπου, με 
κύριο στόχο την προστασία, τη βιώσιμη δια-
χείρισή του και την ανάδειξη του ιστορικού 
χαρακτήρα του.

Βάσει του άρθρου 25 του νόμου 
3274/2004, «υποχρεούται να συντηρεί και 
να βελτιώνει τη βλάστηση, να διοικεί, να δι-
αχειρίζεται, να εκμεταλλεύεται, να φυλάσσει 
και γενικά να προστατεύει τον παραχωρού-
μενο Εθνικό Κήπο, ο οποίος θα διατηρεί στο 
ακέραιο τον δασικό του χαρακτήρα και προο-
ρισμό και θα εξακολουθεί να διέπεται από τις 

διατάξεις της δασικής νομοθεσίας».
Στο πλαίσιο αυτό, τον Αύγουστο του 2017 

εξασφάλισε τη χρηματοδότηση μιας συνολι-
κής παρέμβασης για την αναβάθμιση των υ-
ποδομών του Εθνικού Κήπου, με πόρους 
από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύμφωνα με ανα-
κοίνωση του δήμου, «έχει συνταχθεί τεχνική 
μελέτη από τις υπηρεσίες του Δήμου Αθη-
ναίων, η οποία δημοπρατήθηκε πρόσφατα».

Μεταξύ άλλων, η μελέτη περιλαμβάνει 
«τον εκσυγχρονισμό του υπόγειου δικτύου 
άρδευσης, το οποίο θα φέρει όλους τους α-
παραίτητους αυτοματισμούς και θα ελέγχε-
ται από κεντρική μονάδα που θα βρίσκεται 
στα γραφεία του Εθνικού Κήπου. Την εγκα-
τάσταση συστήματος ελέγχου της ποσότη-
τας νερού που εισέρχεται στη λίμνη Βασ. 
Σοφίας σε καθημερινή βάση, την αποκατά-
σταση του υπέργειου αρδευτικού δικτύου 
στο σύνολο της έκτασης του Εθνικού Κήπου, 
καθώς επίσης την αισθητική και λειτουργική 
αναβάθμιση των λιμνών και των υπολοίπων 
στοιχείων νερού (σιντριβάνια, καταρράκτες 
κ.ά.)».

Στον σχεδιασμό προβλέπεται ακόμη «α-
ναβάθμιση και υπογειοποίηση της υπάρ-
χουσας ηλεκτρολογικής υποδομής και των 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων, εγκατάσταση 
περιμετρικού φωτισμού και φωτισμού ασφα-
λείας, επισκευή και αποκατάσταση των υφι-
στάμενων μεταλλικών κατασκευών (παγκά-
κια, παραδοσιακή καρέκλα, πέργκολες), α-
ναβάθμιση δικτύου αποχέτευσης ομβρίων 
- αποστράγγισης και συντήρηση δικτύου μο-
νοπατιών - νέα επίστρωση και αποκατάσταση 
φθορών στα ρείθρα».

Σε κίνδυνο το οικοσύστημα 
του Κήπου
Η Εταιρεία Φίλων του Εθνικού Κήπου κάνει 
λόγο για «μη συμβατές εργασίες με το πλαί-
σιο που ορίζει ο χαρακτηρισμός του Κήπου 

ως Ιστορικού Τόπου, ενώ τίθεται σε κίνδυνο 
το οικοσύστημά του». Παράλληλα, επισημαί-
νει ότι «οποιαδήποτε εργασία στον Εθνικό 
Κήπο πρέπει να εκτελείται εντός του πλαι-
σίου του χαρακτηρισμού του ως Ιστορικού 
Τόπου, καθώς και των διεθνών συμβάσεων, 
με απόλυτο σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον 
και το ευαίσθητο βιολογικό του υλικό, με 
προτεραιότητα στη διαφύλαξη και αποκατά-
σταση του βοτανικού του πλούτου». 

Πάντως, ο Δήμος Αθηναίων διαβεβαιώνει 
ότι «λαμβάνονται όλα τα αναγκαία και ικανά 
μέτρα προκειμένου να μη διαταραχθεί το οι-
κοσύστημα του Κήπου, αλλά και η λειτουρ-
γία του ως χώρου πρασίνου και αναψυχής 
των κατοίκων και επισκεπτών. Για τον σκοπό 
αυτό, οι εργασίες θα λάβουν χώρα σταδιακά, 
ώστε το μεγαλύτερο τμήμα του Κήπου να πα-
ραμένει διαρκώς λειτουργικό, και παρουσία 
των επιστημόνων πρασίνου και εκπροσώπων 
τόσο του υπουργείου Πολιτισμού όσο και 
της Δ/σης Δασών».

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιούνιο 
ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης προ-
χώρησε στο Μόναχο στην υπογραφή μνημο-
νίου συνεργασίας του δήμου με τους Βαυα-
ρικούς Κήπους, με στόχο την ανταλλαγή τε-
χνογνωσίας και τη συνεργασία για θέματα 
που αφορούν τη βέλτιστη διαχείριση του Ε-
θνικού Κήπου.

Σύμφωνα με τον δήμο, το αμέσως επό-
μενο διάστημα αρχίζει η μελέτη για την α-
ναβάθμιση των σημαντικότερων κτιρίων 
του Εθνικού Κήπου, δηλαδή του Βοτανικού 
Μουσείου, του WC και του γειτονικού του 
κτιρίου και του Καφενείου.
Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία Φίλων του 
Εθνικού Κήπου «αναμένει απ’ όλους τους 
αρμόδιους να επιδείξουν τη μεγαλύτερη 
υπευθυνότητα και επιφυλάσσεται να ε-
πανέλθει αφού λάβει πληρέστερη ενημέ-
ρωση». Α.Π.

Την ανησυχία του για το ζήτημα 
της υποβάθμισης του κοινωνικού 
διαλόγου σε μια κρίσιμη για τη 
χώρα περίοδο εκφράζει ο πρό-
εδρος της Οικονομικής και Κοι-

νωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ) Γιώργος Βερνίκος.

Ανασύνταξη
Ο κ. Βερνίκος, στο πλαίσιο αυτό, συγκαλεί 
την ερχόμενη Πέμπτη 11 Οκτωβρίου σε σχε-
τική συζήτηση τους φορείς-μέλη της ΟΚΕ, με 
στόχο την ανασύνταξη του θεσμοθετημένου 
κοινωνικού διαλόγου στη χώρα, ο οποίος τα 
τελευταία χρόνια υποβαθμίστηκε σημαντικά. 
Στα θέματα που θα τεθούν και θα συζητηθούν 
συμπεριλαμβάνονται η συνεργασία της Βου-
λής και της ΟΚΕ, η θέση του κοινωνικού δι-
αλόγου στην ατζέντα της κυβέρνησης και των 
πολιτικών κομμάτων, ο ρόλος των κοινωνικών 
εταίρων, των παραγωγικών τάξεων και της κοι-
νωνίας των πολιτών στην ανάπτυξη και την ε-
δραίωση της δημοκρατίας.

Ο πρόεδρος της ΟΚΕ υπογράμμισε ότι βα-
σική επιδίωξη της συνάντησης είναι η διεξα-
γωγή ενός γόνιμου και ανοιχτού διαλόγου για 
την κατάθεση κοινών προτάσεων για την ανά-

Ή ΟΚΕ ΚΡΟΥΕΙ 
ΤΟΝ ΚΏΔΏΝΆ ΓΙΆ 
ΤΟΝ ΚΟΙΝΏΝΙΚΟ 
ΔΙΆΛΟΓΟ 
ΣΤΉ ΧΏΡΆ

πτυξη και την ανάληψη συγκεκριμένων δε-
σμεύσεων για την ανασύνταξη του θεσμοθε-
τημένου διαλόγου στη χώρα.

Ο κοινωνικός διάλογος προάγει 
τη δημοκρατία
Παράλληλα, επισήμανε ότι ο κοινωνικός δι-
άλογος αναμφισβήτητα προάγει τη δημοκρα-
τία, ενισχύοντας την ενεργό συμμετοχή της 
κοινωνίας των πολιτών, των παραγωγικών τά-
ξεων και των κοινωνικών εταίρων στον σχε-
διασμό και την υλοποίηση των πολιτικών α-
ποφάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η στενή συνερ-
γασία μεταξύ των Βουλής και της ΟΚΕ είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση, καθώς το γνωμοδο-
τικό έργο της Επιτροπής μπορεί να υποστη-
ρίξει τεκμηριωμένα το κοινοβουλευτικό έργο. 
Υπενθυμίζεται ότι η έκφραση γνώμης της 
ΟΚΕ σε νομοσχέδια οικονομικού και κοινω-
νικού χαρακτήρα είναι υποχρεωτική και αυτό 
πρέπει να τηρείται από τις εκάστοτε κυβερνή-
σεις, κάτι που μέχρι σήμερα, δυστυχώς, στην 
πράξη δεν ισχύει.

Η ΟΚΕ υπογραμμίζει ότι σε μια εποχή έ-
ντονων εξελίξεων, ανακατατάξεων και προ-
βλημάτων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην 

Ευρώπη, η ενεργός συμμετοχή της κοινωνίας 
των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων είναι 
η μοναδική επιλογή για τη δημοκρατία, τη βι-
ώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση της κοινω-
νικής συνοχής, δομικά στοιχεία του ευρωπαϊ-
κού εγχειρήματος.

Η εκδήλωση
Σημειώνεται ότι στην εκδήλωση-συζήτηση 
που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της 

ΟΚΕ την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου και ώρα 13:00 
θα χαιρετίσει ο πρόεδρος της Βουλής των Ελ-
λήνων Νίκος Βούτσης και θα τοποθετηθούν 
ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουρ-
γός Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννης Δρα-
γασάκης, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρ-
νησης και πρώην υπουργός Οικονομικών Ευ-
άγγελος Βενιζέλος και ο αντιπρόεδρος της ΝΔ 
και πρώην υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χα-
τζηδάκης. Δ.Χρ.
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ΠΕΣ ΤΟ Μ’ ΕΝΑ TWEET
…και βγάλε τον πραγµατικό εαυτό σου.

 ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

Την περασµένη Τετάρτη υπήρξε µια αδικαιολόγητη 
ανησυχία για την κατάρρευση των µετοχών των 
τραπεζών. Στην πραγµατικότητα, τα πάντα είναι υπό 
έλεγχο.

Απλώς έτυχε να µαζευτούν πολλοί κερδοσκόποι στο 
χρηµατιστήριο εκείνη την ηµέρα και έγινε το κακό, 
επρόκειτο για τυχαίο όσο και ασυνήθιστο γεγονός.

Συνεπώς η κατάσταση εξελίχθηκε κάπως έτσι:

Αδηφάγοι κερδοσκόποι αυτή την εβδοµάδα, την 
προηγούµενη τους λέγαµε αλλιώς.

Ε, τι να κάνουν και οι αγορές, άνθρωποι και αλγόριθµοι 
είναι, πόσα να αντέξουν χωρίς να αντιδράσουν: εκλογές 
αναµένονται, ενδείξεις ότι θα αναιρεθούν συµφωνηθέντα 
υπάρχουν, τα capital controls στις αναλήψεις άρθηκαν 
για να στηριχτεί το κυβερνητικό αφήγηµα, προληπτική 
γραµµή στήριξης δεν δεχτήκαµε για τον ίδιο λόγο.

Στη συνέχεια έσκασε και το δηµοσίευµα του Bloomberg.

Και µετά ήρθε και το τελειωτικό χτύπηµα, η πρωθυ-
πουργική κίνηση την οποία οι αγορές δεν εκτίµησαν 
όπως της άξιζε.

Είναι να απορεί κανείς γιατί δεν ένιωσαν εµπιστο-
σύνη οι αγορές µε την επιλογή Φλαµπουράρη. Πρό-
κειται για τον άνθρωπο που διαρκώς διαβεβαίωνε 
πως όπου να ’ναι κλείνει η αξιολόγηση που ποτέ δεν 
έκλεισε, ότι η β΄ αξιολόγηση θα κλείσει χωρίς νέα 
µέτρα και δήλωνε πως «το συνολικό χρέος άνω των 
10 τρισεκατοµµυρίων της Ευρώπης είναι αέρας, γι’ 
αυτό κι εµείς θα τους πληρώσουµε µε αέρα».

Ακολούθησε κυβερνητική σύσκεψη στο Μαξίµου για 
τη διαχείριση της κρίσης στις τράπεζες… χωρίς τη 
συµµετοχή του κεντρικού τραπεζίτη της χώρας.

Μετά τη σύσκεψη στο Μαξίµου τα πάντα ξεκαθάρισαν, 
αλλά η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε, παρ’ όλα 
αυτά, να ξεκινήσει έλεγχο για τυχόν χειραγώγηση µετο-
χών στη συνεδρίαση της Τετάρτης στο χρηµατιστήριο.

Σε κάθε περίπτωση,

Οι τράπεζες, βέβαια, δεν ήταν το µεγάλο θέµα της εβδο-
µάδας που πέρασε, το µεγάλο θέµα ήταν η παρουσίαση 
του νέου σήµατος της Ν∆.

Το νέο σήµα της Ν∆ δεν έχει επιρροές µόνο από το 
«Survivor» αλλά και από άλλα πολύ επιτυχηµένα 
projects, στέλνοντας το µήνυµα.

Πραγµατικά δηλαδή, πόσο τυχαίο µπορεί να είναι το γε-
γονός ότι και τα δύο σήµατα σχηµατίζονται από 7 τρίγωνα;
Το πρόβληµα είναι ότι επέλεξαν τα λάθος τρίγωνα.

Το µήνυµα που έστειλε το νέο σήµα της Ν∆ είναι ξεκάθαρο.

Έξαλλοι, απολύτως έξαλλοι στον ΣΥΡΙΖΑ µε το νέο σήµα της 
Ν∆, αλλά και για το γεγονός πως δεν τους συµβουλεύτη-
καν προτού κάνουν την αλλαγή.
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Ο ΛΎΚΟΣ ΦΎΛΆΕΙ 
ΤΆ ΠΡΟΒΆΤΆ ΜΕ ΕΠΙΤΎΧΙΆ

 ΤΟΎ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΆΛΛΗ*

Αν αυτοί οι κάποιοι γνώριζαν και κάτι παρα-
πάνω είναι ερευνητέο.

Η Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
δεν αντιλήφθηκε τίποτα προκαταβολικά, 
δεν κάνει τίποτα εκ των υστέρων για να ε-
πιβάλει ουσιαστικές κυρώσεις. Το ότι την 
περίπτωση της Folli Follie αποκάλυψε ιδι-
ώτης μαρτυρά το μέγεθος της ανεπάρκειας 
των ελληνικών εποπτικών αρχών και αυτού 
που τις διόρισε: της ελληνικής κυβέρνησης. 
Και η ΔΕΗ από την κυβέρνηση ελέγχεται.

Όταν λοιπόν στις 3/10/2018 το χρηματι-
στήριο καταρρέει, η κυβέρνηση κάνει σύ-
σκεψη και καλεί αυτή τη συγκεκριμένη Ε-
πιτροπή Κεφαλαιαγοράς να παρακολου-
θήσει την αγορά για να αποτρέψει την 
κερδοσκοπία, την οποία έχει ήδη, με την 
ίδια ανακοίνωση, προκαταβολικά αποδώσει 
στην… αντιπολίτευση!

Αυτό είναι το καλύτερο που μπορεί να 
κάνει όποιος έχει πει απολύτως σοβαρά ότι 
θα βαράει τα νταούλια και θα χορεύουν οι 
αγορές.

Εμείς, το καλύτερο που έχουμε να κά-
νουμε είναι να πληρώσουμε τις ζημιές. Στις 
εκλογές θα έχουμε την ευκαιρία για… stop 
loss!

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Η εκάστοτε ελληνική κυβέρ-
νηση, μέσω των αιρετών και 
μη πολιτικών στελεχών της, 
αλλά και των μετακλητών που 

αυτή διορίζει, συνιστά την κορυφή της ελ-
ληνικής διοικητικής πυραμίδας. Είναι ο ε-
πικεφαλής και φέρει αντικειμενικά την ευ-
θύνη για τα λάθη και τις παραλείψεις των υ-
φισταμένων.

Αν ο υφιστάμενος έκανε λάθος ή παρέ-
λειψε να κάνει τη δουλειά του, ο προϊστά-
μενος αποδίδει ευθύνες και s επιβάλλει κυ-
ρώσεις. Αν ο προϊστάμενος δεν το κάνει, ευ-
θύνεται ο ίδιος για παράβαση καθήκοντος.

Αποκαλύφθηκε ότι η Folli Follie παρα-
ποίησε σε θηριώδη βαθμό τις οικονομικές 
της καταστάσεις. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς απέσυρε τη μετοχή με τεράστια καθυ-
στέρηση και μόνο αφού η ίδια η εταιρεία 
δήλωσε αδυναμία να αιτιολογήσει τις οικο-
νομικές της καταστάσεις.

Αποκαλύφθηκε ότι η ΔΕΗ «έκανε 
λάθος» στις οικονομικές της καταστάσεις 
και εμφάνισε κέρδη αντί για ζημιές.

Και στις δύο περιπτώσεις, εκ των υστέ-
ρων, διαπιστώνεται ότι οι καθημερινές συ-
ναλλαγές γίνονταν με βάση παραποιημένα 
στοιχεία, επομένως κάποιοι κέρδιζαν χωρίς 
να πρέπει, κάποιοι έχαναν χωρίς να πρέπει. 

φές υποστηρικτών της υποψηφιότητάς του, όπως δι-
έρρευσε από κάποιους στους οποίους απευθύνθηκε 
αλλά δεν ανταποκρίθηκαν.

Στον χώρο της κεντροδεξιάς θα απευθυνθεί και 
η υποψηφιότητα του 67χρονου σήμερα κ. Παναγιώτη 
Ψωμιάδη, πρώην νομάρχη και περιφερειάρχη, ο ο-
ποίος διατηρεί πολλές πικρίες για τον τρόπο με τον 
οποίο τον αντιμετώπισε η ΝΔ, όταν απομακρύνθηκε 
από την περιφέρεια μετά από τις δικαστικές αποφά-
σεις, αλλά και ο διάδοχός του στην περιφέρεια, για 
τον οποίο λέει ότι δεν αναγνωρίζει το έργο του.

Ο κ. Ψωμιάδης ήρθε πρόσφατα σε σκληρή αντι-
παράθεση με τον κ. Μπουτάρη, καθώς θεωρήθηκε 
ακόμη και πιθανός ηθικός αυτουργός της επίθεσης 
που δέχτηκε ο κ. Μπουτάρης κατά την τελετή για τη 
γενοκτονία των Ποντίων τον προηγούμενο Μάιο.

Την υποψηφιότητά του έχει ανακοινώσει και ο 
περιφερειακός σύμβουλος της παράταξης Τζιτζικώ-
στα Χάρης Αηδονόπουλος, ο οποίος είναι γιατρός, 
είχε διατελέσει αντιδήμαρχος επί θητείας Παπαγε-
ωργόπουλου και το 2012 ήταν υποψήφιος βουλευτής 
με τους ΑΝΕΛ, αλλά αποχώρησε από το κόμμα μετά 
τις εκλογές του Μαΐου.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αντίπαλο από τη ΝΔ 
αναμένεται να έχει απέναντί του ο πιο ισχυρός δή-
μαρχος από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ, ο δήμαρχος Νε-
άπολης-Συκεών Σίμος Δανιηλίδης, καθώς την πρό-
θεσή του να είναι υποψήφιος έχει εκφράσει ο 33χρο-
νος περιφερειακός σύμβουλος με τον Απόστολο 
Τζιτζικώστα Ηλίας Ζάχαρης, πρώην πρόεδρος της 
Νομαρχιακής Δυτικού Τομέα. Ο κ. Ζάχαρης είχε ε-
κλεγεί δημοτικός σύμβουλος Συκεών το 2006 σε η-
λικία 21 ετών.

Τ
ην πρόθεσή τους να είναι υποψήφιοι 
δήμαρχοι ανακοίνωσαν την Πέμπτη 
το μεσημέρι ο ανεξάρτητος δημοτικός 
σύμβουλος Θεσσαλονίκης Κωνσταντί-
νος Ζέρβας και ο πρώην περιφερειάρ-
χης Παναγιώτης Ψωμιάδης.

Ο κ. Ζέρβας, πολιτικός μηχανικός στο επάγ-
γελμα, έχει εκλεγεί δύο φορές με το ψηφοδέλτιο του 
κ. Μπουτάρη στον Δήμο Θεσσαλονίκης, αλλά στις ε-
κλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 είχε αποδεχτεί την 
πρόταση και ήταν τιμητικά στην προτελευταία θέση 
του ψηφοδελτίου της ΝΔ.

Είναι η δεύτερη επίσημη υποψηφιότητα από τον 
χώρο της ΝΔ, καθώς έχει προηγηθεί ο Μάκης Κυριζί-
δης, δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης με την πα-
ράταξη «Εντάξει» του Σταύρου Καλαφάτη, από την 
οποία όμως ανεξαρτητοποιήθηκε, όταν ανακοίνωσε 
την υποψηφιότητά του.

Η προοπτική υποψηφιότητας Ζέρβα, ο οποίος 
ήταν και εκ των ελαχίστων υποστηρικτών του κ. Μη-
τσοτάκη στη Θεσσαλονίκη κατά την περίοδο πριν από 
την εκλογή αρχηγού της ΝΔ, έγινε θετικά δεκτή από 
ένα μέρος τουλάχιστον της τοπικής ΝΔ, αλλά κομμα-
τικά στελέχη έλεγαν ότι θα μπορούσε να περιμένει 
λίγο ακόμη πριν δημοσιοποιήσει την πρόθεσή του, 
διότι δεν αποκλείεται να υπάρξει μία υποψηφιότητα.

Τόσο ο κ. Ζέρβας όσο και ο κ. Κυριζίδης δεν θε-
ωρούν ως προϋπόθεση της υποψηφιότητάς τους το 
χρίσμα της ΝΔ, το οποίο ενδέχεται να διεκδικήσει 
ο πρόεδρος του παραρτήματος του ΤΕΕ Κεντρικής 
Μακεδονίας Πάρις Μπίλλιας, ο οποίος έχει τη στή-
ριξη πολιτικών φίλων του κ. Μητσοτάκη στη Θεσσα-
λονίκη. Ο κ. Μπίλλιας φέρεται να συλλέγει υπογρα-

Η ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΡΩΤΙΆ ΤΗΣ ΝΔ ΦΕΡΝΕΙ 
ΎΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΆΡΧΩΝ

 ΆΝΤΩΝΗΣ ΜΆΡΚΟΎ
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Οι πολίτες πήγαν στις κάλπες σε 
συνθήκες ακραίας πόλωσης και 
«σκοτεινών» σχολίων για το µέλλον 
της χώρας από τους δανειστές, ωστόσο 
το ηχηρό 61,3% του «όχι» δεν σήκωνε 
αµφιβολίες, ιδίως αν αναλογιστεί κανείς 
ότι η συµµετοχή ξεπέρασε το 62%.

Το αποτέλεσµα του δηµοψηφίσµατος της Κυρια-
κής στην ΠΓ∆Μ προκάλεσε τεράστια αµηχανία 
και εκνευρισµό σε διάφορα κέντρα λήψης απο-
φάσεων εντός και εκτός Ευρώπης. Κι αυτό, διότι, 
παρά τις τεράστιες προσπάθειες που καταβλή-

θηκαν από Βρυξέλλες και Ουάσινγκτον ώστε οι πολίτες της γεί-
τονος χώρας να στηρίξουν τη Συµφωνία των Πρεσπών, τα πράγ-
µατα δεν εξελίχθηκαν κατά το δοκούν.

Αντιθέτως, οι πολίτες της ΠΓ∆Μ στη µεγάλη πλειοψηφία 
τους γύρισαν την πλάτη στα κελεύσµατα των ελίτ και προτίµη-
σαν µε τη στάση τους να στείλουν ένα «δύσκολο» µήνυµα προς 
όλους: η συµφωνία δεν τους ενθουσιάζει και δεν τους προκαλεί 
διάθεση να τη στηρίξουν.

Γενικά, στην Ευρώπη όταν ο λαός µιας χώρας καλείται να α-
ποφασίσει µε την ψήφο του σε δηµοψηφίσµατα σχετικά µε µε-
γαλεπήβολα σχέδια ή πιέζεται προς συγκεκριµένες κατευθύν-
σεις, τα αποτελέσµατα είναι συνήθως «εκρηκτικά».

Βυθίζοντας το Ευρωσύνταγµα
Μοιάζει µακρινό, αλλά ήταν το 1992 όταν η Γαλλία «γυρνούσε 
την πλάτη» στη Συνθήκη του Μάαστριχτ για τη δηµιουργία της 
Ε.Ε. µε ένα δηµοψήφισµα τόσο οριακό (51% «ναι», 49% «όχι»), 
που οι Γάλλοι το ονόµασαν «µικρό ναι». Ωστόσο, για τις ευ-
ρωπαϊκές ελίτ ο «γαλλικός εφιάλτης» ήρθε στις 29 Μαΐου του 
2005, όταν στο δηµοψήφισµα για το διαβόητο Ευρωπαϊκό Σύ-
νταγµα το 55% ψήφισε «όχι», ουσιαστικά καταφέροντας καί-
ριο χτύπηµα στο σχέδιο, το οποίο και βυθίστηκε αύτανδρο 
τρεις µέρες µετά, όταν οι Ολλανδοί πολίτες το απέρριψαν µε το 
ηχηρό 61% που έλαβε το «όχι».

Τα δύο δηµοψηφίσµατα της Ιρλανδίας
To Ευρωσύνταγµα αντικαταστάθηκε µε τη Συνθήκη της Λισα-
βόνας και το 2008 οι πολίτες της Ιρλανδίας κλήθηκαν να απο-
φασίσουν σε δηµοψήφισµα αν θα τροποποιούσαν το Σύνταγµα 
της χώρας για να προσαρµοστεί στις απαιτήσεις της Συνθή-
κης. Και εκεί συνέβη το εξής ανεπανάληπτο: στις 12 Ιουνίου 
του 2008 το 53,4% των Ιρλανδών απέρριψε τις αλλαγές στο Σύ-

νταγµα, ουσιαστικά µπλοκάροντας τη Συνθήκη της Λισαβόνας. 
Ωστόσο, µετά από ασφυκτικές πιέσεις των Βρυξελλών το δηµο-
ψήφισµα επαναλήφθηκε στις 2 Οκτωβρίου του 2009 και τελικά 
εγκρίθηκε, µε το «ναι» να συγκεντρώνει 67,1%.

Ακυρώνοντας το Σχέδιο Ανάν
Άλλο ένα παράδειγµα πλήρους ανατροπής των δεδοµένων 
αφορά την Κύπρο και το Σχέδιο Ανάν. Με το δηµοψήφισµα 
να έχει οριστεί για τις 24 Απριλίου του 2004, στις 7 του ίδιου 
µήνα ο τότε Πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, αείµνη-
στος Τάσσος Παπαδόπουλος, µε ένα συγκινησιακά φορτισµένο 
διάγγελµά του, είχε τονίσει ότι «λυπούµαι ειλικρινά, γιατί δεν 
µπορώ να αποδεχτώ και να υπογράψω το Σχέδιο Ανάν, όπως, 
τελικά, διαµορφώθηκε. Παρέλαβα Κράτος διεθνώς αναγνωρι-
σµένο. ∆εν θα παραδώσω “κοινότητα” χωρίς δικαίωµα λόγου 
διεθνώς και σε αναζήτηση κηδεµόνα. Και όλα αυτά έναντι 
κενών, παραπλανητικών, δήθεν, προσδοκιών». Το βράδυ του 
δηµοψηφίσµατος το Σχέδιο Ανάν απορρίφθηκε από την ελλη-
νοκυπριακή πλευρά µε το συντριπτικό 76%, ενώ οι Τουρκοκύ-
πριοι το ενέκριναν µε ποσοστό 65%.

Ματωµένο «όχι» στο ευρώ
Στις 14 Σεπτεµβρίου του 2003 η Σουηδία καλούνταν σε δη-
µοψήφισµα, προκειµένου να αποφασίσει την ένταξή της ή 
όχι στην ΟΝΕ και στο ευρώ. Τρεις ηµέρες πριν, η υπουργός 
Εξωτερικών της σοσιαλδηµοκρατικής κυβέρνησης του Γιό-
ραν Πέρσον και βασική υποστηρίκτρια του «ναι» Άννα Λιντ 
έπεφτε νεκρή από το µαχαίρι ενός άνδρα σε πολυκατάστηµα 
στο κέντρο της Στοκχόλµης. Παρά το σοκ από τη δολοφο-
νία της Λιντ, η κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει στο 
δηµοψήφισµα, όπου οι Σουηδοί σε ποσοστό 56% απέρρι-
ψαν την ένταξη της χώρας στο ευρώ, ενώ αξίζει να σηµειωθεί 
ότι οι Σοσιαλδηµοκράτες ως κόµµα είχαν κρατήσει ουδέτερη 
στάση, καθώς υπήρχαν εσωκοµµατικές διαφωνίες.

Ύπνος µε Bremain, ξύπνηµα µε Brexit
Μία από τις µεγαλύτερες ανατροπές στις προβλέψεις των 
«ειδικών» αποτελεί το δηµοψήφισµα της 23ης Ιουνίου του 
2016 για την παραµονή ή έξοδο της Βρετανίας από την Ε.Ε. 
Ο Συντηρητικός Βρετανός πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάµε-
ρον, ο οποίος δεχόταν πίεση από το κόµµα του, τελικά προ-
κήρυξε το δηµοψήφισµα, έχοντας πρώτα φροντίσει να λάβει 
από τις Βρυξέλλες πρόσθετες εξαιρέσεις από το νοµικό πλαί-
σιο της Ε.Ε. για τη Βρετανία και µε το «πακέτο» αυτό στα 
χέρια έµοιαζε σίγουρος ότι το δηµοψήφισµα θα επικύρωνε 
τη συνέχιση της παραµονής της χώρας στην Ένωση. Μάλι-
στα, τόσο ο ίδιος όσο και ο υπουργός Οικονοµικών της Βρε-
τανίας Τζορτζ Όσµπορν τάχθηκαν αµέσως υπέρ του «ναι», 
αφήνοντας το «όχι» σε τύπους όπως ο Νάιτζελ Φάρατζ του 
UKIP ή ο Μπόρις Τζόνσον. Τελικά, στις 23 Ιουνίου το 72% 
των Βρετανών πήγε στις κάλπες και το βράδυ της ίδιας ηµέ-
ρας όλα τα exit polls συνέκλιναν στο συµπέρασµα ότι η κα-
µπάνια του «ναι» είχε υπερισχύσει, έστω και οριακά. Οπότε 
είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς την έκπληξη των πάντων 
όταν το πρωί της 24ης «έσκασε» το επίσηµο αποτέλεσµα: 
51,9% «όχι», 48,1% «ναι». Η Βρετανία είχε ψηφίσει για έξοδο 
από την Ε.Ε., ο Κάµερον παραιτήθηκε και η διάδοχός του Τε-
ρέζα Μέι ακόµα παλεύει να ολοκληρώσει την περίπλοκη δι-
αδικασία του Brexit.

Το «τέλος» του Ρέντσι
Ήταν Κυριακή 4 ∆εκεµβρίου του 2016 όταν οι Ιταλοί πολίτες 
κλήθηκαν διά της ψήφου τους να εγκρίνουν µια µείζονα συ-
νταγµατική αναθεώρηση που προωθούσε ο τότε κεντροαρι-
στερός πρωθυπουργός της χώρας Ματέο Ρέντσι, µε την οποία 
επιδίωκε να «ξεµπερδέψει» την εξαιρετικά µπερδεµένη πο-
λιτική πρακτική της Ιταλίας, η οποία συχνά έδενε τα χέρια 
των κυβερνήσεων. Σε αδρές γραµµές, ο Ρέντσι στόχευε να α-
ποδυναµώσει τη Γερουσία υπέρ του Κοινοβουλίου και να ε-
νισχύσει τις δυνατότητες της κυβέρνησης. Ο Ρέντσι φαινόταν 
σίγουρος για τη νίκη του «ναι» στο δηµοψήφισµα, ωστόσο οι 
Ιταλοί είχαν άλλη άποψη: το 59,1% απέρριψε τη συνταγµα-
τική αναθεώρηση, ρίχνοντας την Ιταλία σε πολιτικό χάος, ο-
δηγώντας τον Ρέντσι σε παραίτηση και ανοίγοντας τον δρόµο 
για τις εκλογές που έφεραν στην κυβέρνηση το Κίνηµα των 5 
Αστέρων και τη Λέγκα δύο χρόνια αργότερα.

Ο θυελλώδης Ιούλιος της Ελλάδας
Όσον αφορά τη χώρα µας, στις 5 Ιουλίου του 2015 οι Έλλη-
νες πολίτες κλήθηκαν να ψηφίσουν σε δηµοψήφισµα για την 
έγκριση ή απόρριψη πρότασης της Ε.Ε. σχετικά µε νέο πρό-
γραµµα σταθεροποίησης της χώρας. Οι συνθήκες ήταν εκρη-
κτικές, µε τις τράπεζες κλειστές, την κυβέρνηση να έχει επι-
βάλει capital controls, να έχει εκπέσει µία δόση προς το ∆ΝΤ 
και το ΣτΕ να εγκρίνει τη νοµιµότητα του δηµοψηφίσµατος 
µόλις δύο µέρες πριν από την κάλπη. Οι πολίτες πήγαν στις 
κάλπες σε συνθήκες ακραίας πόλωσης και «σκοτεινών» σχο-
λίων για το µέλλον της χώρας από τους δανειστές, ωστόσο το 
ηχηρό 61,3% του «όχι» δεν σήκωνε αµφιβολίες, ιδίως αν ανα-
λογιστεί κανείς ότι η συµµετοχή ξεπέρασε το 62%. Τα υπό-
λοιπα, όπως λέει και η γνωστή φράση, είναι ιστορία…

  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
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Στη ∆υτική Ελλάδα, µία από τις πιο 
σεισµογενείς περιοχές, λειτουργούν 
µόνο οι µισοί σεισµογραφικοί σταθµοί.

«∆ιακοσµητικό ρόλο» φαίνεται να έχει ένας 
µεγάλος αριθµός σεισµογράφων στην Ελ-
λάδα, στη χώρα που σύµφωνα µε τα στα-
τιστικά στοιχεία κατέχει, από άποψη σει-
σµικότητας, την πρώτη θέση στη Μεσό-

γειο και την Ευρώπη, καθώς και την έκτη θέση σε παγκόσµιο 
επίπεδο, µετά την Ιαπωνία, τις Νέες Εβρίδες, το Περού, τα 
Νησιά Σολοµώντα και τη Χιλή. Συνολικά το 40% των σεισµο-
γραφικών σταθµών της χώρας βρίσκεται εκτός λειτουργίας.

Στο «pause» λόγω κρίσης
Όπως φαίνεται, η κρίση χτύπησε και τους σεισµογράφους. Συ-
γκεκριµένα, σύµφωνα µε δηµοσίευµα της εφηµερίδας «Τα 
Νέα», από τους 155 σταθµούς που διαθέτει το εθνικό δίκτυο 
σεισµογράφων εκτός λειτουργίας είναι περισσότεροι από 60. 
Σηµειώνεται ότι το εθνικό δίκτυο σεισµογράφων περιλαµβά-
νει σταθµούς από το Γεωδυναµικό Ινστιτούτο της Αθήνας, τον 
Τοµέα Γεωφυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσα-
λονίκης, τον Τοµέα Γεωφυσικής και Γεωθερµίας του Πανεπι-
στηµίου Αθηνών και τον Τοµέα Γεωλογίας του Πανεπιστηµίου 
Πατρών.

Το παράδοξο είναι ότι στη ∆υτική Ελλάδα, µία από τις πιο 
σεισµογενείς περιοχές, λειτουργούν µόνο οι µισοί σταθµοί. Για 
παράδειγµα, στην Ζάκυνθο λειτουργεί ένας σταθµός, στην Κε-
φαλλονιά τέσσερις στους οκτώ, ενώ στην Κέρκυρα και στα Κύ-
θηρα κανένας.

Στις Κυκλάδες, ο σεισµογράφος της Αµοργού δεν λειτουρ-
γεί, στα ∆ωδεκάνησα σε λειτουργία βρίσκονται µόνο τρεις, σε 
Ρόδο, Κάρπαθο και Νίσυρο, ενώ η Εύβοια έχει µόνο έναν ε-
νεργό σταθµό, στην Κύµη. Πέρυσι το καλοκαίρι βγήκε εκτός 
λειτουργίας και ο σταθµός της Τρίπολης.

Όπως εξήγησαν οι επιστήµονες στα «Νέα», βασική αιτία 
είναι «η ανυπαρξία σταθερών πόρων για τη συντήρηση των 
σταθµών. Οι περικοπές έχουν υποβαθµίσει υπηρεσίες που θε-
ωρούνται µη ανταποδοτικές, ενώ οι φορείς που συγκροτούν το 
ενιαίο σεισµολογικό δίκτυο καταβάλλουν υπεράνθρωπες προ-
σπάθειες για να συντηρήσουν τη βασική λειτουργία τους µε 
κάθε µέσο. Όµως η µετακίνηση του προσωπικού για την επιδι-
όρθωση βλαβών και η αγορά ανταλλακτικών κοστίζουν, ενώ σε 
ολόκληρη την Ελλάδα έχουν αποµείνει ελάχιστοι τεχνικοί για 
τη συντήρηση του δικτύου».

Στα παραπάνω έρχεται να προστεθεί και το γεγονός ότι για 
σχεδόν έναν χρόνο ο Οργανισµός Αντισεισµικού Σχεδιασµού 
και Προστασίας δεν µπορεί να αξιοποιήσει ούτε εθνικά ούτε 
ευρωπαϊκά κονδύλια, καθώς δεν συνεδριάζουν οι επιστηµονι-
κές επιτροπές, αφού από τον περασµένο Νοέµβριο έληξε η θη-
τεία του προηγούµενου διοικητικού συµβουλίου και δεν έχει 
οριστεί νέα διοίκηση.

∆ίκτυο στα σχολεία
Εν τω µεταξύ, δικό τους δίκτυο καταγραφής της σεισµικής 
δραστηριότητας έχουν δηµιουργήσει 13 σχολεία σε όλη την 
Ελλάδα µε αυτοσχέδιους σεισµογράφους που εποπτεύονται 
µέσω κεντρικού υπολογιστή από το Γεωδυναµικό Ινστιτούτο 
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Οι σεισµογράφοι στέλνουν δεδοµένα κατά την ύπαρξη σει-
σµικής δραστηριότητας. Με βάση αυτά τα δεδοµένα, οι µαθη-
τές µε τη βοήθεια των δασκάλων συλλέγουν, αναλύουν και ε-
πεξεργάζονται σηµαντικές παραµέτρους της σεισµικής δόνη-
σης, όπως τον τόπο και τον χρόνο στον οποίο έγινε ο σεισµός, 
τον υπολογισµό του µεγέθους του και τον εντοπισµό του επι-
κέντρου του.

Πρόκειται για το πρόγραµµα «Schools Study Earthquakes 
(SSE)» που εντάσσεται στα ευρωπαϊκά προγράµµατα 
Erasmus+ µε συντονίστρια χώρα του έργου την Ελλάδα (Α-
στεροσκοπείο Αθηνών) και µε τη συµµετοχή τεσσάρων ακόµη 
κρατών της ΝΑ Μεσογείου, την Ιταλία, τη Βουλγαρία, την 
Τουρκία και την Κύπρο.

Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτό, την περασµένη άνοιξη διεξή-
χθη για δεύτερη χρονιά ο διαγωνισµός «Φτιάξε τον δικό σου 
σεισµογράφο» σε γυµνάσια και λύκεια της χώρας, όπου οι εν-
διαφερόµενες σχολικές οµάδες υπέβαλαν την εργασία τους 
προς αξιολόγηση από οµάδα επιστηµόνων και εκπαιδευτικών.

Σύµφωνα µε το Γεωδυναµικό Ινστιτούτο, «το πρόγραµµα 
στοχεύει στη µελέτη ενός φυσικού φαινοµένου, αυτό της σει-
σµικής δραστηριότητας, µε µεγάλο αντίκτυπο στην κοινωνία 
της ΝΑ Ευρώπης, µέσω της διδασκαλίας στην τάξη και προτεί-
νει παιδαγωγικές πρακτικές οι οποίες βασίζονται πάνω σε µε-
θόδους έρευνας που είναι πιο αποτελεσµατικές στην επιστήµη 
της εκπαίδευσης. Συνδυάζοντας αυτές τις πρακτικές, τα παιδιά 
µπορούν να αυξήσουν το ενδιαφέρον τους για την επιστήµη 
και για το πώς αυτή επηρεάζει την καθηµερινότητά τους».

Και µετά τους σεισµογράφους, τι;
Η Ελλάδα εκτός από την έντονη σεισµική δραστηριότητα έρχε-
ται κάθε καλοκαίρι αντιµέτωπη και µε τις πυρκαγιές. Τα µέσα 
τα οποία διαθέτει δεν είναι µόνο ελλιπή αλλά και γερασµένα. 
Συγκεκριµένα, τα Καναντέρ πετούν 40 χρόνια, εµφανίζοντας 
συχνά βλάβες κυρίως την ώρα της απογείωσης, µε την επισκευή 
τους να κοστίζει αρκετές χιλιάδες ευρώ, ενώ ένας µεγάλος αριθ-
µός των υδροφόρων πυροσβεστικών ρίχνεται στη µάχη της κα-
τάσβεσης τα τελευταία 15 χρόνια.

Πάντως, το περασµένο καλοκαίρι και ενώ είχαν προηγηθεί 
οι φονικές πυρκαγιές, δηµοσίευµα του πρακτορείου Bloomberg 
που επικαλούνταν ανώνυµες πηγές της εφηµερίδας «Nikkei» α-
νέφερε ότι υπήρχε ενδιαφέρον από την πλευρά της Ελλάδας για 
την αγορά ιαπωνικών πυροσβεστικών αεροσκαφών.

Σύµφωνα µε το δηµοσίευµα, η Ιαπωνία θα άρχιζε διαπραγ-
µατεύσεις µε την Ελλάδα για την πώληση διασωστικών της αε-
ροσκαφών US-2. Το ελληνικό ενδιαφέρον αφορά την αγορά αµ-
φίβιων αεροσκαφών της ιαπωνικής βιοµηχανίας Shin Maywa. 
Κάθε αεροσκάφος κοστίζει περίπου 10 δισ. γεν, ενώ, προτού πω-
ληθούν, θα εξοπλιστούν µε δεξαµενές νερού.

Μάλιστα, η εφηµερίδα ανέφερε ότι στόχος είναι η αντικα-
τάσταση των δεκάδων παλιών πυροσβεστικών αεροσκαφών της 
Ελλάδας.

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Η ΚΡΙΣΗ ΒΓΑΖΕΙ «OFF» 
ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΓΡΑΦΟΥΣ
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Το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF και 
το ∆ηµόσιο Γαλλικό Πανεπι-
στήµιο Paris 13 – Sorbonne 
Paris Cité ανακοινώνουν την 
έναρξη από το ακαδηµαϊκό 

έτος 2018-2019 του προπτυχιακού προ-
γράµµατος «Επιστήµες & Τεχνικές Φυσι-
κής Αγωγής και Αθλητισµού».

Σπουδές στη Φυσική Αγωγή 
και τον Αθλητισμό
Το πρόγραµµα σπουδών που παρακολου-
θούν οι φοιτητές στην Αθήνα είναι το ίδιο 
µε το πρόγραµµα που παρακολουθούν οι 
συµφοιτητές τους στο Παρίσι. Με αυτόν 
τον τρόπο το πτυχίο που απονέµει το Πανε-
πιστήµιο στους Έλληνες φοιτητές είναι το 
ίδιο µε αυτό που απονέµεται στους Γάλλους 
φοιτητές και αναγνωρίζεται έτσι σε όλη την 

προσφέρουν ένα υψηλό και σύγχρονο επί-
πεδο ακαδηµαϊκής γνώσης και πρακτικής 
εφαρµογής για όσους επιθυµούν να σταδι-
οδροµήσουν στον τοµέα της αθλητικής α-
γωγής και εκπαίδευσης. Τα µαθήµατα διδά-
σκονται στα ελληνικά και οι φοιτητές είναι 
εγγεγραµµένοι στο ∆ηµόσιο Γαλλικό Πα-
νεπιστήµιο Paris 13 – Sorbonne Paris Cité 
και έχουν την ίδια φοιτητική κάρτα και την 
ίδια φοιτητική ιδιότητα µε τους φοιτητές 
που σπουδάζουν στη Γαλλία.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των τριών 
ετών φοίτησης απονέµεται στους φοιτητές 
το πτυχίο Licence «Επιστήµες & Τεχνικές 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού» από το 
∆ηµόσιο Γαλλικό Πανεπιστήµιο Paris 13 – 
Sorbonne Paris Cité. Οι κάτοχοι του τριε-
τούς πτυχίου Licence (180 ECTS) έχουν τη 
δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους 
στο 4ο έτος και να ολοκληρώσουν τον τε-
τραετή κύκλο σπουδών (240 ECTS), όπως 
ακριβώς είναι και το πρόγραµµα σπουδών 
των ελληνικών πανεπιστηµίων.

Οι σπουδές διαρκούν τρία ακαδηµαϊκά 
έτη φοίτησης και υπάρχει η δυνατότητα πα-
ρακολούθησης 4ου ακαδηµαϊκού έτους (ε-
φόσον το επιλέξει ο φοιτητής).

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι τα ελληνικά 
µε ταυτόχρονη εκµάθηση της αγγλικής και 
της γαλλικής γλώσσας.

Πιστωτικές µονάδες: 180 ECTS (τριετής 
φοίτηση) ή 240 ECTS (τετραετής φοίτηση)

Αναγνώριση πτυχίων 
και μεταπτυχιακών τίτλων 
από το ελληνικό κράτος
Τα πτυχία και µεταπτυχιακά του ∆ηµό-
σιου Γαλλικού Πανεπιστηµίου Paris 13 – 
Sorbonne Paris Cité µε φοίτηση στο Κολ-
λέγιο IdEF έχουν αναγνωριστεί επισή-
µως από το υπουργείο Παιδείας, µέσω του 
ΣΑΕΠ, ως επαγγελµατικά ισοδύναµα προς 
τα πτυχία των ελληνικών πανεπιστηµίων. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι το πτυχίο Οικονο-
µίας & ∆ιοίκησης του Paris 13 – IdEF είναι, 
ιστορικά, το πρώτο πτυχίο αδειοδοτηµέ-
νου κολλεγίου που αναγνωρίστηκε από το 
ΣΑΕΠ το 2010, αλλά και ότι οι ελληνικοί 
δικηγορικοί σύλλογοι εγγράφουν ήδη από 
το 2016 τους κατόχους των ως άνω πτυχίων 
Νοµικής στα Μητρώα Ασκουµένων.

Έτσι, το Κολλέγιο IdEF είναι το µονα-
δικό κολλέγιο µε πτυχιούχους εγγεγραµµέ-
νους στους δικηγορικούς συλλόγους Ελλά-
δας, που δικηγορούν στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό. Επίσης, είναι το µοναδικό κολ-
λέγιο για το οποίο το υπουργείο Παιδείας 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ  
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (STAPS)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ  10%  ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ  ΣΤΟ 210 6980772

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 50%  
ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ 20 OKΤΩΒΡΙΟΥ  

2018

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
& ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PARIS 13 

ΤΗΣ ΣΟΡΒΟΝΝΗΣ

Ευρώπη ως πτυχίο της Σορβόννης.
Τα θεωρητικά µαθήµατα διδάσκονται 

στις εγκαταστάσεις του Γαλλικού Κολλε-
γίου στην Αθήνα, ενώ τα πρακτικά διενερ-
γούνται 2-3 φορές την εβδοµάδα σε συνερ-
γαζόµενους αθλητικούς συλλόγους. Η διδα-
σκαλία των θεωρητικών µαθηµάτων γίνεται 
από άρτια καταρτισµένο διδακτικό προσω-
πικό µε ακαδηµαϊκή, επαγγελµατική και ε-
ρευνητική εµπειρία, ενώ τα πρακτικά µα-
θήµατα από καταξιωµένους επαγγελµα-
τίες-προπονητές µε µεγάλη επαγγελµατική 
πορεία στον χώρο του αθλητισµού και της 
προπονητικής.

Οργάνωση και διάρθρωση 
του προγράμματος
Οι σπουδές στο Τµήµα Επιστηµών & Τε-
χνικών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού 



Ο πρόεδρος του Πανεπιστηµίου Paris 13 – Sorbonne Paris Cité, κ. Jean 
Pierre Astruc, και ο γενικός διευθυντής του Γαλλικού Κολλεγίου Ελλάδας, 
κ. Στυλιανός Αµαργιανάκης, µε την πρύτανη της Σχολής Νοµικών, Πολιτικών 
και Κοινωνικών Επιστηµών, κα Anne Fauchon, και τον διευθυντή του 
Τµήµατος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, κ. Hugues Rolan.

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
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αναγνώρισε ότι το πτυχίο Νοµικής που α-
πονέµεται από το ∆ηµόσιο Γαλλικό Πανεπι-
στήµιο Paris 13 – Sorbonne Paris Cité είναι 
επαγγελµατικά ισοδύναµο προς τα πτυχία 
Νοµικής των ελληνικών πανεπιστηµίων, 
χωρίς επιπρόσθετες εξετάσεις.

Επίσημος συνεργάτης της Γαλλικής 
Πρεσβείας
Το Κολλέγιο IdEF είναι αναγνωρισµένος 
συνεργάτης της Γαλλικής Πρεσβείας και 
του Γαλλικού Ινστιτούτου στην Ελλάδα και 
συµµετέχει ενεργά στην προετοιµασία και 
την πραγµατοποίηση των επίσηµων εξε-
τάσεων γαλλικής γλώσσας (CIEP, DELF-
DALF, Sorbonne, CCI). Στο πλαίσιο αυτής 
της συνεργασίας, το IdEF γίνεται επίσηµος 
«πρεσβευτής» της γαλλοφωνίας στη χώρα 
και ενισχύει ακόµα περισσότερο το δίκτυο 
διάχυσης της γαλλοφωνίας στην Ελλάδα.

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Υπενθυµίζεται ότι το 2017 το Κολλέγιο 
IdEF υπέγραψε συµφωνία συνεργασίας µε 
τη Γαλλική Λαϊκή Αποστολή και το Γαλλικό 
Προξενείο για την παροχή του µεταπτυχια-
κού προγράµµατος «∆ίκαιο των Επιχειρή-
σεων» στη Θεσσαλονίκη µε τη µέθοδο της 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, συµπληρώνο-

ντας έτσι τις δυνατότητες φοίτησης στα α-
ναγνωρισµένα προπτυχιακά και µεταπτυχι-
ακά προγράµµατα σπουδών που προσφέρο-
νται µε µεγάλη επιτυχία από το 1995.

Καινοτόμο πρόγραμμα υποτροφιών
Μέσω του προγράµµατος υποτροφιών αρι-
στείας «Ζω στην Αθήνα – ΣπουδάΖω στην 
Αθήνα» το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF συνει-
σφέρει στο να έχουν πρόσβαση σε ευρω-
παϊκές σπουδές, επισήµως αναγνωρισµένες 
στην Ελλάδα, όλοι οι υποψήφιοι, χωρίς να 
χρειάζεται να φεύγουν στο εξωτερικό για 
σπουδές.

Συγκεκριµένα, απόφοιτοι Λυκείου 2018, 
ανάλογα µε τον αριθµό των µορίων που θα 
συγκεντρώσουν στις Πανελλαδικές, µπο-
ρούν να διεκδικήσουν υποτροφία αριστείας 
από 25% µέχρι και 75% των διδάκτρων για 
όλες τις ειδικότητες.

Παράλληλα, οι ενδιαφερόµενοι µπο-
ρούν να συµµετάσχουν στα προγράµµατα υ-
ποτροφιών λόγω κοινωνικών κριτηρίων και 
µετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων 
των Πανελλαδικών να κρατήσουν τη µεγα-
λύτερη υποτροφία που δικαιούνται.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
βρείτε στην ιστοσελίδα του Κολλεγίου IdEF.
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συνέντευξη

Ο 
Λιούπτσο Άρσοφσκι είναι 
ένας από τους πολίτες της 
ΠΓΔΜ που γνωρίζουν 
πολύ καλά και τις δύο 
πλευρές των συνόρων. 
Διετέλεσε γενικός πρόξε-
νος της Γιουγκοσλαβίας 
στη Θεσσαλονίκη τη δε-

καετία του 1980, στη συνέχεια ήταν για πε-
ρίπου πέντε χρόνια ο πρώτος πρέσβης στην 
Αθήνα, ως επικεφαλής του Γραφείου Συν-
δέσμου που ιδρύθηκε μετά την Ενδιάμεση 
Συμφωνία, ενώ το 2008 με την ιδιότητα του 
πρέσβη στο Βουκουρέστι συμμετείχε στην 
αντιπροσωπεία της χώρας του στη σύνοδο 
κορυφής του ΝΑΤΟ. Σήμερα, συνταξιούχος 
πλέον διπλωμάτης, ζει στα Σκόπια και απο-
τελεί έναν από τους πιο έγκυρους σχολια-
στές της πολιτικής και διπλωματικής επικαι-
ρότητας στα μέσα ενημέρωσης της γειτονι-
κής χώρας. Είναι από τους υποστηρικτές της 
Συμφωνίας των Πρεσπών, γιατί, όπως επι-
σημαίνει, «όλοι όσοι ψήφισαν θετικά κατά-
λαβαν ότι τώρα είναι ευκαιρία να βρεθεί μια 
λύση και η χώρα μας να προχωρήσει βήμα 
βήμα προς το ΝΑΤΟ και την Ε.Ε.».

Όλοι λένε ότι κέρδισαν στο δημοψήφισμα. 
Ποιος έχασε;
Το γεγονός ότι οι δύο χώρες, να το πω καλύ-
τερα και πολύ καθαρά, οι δύο πρωθυπουρ-
γοί αποφάσισαν και ανακοίνωσαν την ευχή 
τους και ευχή των δύο λαών να ανοίξουν 
καινούργια σελίδα στο όνομα και στο Μακε-
δονικό ήταν καλή ιδέα και καλό βήμα. Είχαν 
μεγάλη υποστήριξη από την Ε.Ε. και τις ΗΠΑ.

Το θέμα του δημοψηφίσματος ήταν χρόνια 
στο τραπέζι, αλλά ούτε ένας πολιτικός ηγέτης 
δεν είχε το θάρρος ούτε καν να πλησιάσει το 
κουτί της Πανδώρας. Και έγινε το άνοιγμα 
στις Πρέσπες στις 17 Ιουνίου 2018. Έγινε το 
δημοψήφισμα με τα γνωστά αποτελέσματα. 
Καθένα από τα μεγάλα κόμματα διαβάζει τα 
νούμερα και τους νόμους με άλλον τρόπο. 
Κέρδισε ο λαός που πήγε και ψήφισε «ναι».

Η αντιπολίτευση όμως έχει διαφορετική 
άποψη…
Η αντιπολίτευση, αν είναι αντιπολίτευση, έ-
παιζε έναν μήνα χωρίς σωστή και καθαρή 
θέση μπροστά στους οπαδούς της. Δεν ήθε-
λαν καμία ευθύνη, ούτε αποφάσισαν κάτι συ-
γκεκριμένο, κάλεσαν σε μποϊκοτάζ και άλλα 
για να μην πάνε στις κάλπες. Νομίζω ότι δεν 
είναι σοβαρή στάση κι έτσι είχαν μόνο ελάχι-
στους οι οποίοι ψήφισαν «όχι». Δηλαδή πα-
ραπάνω από το 91% ψήφισε υπέρ της Συμ-
φωνίας των Πρεσπών και της ένταξης στο 
ΝΑΤΟ και στην Ε.Ε. Είναι γεγονός ότι με τους 
εγγεγραμμένους στους καταλόγους χρειαζό-
ταν μόνο 451.585 να ψηφίσουν θετικά, αλλά 
βγήκαν 609.813 ψήφοι υπέρ της συμφωνίας. 
Δηλαδή ο λαός αποφάσισε και θα έλεγα ότι 
είναι κρίμα που οι υπόλοιποι δεν ψήφισαν 
για διάφορους λόγους.

Τι γνώμη έχετε για τα ελληνικά κόμματα 
που είπαν «όχι» στη συμφωνία;
Φαίνεται ότι η αντιπολίτευση και στη χώρα 
σας έχει την ίδια άποψη, δηλαδή να μη βρε-

Χρειάζεται πολύ δυνατή 
παρέμβαση των ηγετών 
των ευρωπαϊκών χωρών 
κατά της πρότασης για 
ανταλλαγή εδαφών 
ανάμεσα σε Σερβία 
και Κόσοβο. Δεν είναι 
εύκολη και δεν μπορεί να 
εφαρμοστεί σε χώρες οι 
οποίες θέλουν να είναι μαζί 
στην Ευρώπη.

 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΆΤΗ

Λιούπτσο Άρσοφσκι

θεί λύση στο πρόβλημα. Παίζουν με την Ιστο-
ρία πριν από αιώνες, ενώ οι δύο λαοί περι-
μένουν το μέλλον τους μαζί στην Ευρώπη, 
να έχουμε ειρήνη εδώ, στα Νότια Βαλκά-
νια. Φτάνει πια ο πόλεμος και το μίσος. Θα 
ήθελα επίσης να επισημάνω ότι τα κόμματα 
που λένε «όχι» στη συμφωνία υπολογίζουν 
στους εθνικιστές και διαρκώς παίζουν με 
την έκφραση του πατριωτισμού και τις κα-
τηγορίες για προδότες. Ίδια ατμόσφαιρα και 
στις δύο χώρες.

Υπάρχει το ενδεχόμενο οι πολίτες στη 
χώρα σας να μην πήγαν να ψηφίσουν ε-
πειδή θεωρούν βέβαιη την ένταξη στο 
ΝΆΤΟ;
Κατά τη γνώμη μου, πολλοί που δεν πήγαν 
να ψηφίσουν άκουσαν τι είπε ο αρχηγός του 
κόμματός τους, ενώ αισθάνονταν και τον φόβο 
ότι θα τους γράψουν στη λίστα με τους προ-
δότες. Πολύ παράξενο. Όμως με την προη-

Είναι γεγονός ότι οι δικοί μας Αλβανοί είναι 
εδώ και χρόνια σε όλα τα κράτη-μέλη της 
Ε.Ε. Δουλεύουν σκληρά και διατηρούν καλές 
σχέσεις με τους τόπους όπου γεννήθηκαν. 
Κάνουν εκεί σπίτια, δουλεύουν και στα χω-
ράφια, άνοιξαν από συνεργεία μέχρι εργοστά-
σια. Θέλουν να είναι πολίτες της Ευρώπης, 
να ταξιδεύουν και να δουλεύουν νόμιμα, όχι 
παράνομα. Υπάρχει μεν φόβος, αλλά υπάρχει 
και περιθώριο μέσα στα κόμματα να πάρουν 
πολιτικές αποφάσεις για να δοθούν λύσεις 
σε πολλά ζητήματα τα οποία είναι ήδη στην 
ατζέντα της κυβέρνησης αλλά και στη Βουλή.

Σας ανησυχεί το ενδεχόμενο να υπάρξει 
συμφωνία για ανταλλαγή εδαφών ανά-
μεσα σε Σερβία και Κόσοβο;
Δεν συμφωνώ με μια τέτοια πρόταση για α-
νταλλαγή εδαφών και δεν νομίζω ότι είναι 
εύκολη. Και, κυρίως, δεν μπορεί να εφαρ-
μοστεί σε χώρες οι οποίες θέλουν να είναι 
μαζί στην Ευρώπη. Χρειάζεται πολύ δυνατή 
παρέμβαση των ηγετών των ευρωπαϊκών 
χωρών.

Μέχρι τώρα όλες οι προσπάθειες για συμ-
βιβασμό δεν γίνονται δεκτές από καμία 
πλευρά πλειοψηφικά. Μήπως πρέπει να 
μιλήσουν μεταξύ τους αυτοί που απορρί-
πτουν τον συμβιβασμό και να προτείνουν 
πώς να γίνουν οι διμερείς σχέσεις;
Για καλές διμερείς σχέσεις, για έναν καλό 
συμβιβασμό, χρειάζεται θάρρος και σοφία. 
Όλοι θέλουμε ειρήνη και ένα καλό μέλλον 
για τις νέες γενιές. Μέχρι τώρα βλέπω δύο 
αρχηγούς, τον Τσίπρα και τον Ζάεφ, με θάρ-
ρος για καλά βήματα προς την Ευρώπη. Όλοι 
οι υπόλοιποι σκέφτονται τον εθνικισμό, τον 
σοβινισμό, καλές εκλογές και πολλά λεφτά. 
Τίποτε άλλο. Δυστυχώς.

«Κέρδισε ο λαός που ψήφισε ναι»

γούμενη κυβέρνηση το κράτος ήταν «κλει-
στό» για 11 χρόνια κι έτσι μπήκαν πολύ βαθιά 
οι ρίζες για τέτοιους φόβους.

Πριν από το δημοψήφισμα τα Σκόπια γέ-
μισαν ξένους ηγέτες. Βοήθησε η παρου-
σία τους;
Λίγο περισσότερο από έναν μήνα πριν από 
το δημοψήφισμα άρχισαν οι επισκέψεις των 
ηγετών ξένων χωρών. Η Ε.Ε. και η Αμερική 
με υψηλόβαθμους αξιωματούχους παρου-
σίασαν ανοιχτά την υποστήριξή τους στην 
κυβέρνηση Ζάεφ. Νομίζω ότι όλοι όσοι ψή-
φισαν θετικά κατάλαβαν ότι τώρα είναι ευ-
καιρία να βρεθεί μια λύση και η χώρας μα 
να προχωρήσει βήμα βήμα προς το ΝΑΤΟ 
και την Ε.Ε.

Μπορεί να δημιουργηθεί ξανά πολιτικό 
θέμα με τους Άλβανούς αν η χώρα δεν 
μπει στο ΝΆΤΟ;



εκεί χειρουργούμε.

Εκεί που δεν υπάρχουν νοσοκομεία

Μέσα στο 2017 πραγματοποιήσαμε περισσότερες 
από 110.000 χειρουργικές επεμβάσεις σε όλο 
τον κόσμο στήνοντας αυτοσχέδια χειρουργεία  
από το μηδέν, σε χώρες όπως η Υεμένη, το Κονγκό, 
η Αϊτή, το Νότιο Σουδάν, η Συρία και η Παλαιστίνη.

Βοήθησέ μας  
να συνεχίσουμε
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ΕΔΑ ΘΕΣΣ: Εγκαινιάστηκε ο 
πρώτος σταθμός αποσυμπίεσης 
φυσικού αερίου στον Λαγκαδά 
Θεσσαλονίκης

Τα εγκαίνια του πρώτου σταθμού αποσυμπίεσης φυσικού αερίου στον Λαγκαδά 
Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε την Τρίτη 2 Οκτωβρίου η ΕΔΑ ΘΕΣΣ. Με α-
φορμή την τροφοδότηση του Λαγκαδά, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανάπτυ-

ξης 2018-2022, για τροφοδότηση των απομακρυσμένων περιοχών, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ και ο 
Δήμος Λαγκαδά συνδιοργάνωσαν εκδήλωση στην πλατεία του Λαγκαδά.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης άναψαν συμβολικά τη φλόγα του φυσικού αερίου και 
προχώρησαν στην ενεργοποίηση του πρώτου οικιακού και του πρώτου εμπορικού κατα-
ναλωτή.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας Σ. Φάμελλος, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απ. Τζιτζικώστας, ο διευθύ-
νων σύμβουλος της Eni gas e luce S.p.A. Al Chiarini, ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ Δ. 
Τζώρτζης, η εκπρόσωπος της Ολομέλειας της ΡΑΕ Ν. Καρακατσάνη, ο πρόεδρος του Δ.Σ. 
Β. Μπούρας, τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, ο δήμαρχος Λαγκαδά Ι. Καραγιάννης και ο 
γενικός διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ Λ. Μπακούρας.

Στη σύντομη τελετή ο γενικός διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ Λεωνίδας Μπακούρας ευχα-
ρίστησε το υπουργείο για τις ενέργειες σχετικά με την έκδοση του τεχνικού κανονισμού 
και ιδιαίτερα τον κ. Φάμελλο, την ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για την έκδοση 
του ρυθμιστικού πλαισίου και τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Τζιτζικώστα 
για τις ενέργειες που στηρίζουν την Εταιρεία για την ανάπτυξη του δικτύου και για την έ-
νταξη της χρηματοδότησης των 15 εκατ. ευρώ στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Εταιρείας 
2019-2023. Επίσης, ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον δήμαρχο Λαγκαδά κ. Καραγιάννη για τη 
συνεργασία και τη φιλοξενία, τους μετόχους και τα μέλη του Δ.Σ., που στήριξαν αυτά τα 
δύο χρόνια την ΕΔΑ ΘΕΣΣ για την επίτευξη του στόχου τροφοδότησης απομακρυσμένων 
περιοχών με συμπιεσμένο φυσικό αέριο.

Όπως είπε, το ενδιαφέρον των κατοίκων του Λαγκαδά είναι μεγάλο, καθώς έχουν ήδη 
κατατεθεί 600 αιτήσεις σύνδεσης και οι υπογεγραμμένες συμβάσεις σύνδεσης ανέρχονται 
σε 62, εκ των οποίων οι 7 αφορούν δημοτικά κτίρια που από τον φετινό χειμώνα θα επω-
φεληθούν της χρήσης του φυσικού αερίου.

Επισήμανε ότι κατασκευάστηκαν 6 χλμ. δικτύου χαμηλής πίεσης και έως το 2022 το 
δίκτυο αναμένεται να φτάσει τα 10,5 χλμ., οι συνδέσεις να ανέλθουν στις 1.500, με μέγι-
στη ετήσια κατανάλωση 1,5 εκατ. κυβικά, μια επένδυση ύψους άνω των 3 εκατ. ευρώ. Η α-
νάπτυξη του δικτύου θα συνεχιστεί, με σκοπό να καλυφθεί το μεγαλύτερο μέρος του Λα-
γκαδά, σύμφωνα πάντα με το καταγεγραμμένο ενδιαφέρον των πολιτών.

Το επόμενο διάστημα η ΕΔΑ ΘΕΣΣ θα προχωρήσει στην τροφοδότηση απομακρυσμέ-
νων περιοχών με συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG). Για τον νομό Θεσσαλονίκης: στην πε-
ριοχή των Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνας έως το τέλος Οκτωβρίου 2018 και στην πε-
ριοχή της Χαλάστρας του Δήμου Δέλτα έως το τέλος Νοεμβρίου 2018. Για την Περιφέρεια 
Θεσσαλίας: έως τον Οκτώβριο του 2018 στον Τύρναβο και έως τον Νοέμβριο του 2018 στην 
Καλαμπάκα του Δήμου Μετεώρων και στην Ελασσόνα του Δήμου Ελασσόνας.

ΟΤΕ: Για 10η χρονιά στους δείκτες 
FTSE4Good

Στις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, με σημαντική συ-
νεισφορά στην κοινωνία, στο περιβάλλον και στην υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση, 
συγκαταλέγεται ο ΟΤΕ για 10η χρονιά, σύμφωνα με τους διεθνείς δείκτες FTSE4Good.

Κατά την πρόσφατη αξιολόγησή του ο ΟΤΕ σημείωσε υψηλές επιδόσεις, ικανοποιώντας τα 
υψηλά κριτήρια του FTSE4Good, ενώ κατάφερε να βελτιώσει τη βαθμολογία του. Ο ΟΤΕ συ-
γκαταλέγεται στις εννέα ελληνικές εταιρείες που περιλαμβάνονται στον δείκτη FTSE4Good 
Emerging, που περιλαμβάνει πάνω από 500 εταιρείες από περισσότερες από 20 αναπτυσσό-
μενες αγορές.

«Η υπεύθυνη λειτουργία των επιχειρήσεων συνδέεται άρρηκτα με τη βιωσιμότητα και την 
ανάπτυξή τους. Οι επενδυτικοί φορείς, οι εργαζόμενοι, αλλά και οι καταναλωτές στρέφονται όλο 
και περισσότερο στις εταιρείες που συνεισφέρουν στην κοινωνία και στο περιβάλλον, και που 
λειτουργούν με διαφάνεια. Αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, γινόμαστε πιο παραγωγικοί, ευ-
έλικτοι, μειώνουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα και συνεισφέρουμε στην κοινωνία» ανέ-
φερε η Ντέπη Τζιμέα, Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας του Ομίλου ΟΤΕ.

Θ. Φέσσας: «Σε χαμηλή πτήση 
η οικονομία – Το κλίμα έχει χαλάσει»

Αυστηρή προειδοποίηση προς την κυβέρνηση ότι το οικονομικό κλίμα πλέον «έχει 
χαλάσει» και θα επιδεινώνεται στην πορεία προς τις εκλογές απηύθυνε την Πέμπτη 
ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας σε ομιλία του κατά την παρουσίαση της έ-

ρευνας της ΜRB με τίτλο «Ο σφυγμός του επιχειρείν».
«Δυστυχώς, η οικονομία είναι καθηλωμένη σε “χαμηλή πτήση” και οι βάσεις για την α-

νάπτυξη δεν είναι ακόμη στέρεες. Είναι αυτονόητο ότι αυτό μας ανησυχεί, ιδιαίτερα αν συν-
δυαστεί με τις πρόσφατες εξελίξεις στη χρηματιστηριακή αγορά και τις τράπεζες. Το μήνυμά 
μας είναι σαφές: Να μην ξηλωθούν όσα έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, να λείψουν οι προε-
κλογικές παροχές και να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να ολοκληρώσουμε τις μεταρρυθ-
μίσεις που δεν έγιναν και που είναι πολλές» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΕΒ.

«Χάνεται η εμπιστοσύνη στις τράπεζες, άρα δεν υπάρχουν έσοδα από τα δάνεια, μόνο 
έξοδα» παρατήρησε ο κ. Φέσσας. Και πρόσθεσε: «Μπορεί στην Ελλάδα να βγήκαμε από το 
μνημόνιο, μπορεί να είμαστε δεμένοι σε ένα σταθερό νόμισμα, να υπάρχει έδαφος για επεν-
δύσεις, αλλά δεν εμπνέουμε εμπιστοσύνη και δεν δείχνουμε καμία σταθερότητα, αυτά δεν 
βελτιώνονται και γίνονται πολύ πιο έντονα όσο πλησιάζουν οι εκλογές. Οι επενδύσεις θέ-
λουν κερδοφορία και σταθερό περιβάλλον. Αυτά στην Ελλάδα ακόμη δεν τα έχουμε».
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«Το πρόγραµµα “Μαζί και στο Σπίτι” απευθύνεται σε 
ογκολογικούς ασθενείς τελικού σταδίου που έχουν 
πάρει εξιτήριο από το νοσοκοµείο και τους βοηθά να 
διαχειριστούν την ασθένειά τους, µαζί µε την οικογένειά 
τους, στο σπίτι τους». Ζωή Γραμματόγλου, πρόεδρος 
του Συλλόγου ΚΕΦΙ

 ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 
ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ

Γ
ονιός δεν γεννιέσαι, γίνεσαι. Και για να µπορείς να δια-
χειριστείς καλύτερα τα σοβαρά προβλήµατα της παιδικής 
ηλικίας και της εφηβείας η Ευρωκλινική Παίδων διοργα-
νώνει δωρεάν οµάδες γονέων µε σκοπό να προσφέρει 

στους γονείς τη δυνατότητα να αναπτύξουν καλύτερες γέφυρες 
επικοινωνίας µε τα παιδιά τους. Εισηγητής των συνεδριών θα εί-
ναι ο Στρατής Πάλλης, παιδοψυχίατρος της Ευρωκλινικής Παίδων, 
µε πολυετή εµπειρία σε θέµατα συµβουλευτικής και θεραπείας για 

γονείς, παιδιά και εφήβους. Η θεµατολογία θα αναλυθεί σε 5 δω-
ρεάν οµιλίες, οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν στο Αµφιθέατρο του 
Ινστιτούτου Παστέρ (είσοδος από την οδό Αθανασιάδου, πλησίον 
της Ευρωκλινικής Αθηνών), τις Τετάρτες 10/10 (από τη βρεφική 
ηλικία στην εφηβεία), 24/10 (συζυγικότητα και γονεϊκότητα), 7/11 
(εφηβεία και αυτογνωσία), 21/11 (µαθησιακές δυσκολίες) και 5/12 
(συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών για τη συναισθηµατική 
και γνωσιακή πρόοδο των παιδιών), από τις 17:00 έως τις 19:00.

∆ΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ 
ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΓΟΝΕΙΣ

Με τους πρώτους πέντε ογκολογικούς ασθενείς από τον ∆ήµο 
της Αθήνας να έχουν ήδη ενταχθεί στην πιλοτική φάση του 
προγράµµατος «Μαζί και στο Σπίτι», η νέα πρωτοβουλία του 
Συλλόγου ΚΕΦΙ έρχεται να καλύψει ένα τεράστιο «κενό», 
εκείνο της παντελούς έλλειψης δοµών τελικού σταδίου για 

ογκολογικούς ασθενείς στην πατρίδα µας. ∆υστυχώς, η Ελλάδα παραµένει µια 
χώρα χωρίς τέτοιες δοµές, ούτε για ασθενείς µε καρκίνο ούτε για άτοµα µε άνοια, 
µε συνέπεια η οικογένεια του αρρώστου να επωµίζεται ένα τεράστιο βάρος, ψυχικό, 
οικονοµικό και κοινωνικό, και να παλεύει αβοήθητη µέσα σε µια φουρτουνιασµένη 
θάλασσα γραφειοκρατίας και κρατικής αδιαφορίας. Όπως εξηγεί η Ζωή Γραµµα-
τόγλου, η εργατική και ακούραστη πρόεδρος του ΚΕΦΙ, η λύση για τους Έλληνες 
καρκινοπαθείς που χάνουν τη µάχη µε την ασθένειά τους είναι η οργάνωση ενός 
δικτύου κατ’ οίκον νοσηλείας, σαν προέκταση του δηµόσιου νοσοκοµείου. «Ποιος 
θα είναι αρµόδιος δεν το γνωρίζω, το υπουργείο Υγείας, η τοπική αυτοδιοίκηση, 
αλλά πρέπει να οργανωθεί» επισηµαίνει η κ. Γραµµατόγλου, προσθέτοντας πως 
µέχρι τώρα οι µοναδικές διαθέσιµες δοµές περιορίζονται στο Σπηλιοπούλειο νο-
σοκοµείο µε µόλις 30 κλίνες και τον «Γαληνό» του ψυχιάτρου Νίκου Σιδέρη, στον 
οποίο φιλοξενούνται 11 ασθενείς του ΚΕΦΙ που εκδήλωσαν έντονο αυτοκτονικό 
ιδεασµό. Το «Μαζί και στο Σπίτι» παρέχει εξατοµικευµένη ψυχολογική υποστήρι-
ξη για 3-5 ασθενείς την ηµέρα, προσφέροντάς τους µία εβδοµαδιαία συνεδρία, ενώ 
οι ασθενείς της περιφέρειας καλύπτονται µε τηλεφωνική στήριξη ή συζήτηση µέσω 
Skype. Ωφελούµενοι είναι ενήλικοι ασθενείς (τα παιδιά µε καρκίνο καλύπτονται 
από τη «Φλόγα» και τη «Μέριµνα») και υπάρχουν οικονοµικά κριτήρια, ώστε να 
δίνεται προτεραιότητα στους ανασφάλιστους, στους ασθενείς µε πολύ χαµηλά εισο-
δήµατα και στους µοναχικούς ηλικιωµένους, µε τη φαρµακευτική εταιρεία BMS να 
καλύπτει το κόστος λειτουργίας του προγράµµατος. Για περισσότερες πληροφορίες 
απευθυνθείτε στα τηλ. 210 6468222 και 210 3244390.

Τ
ο ΙΑΣΩ Παίδων επέλεξε έναν πρωτότυπο τρόπο για να 
πει περαστικά στους µικρούς του φίλους. Φιλοξένη-
σε τα θεραπευτικά αλογάκια της οµάδας του «Gentle 
Carousel», µε τα οποία οι µικροί ασθενείς βίωσαν µια 

µοναδική και απίστευτη εµπειρία. Ήταν µία ξεχωριστή ηµέρα 
για τους λιλιπούτειους ασθενείς, που έβλεπαν δύο αξιολάτρευτα 
θεραπευτικά αλογάκια, την Ήβη και τον Ηρακλή, να κάνουν βόλ-
τες στους διαδρόµους των Εξωτερικών Ιατρείων, του Τµήµατος 
Επειγόντων Περιστατικών, καθώς και στα δωµάτια νοσηλείας 
του ΙΑΣΩ Παίδων, υπό την καθοδήγηση ειδικών εκπαιδευτών. 
Οι µικροί ασθενείς ξέχασαν τον πόνο και την ταλαιπωρία τους, 
καθώς βρήκαν την ευκαιρία να χαϊδέψουν, να αγκαλιάσουν, να 
πάνε βόλτα και να φωτογραφηθούν µε την Ήβη και τον Ηρακλή.

ΙΠΠΟ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΓΙΑ ΛΙΛΙΠΟΥΤΕΙΟΥΣ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΜΕ «ΜΙΛΙΑ ΖΩΗΣ» 
ΟΙ ΝΗΣΙΩΤΕΣ 
ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟ 
ΜΥΕΛΩΜΑ ΑΠΟΚΤΟΥΝ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ 
ΣΤΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Μ
ε 1.500 ασθενείς µε πολλαπλό µυέλωµα να ζουν 
ανάµεσά µας και 400-600 νέα περιστατικά να κα-
ταγράφονται ετησίως στην Ελλάδα, ο δεύτερος 
σε συχνότητα αιµατολογικός καρκίνος έχει να 

παρουσιάσει ένα απίθανο success story χάρη στα καινοτόµα 
φάρµακα που µπήκαν στη φαρέτρα τα τελευταία χρόνια. Όπως 
εξηγούν από την Ελληνική Αιµατολογική Εταιρεία οι καθηγη-
τές Αιµατολογίας Παναγιώτης Παναγιωτίδης και Ευάγγελος 
Τέρπος, το προσδόκιµο επιβίωσης των ασθενών, από ενάµιση 
χρόνο που ήταν παλιότερα, τώρα έχει εκτιναχθεί στην επταετία 
και το 10% των ασθενών επιτυγχάνει τη λεγόµενη λειτουργική 
ίαση. Χωρίς τα καινοτόµα φάρµακα, οι ασθενείς θα πέθαιναν 
κατά 16,8 χρόνια νωρίτερα και καθώς το πολλαπλό µυέλω-
µα εκδηλώνεται συνήθως κοντά στα 60 έτη, αυτή η παράταση 
ζωής είναι πολύ σηµαντική. Όµως τα καινοτόµα φάρµακα πρέ-
πει να χορηγούνται σε ειδικά «σχήµατα» από εξειδικευµένους 
γιατρούς και να γίνονται εξειδικευµένοι µοριακοί έλεγχοι που 
απαιτούν τη µετάβαση των ασθενών σε Κέντρα Αριστείας στην 
Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Για τους ασθενείς της νησιωτικής 
Ελλάδας, που συνιστούν το 5% των πασχόντων από πολλαπλό 

µυέλωµα, η πρόσβαση στις νέες θεραπείες είναι δύσκολη 
λόγω του γεωγραφικού τους αποκλεισµού. Αυτή την κοινω-
νική ανισότητα επιχειρεί να άρει το πρόγραµµα που υλοποιεί 
η Amgen Hellas σε συνεργασία µε την Ελληνική Αιµατολογική 
Εταιρεία, προσφέροντας 250 δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια 
µετ’ επιστροφής στους κατοίκους 18 νησιών και γράφοντας για 
χάρη τους «Μίλια Ζωής» πάνω από το Αιγαίο και το Ιόνιο πέ-
λαγος. Οι ωφελούµενοι του προγράµµατος είναι οι ασθενείς-
κάτοικοι των εξής νησιών: Κεφαλλονιά, Ζάκυνθος, Λήµνος, 
Σκιάθος, Σκύρος, Χίος, Σάµος, Ικαρία, Λέρος, Μύκονος, Πάρος, 
Σαντορίνη, Κως, Ρόδος, Καστελόριζο, Λέσβος, Κέρκυρα.

Η Ελληνική Αιµατολογική Εταιρεία 
και η Amgen Hellas προσφέρουν 250 
αεροπορικά εισιτήρια µετ’ επιστροφής 
για τη δωρεάν µετάβαση των ασθενών-
κατοίκων νησιών σε εξειδικευµένα κέντρα.
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άρθρο

Η ειδική µαθησιακή δυσκολία στον γραπτό 
λόγο εκδηλώνεται ως ασυνήθιστη επίµονη 
δυσκολία του µαθητή να παράγει αναγνώ-
σιµη γραφή µε το χέρι. Είναι ειδική µαθη-

σιακή δυσκολία και µπορεί να απαντάται µόνη της ή να 
συνυπάρχει µε άλλες µαθησιακές δυσκολίες.

Ο µαθητής µε ειδική µαθησιακή δυσκολία στον γρα-
πτό λόγο παρουσιάζει τα παρακάτω συµπτώµατα:
• ∆εν κρατάει τα εργαλεία γραφής (µολύβια, στιλό, µαρ-
καδόρους, κ.λπ.) µε σωστό τρόπο.
• Γράφει έξω από το πλαίσιο του τετραδίου.
• ∆υσκολεύεται να γράψει στις γραµµές του τετραδίου.
• ∆εν αφήνει κενά ανάµεσα στις λέξεις.
• Παρουσιάζει καθρεπτική γραφή ή/και ανάποδη φορά 
γραφής.
• Κάνει πολλά ορθογραφικά λάθη, ακόµη και σε λέξεις 
που συστηµατικά έχει διδαχτεί.
• Κάνει πολλά γραµµατικά λάθη όσον αφορά τις φωνές 
και τους χρόνους των ρηµάτων.
• Χρησιµοποιεί αδικαιολογήτως συχνά τη γόµα.
• Συγχέει γράµµατα που παρουσιάζουν οµοιότητες ως 
προς τη µορφή, τη φορά, τον ήχο και το σχήµα.
• Τα γράµµατά του στις γραπτές εργασίες είναι δυσανά-
γνωστα.
• ∆εν χρησιµοποιεί παραγράφους.
• ∆εν ολοκληρώνει τις προτάσεις του.
• ∆εν χρησιµοποιεί λογική ή χρονική αλληλουχία στα 
γραπτά του.
• Χρησιµοποιεί µόνο κοινόχρηστες λέξεις.
• ∆εν συµµετέχει ενεργά σε γραφοκινητικές δραστηρι-
ότητες.
• Υπάρχει ακαταστασία στα γραπτά του.
• Μπερδεύει τη σειρά των σελίδων στο τετράδιο.
• Παρουσιάζει δείγµατα τηλεγραφικής γραφής.
• ∆εν τελειώνει τις γραπτές του εργασίες.
• Αρνείται να συµµετέχει σε γραπτές εργασίες που είναι 

ογκώδεις και απαιτούν χρόνο.
• Αδυνατεί να αποτυπώσει τις σκέψεις του στον γραπτό 
λόγο.
• Έχει λάθος στάση καρπού, σώµατος και της θέσης του 
τετραδίου κατά τη γραφή.

Αντιθέτως, η κακογραφία ∆ΕΝ αποτελεί µαθησιακή 
δυσκολία. Είναι απλώς η κακή, πρόχειρη και γρήγορη 
γραφή. Συνήθως ο µαθητής που κάνει δυσανάγνωστα 
γράµµατα δεν διορθώθηκε από τον εκπαιδευτικό ή τους 
γονείς κατά τα πρώτα µαθητικά του χρόνια. Τα χαρακτη-
ριστικά ενός µαθητή µε κακογραφία είναι τα εξής:
• ∆εν κάνει πολλά ορθογραφικά λάθη.
• Όταν δίνει την απαραίτητη προσοχή στο γραπτό του, 
αυτό δεν παρουσιάζει άσχηµη εικόνα.
• Τα γράµµατά του είναι άνισα ως προς το µέγεθος και 
δυσανάγνωστα.
• ∆υσκολεύεται να τηρήσει κατά τη γραφή το πλαίσιο 
του τετραδίου.
• ∆υσκολεύεται να γράψει πάνω στις γραµµές του τε-
τραδίου.

Τόσο η ειδική µαθησιακή δυσκολία στον γραπτό 
λόγο όσο και η κακογραφία µπορούν να διορθωθούν µε 
την κατάλληλη εκπαίδευση. Θα πρέπει να σηµειωθεί 
ότι η ειδική µαθησιακή δυσκολία στον γραπτό λόγο θα 
ακολουθεί το παιδί για όλη του τη ζωή, είναι δηλαδή µια 
διά βίου κατάσταση. Μπορεί, ωστόσο, µε τη σωστή και 
κατάλληλη παρέµβαση να αξιοποιηθεί το µέγιστο των 
δυνατοτήτων του παιδιού και τα γραπτά του να µην πα-
ρουσιάζουν ακατάστατη και δυσανάγνωστη γραφή.

*Ο Φώτης Παπαναστασίου είναι ειδικός παιδαγωγός 
- συγγραφέας / MSc Σχολική Ψυχολογία, επιστημο-
νικός υπεύθυνος Υγείας & Ανθρωπιστικών Επιστη-
μών του Aegean College, επιστημονικός δ/ντής του 
Πρότυπου Κέντρου Ειδικών Θεραπειών «Παιδίων 
Πλεύση». www.eidikospaidagogos.gr

ΕΧΕΙ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι ΜΟΥ ΕΙ∆ΙΚΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ∆ΥΣΚΟΛΙΑ 
ΣΤΟΝ ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ ‘Η ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΩΣ ΚΑΚΟΓΡΑΦΟΣ;

 ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ*
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sports

Η δεύτερη αγωνιστική του Champions και του 
Europa League για τις ελληνικές οµάδες είχε 
έναν µεγάλο κερδισµένο, τον ΠΑΟΚ, και µια µε-
γάλη χαµένη, την ΑΕΚ.

Μεγάλη χαµένη γιατί µε την ήττα της από 
την Μπενφίκα απώλεσε τις, λιγοστές ούτως ή άλλως, πιθανότητές 
της να συνεχίσει στους «16» του Champions League, ενώ σε συν-
δυασµό µε την ισοπαλία αλλά και την εµφάνιση του Άγιαξ στο Μό-
ναχο µε την Μπάγερν φάνηκε πως ουσιαστικά δεν µπορεί να ελ-
πίζει ούτε στην παρουσία της στους «32» του Europa League. Μια 
αρκετά δίκαιη διαφαινόµενη εξέλιξη, καθώς αποδεικνύεται πως το 
βάθος του ρόστερ της ΑΕΚ δεν είναι επιπέδου Champions League. 
Η ΑΕΚ ήταν καλή µετά το πρώτο 20λεπτο κόντρα στην Μπενφίκα, 
όταν βέβαια είχε ήδη βρεθεί µε 2-0 πίσω στο σκορ. Έκανε υπερ-
προσπάθεια, έβαλε την µπάλα κάτω και, βοηθούµενη και από την 
αποβολή του Ντίας στις καθυστερήσεις του πρώτου ηµιχρόνου, 
έφτασε να ισοφαρίσει 2-2, και ενώ πλέον φαινόταν κοντά στην 
πλήρη ανατροπή, από τη µια η επιλογή του Κλωναρίδη να ψάξει τη 
δόξα του χατ-τρικ αντί να πασάρει, από την άλλη η έµπνευση του 
νεαρού Άλφα Σεµέδο που ήρθε από τον πάγκο, και η Μπενφίκα α-
ποχώρησε νικήτρια από το ΟΑΚΑ, παρ’ ότι σαφώς χειρότερη της α-
ντιπάλου της.

Το καλό για την ΑΕΚ είναι πως δείχνει πλέον να συνεχίζει από 
εκεί που το άφησε πέρυσι και θα υπερασπιστεί επί ίσοις όροις τον 
τίτλο της. Το κακό είναι πως θα µπορούσε να είναι πολύ καλύτερη 
από πέρυσι αν είχε κινηθεί πιο ποιοτικά στο µεταγραφικό παζάρι. 
Την Κυριακή υποδέχεται τον Ολυµπιακό στο ΟΑΚΑ, σε ένα παι-
χνίδι στο οποίο και οι δύο οµάδες «καίγονται» για τη νίκη, εφόσον 
ο ΠΑΟΚ έχει περάσει αµφότερες στη βαθµολογία, παρ’ ότι ξεκί-
νησε µε -2 βαθµούς, αλλά ο Ολυµπιακός είναι εκείνος που… τσου-
ρουφλίζεται αν ηττηθεί.

Καλός, αλλά κάτι λείπει
Κι αυτό γιατί θα συµπληρώσει τρεις ήττες σε µία εβδοµάδα. Σε 
µία δεδοµένα πολύ δύσκολη εβδοµάδα, η οποία ξεκίνησε κόντρα 
στον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη, συνεχίστηκε στο Μιλάνο κόντρα στη 
Μίλαν και ολοκληρώνεται στο ΟΑΚΑ κόντρα στην ΑΕΚ. Στις ήττες 
από ΠΑΟΚ και Μίλαν η προσπάθεια του Ολυµπιακού χειροκρο-
τήθηκε από τους οπαδούς του. ∆ύσκολα όµως θα γίνει αποδεκτή ή 
θα περάσει χωρίς συνέπειες µια τρίτη ήττα, δεύτερη διαδοχική σε 
ντέρµπι. Κόντρα στον ΠΑΟΚ ο Ολυµπιακός ήταν σαφώς ανώτερος, 
βοµβάρδισε την εστία του αντιπάλου του στο δεύτερο ηµίχρονο, 

αλλά δεν µπόρεσε ποτέ να σκοράρει.
Κόντρα στη Μίλαν ο Ολυµπιακός προηγήθηκε στο 15΄ και είχε 

ένα πολύ καλό πρώτο ηµίχρονο, παρ’ ότι παρατάχθηκε µε την… 
δεύτερη ενδεκάδα του. Μια σχεδόν αναγκαστική επιλογή από τον 
Μαρτίνς, δεδοµένου ότι στο ξεκίνηµα της σεζόν, εξαιτίας του γε-
γονότος ότι πολλοί παίκτες προστέθηκαν στο ρόστερ στο τέλος της 
µεταγραφικής περιόδου και δεν έκαναν προετοιµασία, στηρίχτηκε 
σε συγκεκριµένους παίκτες, οι οποίοι καταπονήθηκαν. Σίγουρα 
δεν µπορούν να θεωρηθούν παίκτες της «δεύτερης ενδεκάδας» πο-
δοσφαιριστές όπως ο Γκιλιέρµε, ο Νάτχο και ο Τουρέ, ή και ο Σισέ, 
µε τους δύο πρώτους να αναµένεται σταδιακά να πάρουν θέση στο 
βασικό σχήµα, όπως και ο Τουρέ στα µεγάλα παιχνίδια. Γεγονός 
παραµένει όµως πως ο Ολυµπιακός παρατάχθηκε στο Μιλάνο µε 
παίκτες χωρίς παιχνίδια στα πόδια τους.

Είναι σίγουρα πολύ ενθαρρυντική η απόδοση του πρώτου η-
µιχρόνου όσο και αναµενόµενη η φθίνουσα απόδοση του δεύτε-
ρου, όταν σταδιακά χάνονταν οι αποστάσεις, η συνοχή των γραµ-
µών, η προσήλωση στο πλάνο, µε αποτέλεσµα να παρασυρθεί ο Ο-
λυµπιακός σε ένα παιχνίδι στο οποίο η µπάλα πήγαινε πάνω κάτω, 
χωρίς να έχει ούτε τις δυνάµεις ούτε και το καθαρό µυαλό να αντε-
πεξέλθει. Επιπλέον, άργησε και η βοήθεια µε φρέσκα πόδια από 
τον πάγκο. Το πρώτο γκολ της Μίλαν συντέλεσε στο να εξελιχθεί 
η φθίνουσα απόδοση σε κατάρρευση, µε συνέπεια να δεχτεί άλλα 
δύο γκολ ο Ολυµπιακός και να κινδυνεύσει µε συντριβή χωρίς να 
µπορέσει να αντιδράσει.

Η γενική εικόνα µέχρι τώρα για τον Ολυµπιακό είναι πως δια-
θέτει µεγάλο βάθος και αρκετή ποιότητα (τουλάχιστον µέχρι το κέ-
ντρο του γηπέδου) στο ρόστερ του και χρειάζεται χρόνο για να α-
ποκτήσει οµοιογένεια και αυτοµατισµούς. Πιθανότατα όµως χρειά-
ζεται και µεγαλύτερη ποιότητα µεσοεπιθετικά, η οποία µέχρι τώρα 
κάνει την εις βάρ ος του διαφορά στα δύσκολα παιχνίδια.

Φαβορί
Ο ΠΑΟΚ διαθέτει αυτή την ποιότητα µεσοεπιθετικά και γι’ αυτό βρί-
σκεται στην κορυφή του πρωταθλήµατος παρά το αρχικό χάντικαπ, 
ενώ µε την παρέλασή του στη Λευκορωσία έδειξε στην ΜΠΑΤΕ 
και στη Βίντι ότι στον όµιλο υπάρχουν η Τσέλσι και ο ΠΑΟΚ και 
αυτές είναι οι οµάδες που θα βρεθούν στην επόµενη φάση. Σε µε-
γάλο βαθµό το παιχνίδι του ΠΑΟΚ κόντρα στην ΜΠΑΤΕ µοιάζει 
µε το παιχνίδι της Τσέλσι στην Τούµπα. Η Τσέλσι ξεχώρισε το συ-
γκεκριµένο παιχνίδι ως το πιο δύσκολο του οµίλου, κατέβηκε µε 
πλήρη σύνθεση πλην Αζάρ και έκανε επίδειξη ισχύος, κόντρα στη 

Βίντι στη δεύτερη αγωνιστική έπαιξαν οι αναπληρωµατικοί. Έτσι 
και ο ΠΑΟΚ, αφήνοντας την Τσέλσι εκτός εξίσωσης, διάλεξε το 
παιχνίδι µε την ΜΠΑΤΕ στη Λευκορωσία για να κάνει τη δική του 
επίδειξη ισχύος και το κατάφερε επιβλητικά, έχοντας «καθαρίσει» 
το µατς από το 17΄, όταν προηγήθηκε µε 3-0, για να φτάσει στο τε-
λικό 4-1. Στο Μπορίσοφ ήταν ο Ζαµπά εκείνος που «καθάρισε», ο 
οποίος τοποθετήθηκε για πρώτη φορά στην αριστερή πτέρυγα από 
τον Λουτσέσκου και οργίασε, αφού µπορούσε να συγκλίνει και να 
εκτελέσει µε το καλό του πόδι, το δεξί, απέναντι σε µια ανοργάνωτη 
και βαριά άµυνα. Ένας Ζαµπά που δείχνει ότι όχι µόνο µπορεί να ε-
ξελιχθεί στον αγαπηµένο της Τούµπας αλλά και να φέρει στο µέλ-
λον πολλά εκατοµµύρια ευρώ στα ταµεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Στο ντέρµπι µε την ΑΕΚ, ένα παιχνίδι στο οποίο από πλευράς 
απόδοσης ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλύτερος από την αντίπαλό του, ήταν 
ο Πρίγιοβιτς εκείνος που καθάρισε. Στο ντέρµπι µε τον Ολυµπιακό 
στο Καραϊσκάκη δεν χρειάστηκε να αναδειχθεί κάποιος, καθάρισε 
ο… Βούκοβιτς και για τα υπόλοιπα ανέλαβε η άµυνα του ΠΑΟΚ και 
οι κακές ή άστοχες τελικές επιλογές των παικτών του Ολυµπιακού, 
που έφταναν πρώτοι στην µπάλα σχεδόν σε όλα τα στηµένα που 
κέρδιζαν αλλά δεν µπορούσαν να τη στείλουν στα δίχτυα. Κάπως 
έτσι, ο ΠΑΟΚ έφτασε σε τρεις τεράστιες νίκες σε διάστηµα δύο ε-
βδοµάδων. Ένα διάστηµα που συνδυάστηκε µε ένα προγραµµα-
τισµένο µίνι ντεφορµάρισµα, προκειµένου να έρθει στα ίσα της η 
οµάδα µετά το εκρηκτικό ξεκίνηµά της το καλοκαίρι, όταν τα έδωσε 
όλα για να βρεθεί στους οµίλους του Champions League, χωρίς να 
τα καταφέρει. Πλέον το πρόγραµµα γίνεται πιο βατό για τον ΠΑΟΚ 
και εκείνο που µένει να απαντηθεί είναι πόσο καλύτερος µπορεί να 
γίνει στη διάρκεια της σεζόν. Οι προϋποθέσεις και οι δυνατότητες 
υπάρχουν. Ο ΠΑΟΚ έχει οµοιογένεια, αυτοµατισµούς, ικανότατο 
προπονητή που έχει επιλέξει και γνωρίζει άριστα το ρόστερ του, 
δεµένη και ποιοτική άµυνα. Στο κέντρο υπάρχει ποιότητα, υπάρχει 
όµως και έλλειψη ταχύτητας. Από την άλλη, υπάρχει τεράστια ποιό-
τητα και πληθώρα λύσεων µεσοεπιθετικά, τέτοια που όµοιά της δεν 
υπάρχει σε άλλη ελληνική οµάδα.

Σε συνδυασµό µε τα υπόλοιπα προτερήµατά του και σε ένα 
πρωτάθληµα όπως το ελληνικό, όπου πρωταθλητής συνήθως α-
ναδεικνύεται εκείνος που ανοίγει ευκολότερα κλειστές άµυνες, ο 
ΠΑΟΚ είναι αναµφίβολα το φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. 
Αρκεί να µην τον πιάσουν πάλι τα… αυτοκαταστροφικά του, κάτι 
στο οποίο παρουσιάζουν µια ροπή ο προπονητής και αρκετοί παί-
κτες του, δείχνοντας πως αδυνατούν να ξεπεράσουν τον τρόπο που 
έχασαν το περσινό πρωτάθληµα.

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ
Μεγάλος κερδισµένος και χαµένοι

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

Κ
υριακή (07/10) σήµερα, µε το κου-
πόνι του Πάµε Στοίχηµα να παρου-
σιάζει µεγάλο ενδιαφέρον, καθώς ε-
µπεριέχει πολλές και κρίσιµες α-
ναµετρήσεις απ’ όλα τα µεγάλα 
πρωταθλήµατα της Ευρώπης. Στη 
σηµερινή στοιχηµατική µας περιή-

γηση θα ασχοληθούµε µε σηµεία από τα πρωταθλήµατα 
της Superleague, της Premier League, της Bundesliga, της 
Serie A και τις Eredivisie.

Θα ξεκινήσουµε τις σηµερινές προτάσεις στοιχήµατος 
από την ελληνική Superleague και το σπουδαίο ντέρµπι 
ανάµεσα σε ΑΕΚ και Ολυµπιακό. Η Ένωση έδειξε να ξε-
περνάει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ήττα από τον 
ΠΑΟΚ, καθώς στη συνέχεια επικράτησε µε 0-3 του ΟΦΗ, 
ενώ ήταν πολύ καλή και στην ήττα µε 2-3 από την Μπεν-
φίκα, σε ένα µατς που θα µπορούσε να έχει κερδίσει. Ο 
Ολυµπιακός, από την πλευρά του, µπορεί να ήταν ανώτε-
ρος του ΠΑΟΚ στο ντέρµπι της περασµένης εβδοµάδας, ω-
στόσο έδειξε να έχει πρόβληµα στο τελείωµα των φάσεων, 
κάτι που πλήρωσε ακριβά, χάνοντας τελικά µε 0-1. Η έδρα 
και το µοµέντουµ ευνοούν την ΑΕΚ, ο άσος προσφέρεται 
σε απόδοση 2.25, θεωρούµε πως έχει αξία και θα τον κρα-
τήσουµε.

Προβάδισµα η Λίβερπουλ
Συνεχίζουµε µε Premier League και την άκρως ενδια-
φέρουσα αναµέτρηση Λίβερπουλ - Μάντσεστερ Σίτι. Οι 
«κόκκινοι» είναι εξαιρετικοί µέχρι στιγµής και ιδίως σε 
επίπεδο πρωταθλήµατος, καθώς µετά το πέρας των επτά 
πρώτων αγωνιστικών µετρούν έξι νίκες και µία ισοπα-
λία (εκτός µε την Τσέλσι), παίζοντας παράλληλα εξαιρε-
τικό ποδόσφαιρο και στέλνοντας το δικό τους… µήνυµα 
στους υπόλοιπους διεκδικητές του τίτλου. Η Σίτι, από την 
πλευρά της, έχει επίσης 19 βαθµούς, ωστόσο δεν πείθει 
όπως τα προηγούµενα χρόνια, έχοντας πάρει πολλά παι-
χνίδια στις… λεπτοµέρειες. Επιπλέον, παραδοσιακά συ-

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Με τις έδρες σε Ελλάδα, 

Αγγλία και Γερµανία

ναντάει πολλά προβλήµατα στο «Anfield», έχοντας χάσει 
και στις τέσσερις τελευταίες επισκέψεις της. ∆ίνουµε προ-
βάδισµα στη Λίβερπουλ, επιλογή µας θα αποτελέσει το 1 
DNB σε απόδοση 1.90.

Περνάµε στην Bundesliga και την κόντρα της Χόφεν-
χαϊµ µε την Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Αµφότερες βρίσκο-

νται στο δεύτερο µισό του βαθµολογικού πίνακα έχο-
ντας από επτά βαθµούς, σκοράρουν και δέχονται γκολ 
µε χαρακτηριστική ευκολία και οφείλουν να αλλάξουν 
άµεσα αγωνιστική συµπεριφορά αν θέλουν να διεκδική-
σουν κάτι παραπάνω τη φετινή σεζόν. Θεωρούµε πως η 
Χόφενχαϊµ έχει πολύ πιο ποιοτική οµάδα, στη σηµερινή 
αναµέτρηση έχει το προβάδισµα της έδρας και πιστεύ-
ουµε πως θα εκµεταλλευτεί την ευκαιρία που έχει για να 
ξεκινήσει την αντεπίθεσή της. Ο άσος σε απόδοση 1.75 
µας αρέσει και θα τον «τιµήσουµε».

Οι τρεις παραπάνω είναι οι βασικές προτάσεις του 
Betarades.gr. Από κει και πέρα, θα ασχοληθούµε µε δύο 
ακόµη αγώνες, από τα πρωταθλήµατα της Serie A και της 
Eredivisie. Συγκεκριµένα, από την Α΄ Ιταλίας θα κρατή-
σουµε το Over 2.5 στο παιχνίδι Σπαλ - Ίντερ σε απόδοση 
2.00, ενώ από την Α΄ Ολλανδίας θα πάµε µε το Χ2 στο 
παιχνίδι Φίτεσε - Χέρακλες σε απόδοση 2.20.

Goal Tips
* Φούλαµ - Άρσεναλ (07/10, 14:00): Η Φούλαµ οδηγεί τα περισσότερα 
από τα παιχνίδια της σε υψηλά σκορ, µε το Over 2.5 να έχει επαληθευτεί στα 
3/4 τελευταία ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. ∆ύσκολα θα µείνει σε 
χαµηλό σκορ η αναµέτρηση κόντρα στην Άρσεναλ, έτσι θα κρατήσουµε το 
Over 2.5 σε απόδοση 1.45.

* Φράιµπουργκ - Λεβερκούζεν (07/10, 14:30): Η Φράιµπουργκ σκορά-
ρει και δέχεται γκολ µε χαρακτηριστική ευκολία, έχει επαληθεύσει το Over 
3.5(!) στα 4/5 πιο πρόσφατα παιχνίδια της και σήµερα δεν περιµένουµε κάτι 
διαφορετικό. Επιλογή µας θα αποτελέσει το Over 2.5 σε απόδοση 1.75.

* Αταλάντα - Σαµπντόρια (07/10, 16:00): Αµφότερες είναι πολύ «σφι-
χτές», µε το Under 2.5 να έχει επαληθευτεί στα 5/6 τελευταία παιχνίδια 
της Αταλάντα και στα 3/4 τελευταία παιχνίδια της Σαµπντόρια. Προφανής η 
επιλογή µας, κρατάµε το Under 2.5 σε απόδοση 2.08.

Seri Tips
* Μπορντό - Ναντ (07/10, 16:00): Η Μπορντό έχει συµπλη-
ρώσει τετράδα αγώνων αήττητη, µετρώντας δύο νίκες και δύο 
ισοπαλίες, ενώ η Ναντ έχει συµπληρώσει τετράδα αγώνων 
χωρίς νίκη, µετρώντας δύο ισοπαλίες και δύο ήττες. Θα εµπι-
στευτούµε την καλή κατάσταση των Γιρονδίνων, κρατώντας τον 
άσο σε απόδοση 2.25.

* Σαουθάµπτον - Τσέλσι (07/10, 16:15): Η Σαουθάµπτον 
µετράει µόλις µία νίκη µέχρι στιγµής, ενώ η Τσέλσι έχει ρεκόρ 
5-2-0. Σε πολύ καλύτερη κατάσταση οι «µπλε», θα πάµε µε το 
διπλό σε απόδοση 1.65.

* Λειψία - Νυρεµβέργη (07/10, 19:00): Τρεις νίκες και δύο 
ισοπαλίες είναι ο απολογισµός της Λειψίας στα πέντε τελευταία 
παιχνίδια της, δείχνει να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και 
η Νυρεµβέργη πιθανόν να µην µπορέσει να προβάλει αντίσταση. 
Επιλογή µας θα αποτελέσει ο άσος σε απόδοση 1.45.

Head 2 Head
* Λάτσιο - Φιορεντίνα (07/10, 16:00): Η Λάτσιο είναι το απόλυτο 
αφεντικό στις εντός έδρας αναµετρήσεις της µε τη Φιορεντίνα, καθώς 
σε µια σειρά 24 αγώνων µετράει 15 νίκες, τέσσερις ισοπαλίες και 
πέντε ήττες. Ο άσος δίνεται σε απόδοση 1.80 και θα προστεθεί στις 
επιλογές µας.

* Μίλαν - Κιέβο (07/10, 16:00): Πελατειακές σχέσεις έχει αποκτή-
σει η Μίλαν µε την Κιέβο, καθώς σε 16 εντός έδρας αγώνες µετράει 
14(!) νίκες και δύο ισοπαλίες. Ο άσος προσφέρεται σε απόδοση 1.30 
και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως «µαξιλαράκι».

* Μονακό - Ρεν (07/10, 18:00): Πολύ ευνοϊκή παράδοση έχει η 
Μονακό κόντρα στη Ρεν, καθώς σε µια σειρά 24 αναµετρήσεων το 
επιµέρους ρεκόρ είναι 16-3-5. Ο άσος των Μονεγάσκων σε απόδοση 
2.20 έχει αξία και θα τον κρατήσουµε.

07/10
15:30 Φίτεσε - Χέρακλες X2  2.20
16:30 Χόφενχαϊµ - Άιντραχτ Φρ. 1 1.75
18:30 Λίβερπουλ - Μάν. Σίτι  1 (DNB) 1.90
20:30 ΑΕΚ - Ολυµπιακός  1 2.25
21:30 Σπαλ 2013 - Ίντερ Οver 2.5 2.00
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POWEREDBY AUTO

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

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

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

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

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

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

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

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

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

POWEREDBY AUTO

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΕ ΠΡΏΤΟ ΠΛΆΝΟ ΤΟ ΝΈΟ SEAT IBIZA

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

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

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

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

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

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

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

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

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόμη.

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

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούμερο των 150.000 

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

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

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

Ford Mustang, το πιο δημοφιλές 
σπορ μοντέλο στον πλανήτη

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

Μπορεί μία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πιο αποδοτικοί κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και 

ένα καινούργιο κιβώτιο 8 σχέσεων, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των βελτιώσεων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το νέο Volvo XC60 
ξεκινά από 53.490 ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

H Honda θα παρουσιάσει 
υβριδικό CR-V στη Φρανκφούρτη

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

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

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

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

Η Renault γιορτάζει 
40 χρόνια στη Formula 1

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

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

Συλλέγοντας εμπειρία και γνώση, η συμμετοχή της στη Formula 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προωθητικές ενέργειες για Honda

Νέα καμπάνια & εκδόσεις Kia Sportage

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

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

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

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

Η Peugeot παραδίδει στο ΕΚΑΒ 
τα ασθενοφόρα τύπου Boxer

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

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

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

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

Το νέο Picanto X-Line γίνεται πιο απολαυστικό και απευθύνεται σ’ 
εκείνους που δίνουν έμφαση στην ξεχωριστή, ιδιαίτερη και δυ-
ναμική σχεδίαση, στις υψηλές επιδόσεις και στον πλούσιο εξο-
πλισμό. Το X-Line είναι μακρύτερο (7,5 εκ.), φαρδύτερο (3 εκ.), 

αλλά κυρίως ψηλότερο (1,5 εκ.) από τις υπόλοιπες εκδόσεις Picanto χάρη 
στη νέα crossover ανάρτηση που χαρίζει και μεγαλύτερη απόσταση του 
αμαξώματος από το έδαφος (154 χλστ. από 141 χλστ.).

Ο στάνταρ εξοπλισμός της έκδοσης X-Line περιλαμβάνει όλες τις πι-
θανές απαιτήσεις ενός σπορτίφ και δυναμικού αγοραστή που αναζητά 
και την εξωτερική διαφοροποίηση του αυτοκινήτου του. Αναλυτικά, ο ε-
ξοπλισμός του X-Line είναι ο στάνταρ του GT-Line και επιπλέον διαθέτει:
• Ηλεκτρική ηλιοροφή και ηλεκτρικούς αναδιπλούμενους καθρέ-

πτες με LED φλας
• Sport προφυλακτήρες και ποδιές μεταλλικής εμφάνισης
• Πλευρικά μαρσπιέ και sport πλαϊνά προστατευτικά
• Διπλή εξάτμιση
• Sport δερμάτινο σαλόνι με διχρωμία γκρι/lime
• Sport πεντάλ αλουμινίου
• Πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος
• «SUV» ανάρτηση

Διαθέσιμο το 
περιπετειώδες 
Kia Picanto Χ-Line
Η τιμή πώλησης του Picanto X-Line 
είναι στα €13.390 για τον ατμοσφαιρικό 
κινητήρα 1.2 και στα €14.790 για τον 
τούρμπο 1.0 με τους 100 ίππους.

Σούπερ επιδόσεις 
από το VW up! GTI
Το up! GTI άμεσα διαθέσιμο στην 
ελληνική αγορά με προτεινόμενη τιμή 
λιανικής τα €15.620 (τρίθυρη έκδοση) 
και τα €15.990 (πεντάθυρη).

Ο χαρακτήρας και η απόδοση των 115 ίππων από τον TSI 
των 1.000 κ.εκ., με τελική στα 196 χλμ./ώρα, ευθυγραμμί-
ζονται με το αρχέτυπο Golf GTI Mk1. Το νέο up! GTI διαθέ-
τει σπορ στήσιμο και τα κλασικά χαρακτηριστικά ενός GTI 

(συμπεριλαμβάνονται οι κόκκινες λωρίδες στη μάσκα, οι κόκκινες 
δαγκάνες των φρένων και οι καρό επενδύσεις «clark», σκοτσέζικου 
τύπου, των καθισμάτων).

Το up! GTI διατίθεται με ένα συγκεκριμένο πακέτο στοιχείων που 
το κάνουν να ξεχωρίζει. Αυτά τα πρόσθετα χαρακτηριστικά περιλαμ-
βάνουν το ηχοσύστημα Composition Phone, έξι ηχεία, σύστημα αυ-
τόματου κλιματισμού, θερμαινόμενα καθίσματα κ.α. Το up! GTI είναι 
διαθέσιμο με τη στάνταρ βαφή «pure white» σε τρίθυρο αμάξωμα.

H Hyundai έδωσε στη δημοσιότητα τον νέο της 
τιμοκατάλογο, στον οποίο περιλαμβάνεται τόσο 
το νέο i30 Fastback όσο και το αντίστοιχο στέ-
ισον (Tourer), που πωλείται κατόπιν παραγγε-

λίας. Το κομψό Fastback ξεκινά από τα €17.650, με τον 
τρικύλινδρο turbo των 1.000 κ.εκ. και των 120 ίππων 
και επίπεδο εξοπλισμού Active. Το i30 Tourer είναι πιο 
προσιτό, αφού ξεκινά από τα €17.050, με τον ατμοσφαι-
ρικό των 1.400 κ.εκ. και των 100 ίππων και το ίδιο επί-
πεδο εξοπλισμού, Active.

Το Suzuki Swift 
φιναλίστ του World 
Urban Car 2018

Τα World Car Awards (WCA) είναι ίσως ο σημαντικότε-
ρος θεσμός βράβευσης στον αυτοκινητιστικό κόσμο –
με κορωνίδα το ιδιαίτερα γνωστό βραβείο «Αυτοκίνητο 
της Χρονιάς» (World Car of the Year)–, καθώς ψηφίζουν 

82 επιφανείς δημοσιογράφοι αυτοκινήτων από 24 διαφορετικές 
χώρες σε όλο τον κόσμο.

Στην κατηγορία World Urban Car το Suzuki Swift προκρί-
θηκε στους τρεις top φιναλίστ για το 2018. Η συγκεκριμένη κα-
τηγορία προστέθηκε για πρώτη φορά πέρυσι και το Suzuki Ignis 
κατατάχθηκε στο Top 3. Μετά και τη φετινή επιτυχία του Swift, η 
Suzuki είναι η μοναδική εταιρεία αυτοκινήτου που για δύο συ-
νεχόμενες χρονιές είναι υποψήφια με δύο διαφορετικά μοντέλα 
στο Top 3 της κατηγορίας World Urban Car.

Με στιλ και χάρη 
το Hyundai i30 
Fastback

∆ίπλα στο Kodiaq RS η τσέχικη εταιρεία παρουσίασε το Vision RS, που 
σχεδιαστικά προετοιµάζει τον αντικαταστάτη του Rapid που θα δούµε 
µέσα στο 2019. Μάλιστα, το νέο µικροµεσαίο µπορεί και να µην ονο-
µάζεται Rapid, αφού θα αποστασιοποιηθεί από την εικόνα του «φτη-

νού» στην επόµενη γενιά του, θα είναι ένα πολύ ποιοτικό hatch µε αρκετές τεχνο-
λογίες από το Golf.

Σχετικά µε το concept car, βλέπουµε µία πολύ ενδιαφέρουσα σχεδίαση του α-
µαξώµατος, µε µήκος που φτάνει τα 4,356 µέτρα, πλάτος στα 1,431 µέτρα και ύψος 
στα 1,810 µέτρα, ενώ το µεταξόνιο είναι στα 2,650 µέτρα. Τα παράθυρα δεν έχουν 
πλαίσια, οι χειρολαβές είναι κρυφές, ενώ αξιοσηµείωτες λεπτοµέρειες αφορούν το 
φωτιζόµενο λογότυπο στο ανάγλυφο του καπό και τις µικρές σηµαίες της Τσεχίας.

Ενδεικτικό των µεγάλων χώρων είναι το πορτµπαγκάζ των 430 λίτρων, όταν στο 
εσωτερικό υπάρχουν λεπτοµέρειες από κρύσταλλο και ανθρακόνηµα. Το βλέµµα 
τραβά ο by wire επιλογέας κίνησης, όπως και η µεγάλη οθόνη στη µέση του ταµπλό.

Το σύστηµα πρόωσης είναι υβριδικό και συνδυάζεται µε έναν 1.5 TSI των 150 
ίππων µε έναν ηλεκτροκινητήρα 75 kW (102 ίππων) και εκποµπή στα 33 γρ. CO2/
χλµ. H συνολική συνδυασµένη ισχύς είναι στους 245 ίππους, µε την µπαταρία των 
13 kWh να διασφαλίζει µια καθαρή ηλεκτρική κίνηση για έως 70 χλµ., ενώ σε οι-
κιακό δίκτυο φορτίζει σε 2,5 ώρες. H διαδικασία του 0-100 επιτυγχάνεται σε 7,1 
δλ., µε τελική στα 210 χλµ./ώρα.

Το Skoda Vision RS 
προλογίζει το νέο Rapid
Με αυτό το πολύ ενδιαφέρον concept 
η Skoda φωτογραφίζει την επόµενη 
γενιά Rapid και παράλληλα τη 
σχεδιαστική άποψη των µελλοντικών 
RS εκδόσεων.

Seat Arona TGI µε φυσικό 
αέριο και αυτονοµία 
στα 400 χλµ.

H ισπανική εταιρεία παρουσίασε στο Παρίσι τη CNG έκδοση 
του Arona, µε τη Seat να µιλά για το πρώτο SUV που κι-
νείται µε το πιο καθαρό καύσιµο στον κόσµο. Σε αντίθεση 

µε την Octavia G-Tec που χρησιµοποιεί έναν 1.5 TSI, στο Arona υ-
πάρχει ο µικρότερος τρικύλινδρος 1.0 TSI που για την περίσταση 
αποδίδει 90 ίππους και 160 Nm ροπής. Συνδυάζεται µε µηχανικό 
κιβώτιο 6 σχέσεων, µε το 0-100 να επιτυγχάνεται σε 12,8 δλ. και 
την τελική να φτάνει τα 172 χλµ./ώρα. Όταν η θερµοκρασία είναι 
κάτω από τους -10oC η εκκίνηση γίνεται µε βενζίνη. H αυτονοµία 
µε φυσικό αέριο είναι στα 400 χλµ. Μόλις το CNG αδειάσει, η ε-
ναλλαγή στη βενζίνη γίνεται αυτόµατα, προσφέροντας επιπλέον 
160 χλµ. Κάτω από τα πίσω καθίσµατα υπάρχουν τρεις δεξαµενές 
που χωρούν 14,3 κιλά CNG, καθώς και το όλο σύστηµα ελέγχου 
πίεσης. Ο χώρος αποσκευών είναι στα 282 λίτρα.

Νέα προσφορά 
για το Renault CLIO

Η κορυφαία έκδοση Dynamic του αγαπηµένου Renault 
CLIO, που εξοπλίζεται µε τον σύγχρονο turbo βενζινο-
κινητήρα Energy 0.9 TCe 75hp, τώρα µε τιµή €12.980! 

O εξοπλισµός της έκδοσης Dynamic περιλαµβάνει, µεταξύ 
άλλων, κάρτα Renault Hands Free, αυτόµατο κλιµατισµό, ζά-
ντες αλουµινίου, εµπρός και πίσω αισθητήρες παρκαρίσµα-
τος, σύστηµα πλοήγησης µε οθόνη 7 ιντσών, κάµερα οπισθο-
πορείας και προβολείς Full LED Pure Vision.

Συνοδευόµενο από 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση, 3 
χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια και 6 µήνες δωρεάν ασφά-
λιση, το Renault CLIO 0.9 TCe 75hp αναδεικνύεται στην πιο 
ολοκληρωµένη και δελεαστική πρόταση της κατηγορίας του.
Για περισσότερες πληροφορίες, τόσο για το Renault CLIO 0.9 
TCe 75hp όσο και για την υπόλοιπη γκάµα Renault, το κοινό 
µπορεί να απευθυνθεί στο ∆ίκτυο Εξουσιοδοτηµένων ∆ιανο-
µέων Renault ή στο www.renault.gr.

Ανανεωµένο Suzuki Vitara 
από €15.990

H ελληνική αντιπροσωπεία ανακοίνωσε τις τιµές πώ-
λησης του ανανεωµένου Vitara µε τον νέο κινητήρα 
1.0 Boosterjet. Παρέα µε το νέο Jimny έρχεται και 

το ανανεωµένο Vitara, που στην προσθιοκίνητη τρικύλιν-
δρη έκδοση 1.0 Boosterjet µε τα 112 άλογα κοστίζει από 
€15.990. Υπάρχει και τετρακίνητη 4WD έκδοση από €19.450. 
Ο τετρακύλινδρος 1.4 Boosterjet µε τους 140 ίππους ξεκινά 
από τα €19.090. Η έκδοση πετρελαίου (µε τον 1.6 της Fiat) 
έχει πλέον καταργηθεί. Υπενθυµίζεται πως υπάρχει εγγύ-
ηση για 7 χρόνια για τα µηχανικά µέρη ή για 140.000 χλµ.
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«NORDOST» ΤΟΥ ΤΟΡΣΤΕΝ ΜΠΟΥΧΣΤΑΪΝΕΡ
Ο Θεατρικός Οργανισµός «Νέος Λόγος» γιορ-
τάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας του Studio 
Μαυροµιχάλη παρουσιάζει από τις αρχές Οκτω-
βρίου, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 21:00, 
το έργο «Nordost» του Τόρστεν Μπουχστάινερ, 
σε σκηνοθεσία Στέλλας Κρούσκα. Το έργο βα-
σίζεται σε πραγµατικά γεγονότα. Στις 23 Οκτω-
βρίου 2002 42 Τσετσένοι εισέβαλαν στο θέατρο 
Ντουµπρόβκα στη Μόσχα. ∆ιέκοψαν την παρά-
σταση του µιούζικαλ «Nordost» και κράτησαν 
ως οµήρους 850 άτοµα. Η οµηρία κράτησε 57 
ώρες και στοίχισε τη ζωή σε 170 ανθρώπους.

TSEKLENIS – ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΜΟ∆ΑΣ
Το ΦΟΥΓΑΡΟ, σε συνεργασία µε το Πελοπον-
νησιακό Λαογραφικό Ίδρυµα, παρουσιάζει στη 
Fougaro The Gallery Nafplion µια µεγάλη ανα-
δροµική έκθεση αφιερωµένη στον Έλληνα δηµι-
ουργό Γιάννη Τσεκλένη. Η έκθεση, που θα διαρ-
κέσει από τις 7 Οκτωβρίου έως τις 25 Νοεµβρίου 
2018, εστιάζει στο έργο του σχεδιαστή µέσα από 
συλλογές ρούχων και υφασµάτων του, ξεκινώντας 
από το 1965, όταν λανσάρει την πρώτη του συλ-
λογή, και καταλήγοντας στο 1991 µε την οριστική 
του αποχώρηση από τον κόσµο της µόδας.

Η ΓΙΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΟ FAUST
Με δύο νέες εµφανίσεις σε έναν από τους πιο αγα-
πηµένους της συναυλιακούς χώρους της Αθήνας, το 
Faust, µπαίνει δυναµικά το φθινόπωρο για τη Γιάννα 
Βασιλείου. Για δύο Τετάρτες του Οκτωβρίου (10 & 
24) η νεαρή τραγουδοποιός δίνει το ραντεβού της στο 
αγαπηµένο στέκι της πλατείας Αγ. Ειρήνης, µε νέα 
τραγούδια που θα ακουστούν και θα δοκιµαστούν ζω-
ντανά για πρώτη φορά και όπως πάντα µε επιλογές 
από ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο που την έχουν δι-
αµορφώσει.

Πέντε χρόνια µετά το «Room Service» 
ο Έκτορας Λυγίζος επιστρέφει στη 
Στέγη, σκηνοθετεί ένα σύνολο ηθο-
ποιών (Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης, Μι-
χάλης Κίµωνας, Γιάννης Κλίνης, Σοφία 
Κόκκαλη, Έµιλυ Κολιανδρή, Άννα 
Μάσχα, Άρης Μπαλής, Αρετή Σεϊντα-
ρίδου) και ταυτόχρονα παίζει τον ρόλο 
του σκηνοθέτη στην κλασική βρετα-
νική φάρσα που µας βάζει στα παρα-
σκήνια ενός θεάτρου καλώντας µας να 
αναρωτηθούµε «τι γίνεται όταν όλα 
πάνε στραβά;». Τα Σαββατοκύριακα 13 
& 14, 20 & 21 Οκτωβρίου µε υπέρτιτ-
λους στα αγγλικά.

ΤΟ «ΣΩΣΕ» 
 ΤΟΥ ΜΑΪΚΛ 
ΦΡΕΪΝ 
στη Στέγη
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ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Ντέιβιντ Λόουερι 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Ρόµπερτ Ρέντφορντ, Κέισι Άφλεκ, 
Ντάνι Γκλόβερ, Τίκα Σάµπτερ, Σίσι Σπέισεκ, Τοµ 
Γουέιτς, Ελίζαµπεθ Μος, Κιθ Καραντάιν, Αϊζάια 
Γουίτλοκ Τζούνιορ, Τζον Ντέιβιντ Ουάσινγκτον

Το σκηνοθετικό ντεµπούτο του τέσσερις φορές υποψήφιου για Όσκαρ Μπράντλεϊ Κούπερ («American 
Sniper», «American Hustle», «Silver Linings Playbook») είναι το επάξιο remake µιας κλασικής ιστο-
ρίας αγάπης που δίνει στην πολυβραβευµένη σταρ Lady Gaga τον πρώτο της πρωταγωνιστικό ρόλο σε 
ταινία µεγάλου µήκους. Ο φακός του Κούπερ, που συµπρωταγωνιστεί, αποτυπώνει την ψυχολογική 

και προδιαγεγραµµένη διαδροµή των ηρώων µε ευαισθησία και αρτιότητα, ενώ η Lady Gaga στέκεται στο ύψος 
των περιστάσεων µε µια αβίαστη ερµηνεία. Η επιτυχηµένη και τολµηρή αυτή συνεργασία αποθεώνει την καλλι-
τεχνική αξία της ταινίας µε τα πρωτότυπα τραγούδια που ηχογραφήθηκαν ζωντανά στο γύρισµα και φέρουν την 
υπογραφή των δύο πρωταγωνιστών σε συνεργασία µε άλλους καλλιτέχνες. Η ταινία έκανε παγκόσµια πρεµιέρα 
στο 75ο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Βενετίας, όπου απέσπασε εγκωµιαστικές κριτικές.

TO AΠΙΘΑΝΟ ΚΟΑΛΑ
BLINKY BILL THE MOVIE

Ο Blinky Bill είναι ένα µικρό και αξιαγάπητο κοάλα µε µεγάλη φαντασία. Ένας εξερευνητής στην καρδιά, 
που ονειρεύεται να αφήσει τη µικρή του πράσινη πόλη και να ακολουθήσει τον εξερευνητή πατέρα του στα 
ταξίδια του. Όταν όµως ο Μr. Bill χάνεται σε ένα ταξίδι του, ο Βlinky είναι ο µόνος που πιστεύει ότι ο πατέρας 
του είναι ακόµη ζωντανός. Κάπως έτσι, ξεκινάει ένα µεγάλο ταξίδι συναντώντας νέους φίλους στην ατέλειωτη 

έρηµο, σε µια περιπέτεια που τον φέρνει αντιµέτωπο µε τον επικίνδυνο έξω κόσµο µακριά από το σπίτι του. Έκανε την 
εµφάνισή του το µακρινό 1933, όταν η Dorothy Wall κυκλοφόρησε στην Αυστραλία µια σειρά βιβλίων για ένα µικρό, 
ταξιδιάρικο, ατρόµητο και φιλικό κοάλα που αργότερα έγινε διάσηµο σε ολόκληρο τον κόσµο.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Νταϊάν Τέιλρο ΜΕ ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΩΝ:  Στεφανίας Φιλιάδη, Εβελίνας Αραπίδη, Ποίµη Πέτρου κ.ά.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μπράντλεϊ Κούπερ ΣΕΝΑΡΙΟ: Έρικ Ροθ, Μπράντλεϊ Κούπερ, Γουίλ Φέτερς ΠAIZOYN: Μπράντλεϊ 
Κούπερ, Lady Gaga, Άντριου Ντάις Κλέι, Ντέιβ Σαπέλ, Σαµ Έλιοτ, Άντονι Ράµος, Ράφι Γκαβρόν

Ο ΚΥΡΙΟΣ & ΤΟ ΟΠΛΟ
THE OLD MAN 
& THE GUN

ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ
A STAR IS BORN

Ο «Κύριος & το όπλο» βασίζεται στην 
πραγµατική ιστορία του Φόρεστ Τάκερ 
(Ρόµπερτ Ρέντφορντ), από την τολµη-
ρή απόδρασή του από τη φυλακή του 

Σαν Κουεντίν στην ηλικία των 70 ετών µέχρι τις 
άνευ προηγουµένου ληστείες του, που έκαναν την 
αστυνοµία να σαστίσει και µάγεψαν τον υπόλοιπο 
κόσµο. Μπλεγµένοι στην καταδίωξη του Φόρεστ 
Τάκερ βρίσκονται ο ντετέκτιβ Τζον Χαντ (Κέισι 
Άφλεκ),που γοητεύεται από την αφοσίωσή του 
στην τέχνη του, και µια γυναίκα (Σίσι Σπέισεκ) που 
τον αγαπά παρά το επάγγελµα που έχει επιλέξει. Η 
ταινία είναι ένας φόρος τιµής σε έναν ιδιόρρυθµο 
αντι-ήρωα και ταυτόχρονα µια ωδή στις πραγµα-
τικές επιτυχίες του Ρέντφορντ κατά τις τέσσερις 
δεκαετίες της καριέρας του, όπως η ίδρυση του 
Sundance, το οποίο βοήθησε τον σκηνοθέτη 
Λόουερι να ξεκινήσει την καριέρα του. Όπως ανα-
κοίνωσε ο Ρέντφορντ, αυτός θα είναι ο τελευταίος 
ρόλος της καριέρας του.



www.freesunday.gr
07.10.201834 FREETIME

ED
ITO

RI
AL

Σίγουρα το έχετε διαπιστώσει κι εσείς. Είναι μια πολύ συνηθισμένη ει-
κόνα: ένα μωρό στο καροτσάκι καθώς το πηγαίνουν βόλτα στους δρόμους 
της πόλης να αρχίζει να γελάει μόνο του δυνατά, να κουνάει τα χεράκια 
και τα πόδια του από χαρά επειδή μόλις είδε ένα σκυλάκι. Και τα ζώα 
όμως έλκονται από τα παιδιά. Έχω δει δεκάδες φορές άλογα 600 κιλών 

να κατεβάζουν με ηρεμία τον λαιμό τους για να βρεθούν στο ίδιο ύψος με ένα παιδάκι 
1 έτους και να μένουν εκεί για λίγα δευτερόλεπτα ακίνητα. Δεν είναι ανεξήγητη αυτή η 
φυσική έλξη των μωρών από τα ζώα και αντίστροφα. Στη βρεφική και πρώιμη παιδική 
ηλικία ο άνθρωπος λειτουργεί αποκλειστικά με το συναίσθημα και υπακούει μόνο στις 
βασικές ανάγκες του, πείνα, δίψα, πόνο κλπ. Το ζώο είναι έτσι κατά τη διάρκεια όλης 
της ζωής του.

Υπάρχει, λοιπόν, ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα που ζώα και άνθρωποι συντονιζό-
μαστε ψυχικά. Όταν εμείς είμαστε παιδιά. Σύμφωνα, μάλιστα, με μελετητές, είναι πολύ 
πιθανό η πρώτη κατσίκα να εξημερώθηκε όταν, κατά τη διάρκεια της μεσολιθικής πε-
ριόδου (είμαστε πλέον homo sapiens), κάποιο παιδάκι πλησίασε κάποιο μωρό κατσι-
κάκι. Ακούγεται απλοϊκό, όμως είναι μια επιστημονική θεωρία.

Σίγουρα δεν είναι καθόλου θεωρία πως η εξημέρωση των πρώτων οικόσιτων ζώων 
(πρόβατα, γουρούνια, κατσίκια, αγελάδες) και η εκτροφή τους επιτρέπει στον προϊ-
στορικό άνθρωπο να σταματήσει τις διαρκείς μετακινήσεις για να βρει φαγητό και να 
κυνηγήσει. Μετακινήσεις που δεν είναι εύκολες, αφού πρέπει να μαζέψει όλα του τα 
πράγματα και να τα κουβαλήσει στον ώμο (εργαλεία, όπλα, σκηνές, γούνες, δέρματα, 
σκεύη), μέχρι να βρει έναν άλλον κατάλληλο τόπο για να εγκατασταθεί. Οι απώλειες 
που είχε η ομάδα των ανθρώπων-νομάδων κατά τη μετακίνηση ήταν πολλές. Εργαλεία 
και σκηνές καταστρέφονταν, μέλη της ομάδας πέθαιναν. Με την εκτροφή ζώων, όμως, 
έχει πάντα φαγητό.

Έχοντας, λοιπόν, διασφαλίσει την τροφή του, εγκαθίσταται πλέον μόνιμα σε έναν 
τόπο, ανακαλύπτει τη γεωργία, προχωρά στη δική του παραγωγή. Κατασκευάζει εργα-
λεία (άροτρα) για να οργώσει τη γη και εξημερώνει το άλογο και το βόδι για να τον βοη-
θήσουν στο όργωμα. Άγρια ζώα γίνονται οικόσιτα, ώστε να προσφέρουν σε μόνιμη βάση 
τα προϊόντα τους – κρέας, γάλα, δέρμα, μαλλί και οστά (πρώτη ύλη για την κατασκευή 
εργαλείων). Και για να διατηρήσει τη μόνιμη διαμονή του και την ασφάλεια της ομάδας 
χρειάζεται έναν φύλακα και έναν βοηθό στο κυνήγι. Από την 5η χιλιετία π.Χ. συναντά-
ται είδος γρήγορου σκύλου, ειδικά εκπαιδευμένου για το κυνήγι, ανάλογου με αυτόν 
που συντροφεύει σήμερα τους Βεδουίνους. Αυτά τα σκυλιά αργότερα εκπαιδεύτηκαν 
λόγω των δεξιοτήτων τους ως κυνηγοί ή φύλακες κοπαδιών.

Με σταθερή, πλέον, βάση, έχοντας εξασφαλίσει τροφή, εργαλεία, ρούχα και προ-
στασία, ο άνθρωπος μπορεί να αναπτύξει κοινωνίες, τέχνη και πολιτισμό. Αρχίζει να α-
νακαλύπτει τον πλανήτη χρησιμοποιώντας για τη μεταφορά του άλογα και γαϊδούρια, 
να διεκδικεί εδάφη πραγματοποιώντας πολέμους πάνω στα άλογα. Κατά τη διάρκεια 
του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, από το 1914 έως το 1918, 10 εκατομμύρια άνθρωποι σκο-
τώθηκαν στα χαρακώματα και στο πλάι τους 8 εκατομμύρια άλογα.

Παράλληλα, από το 1800 η επιστήμη και η ιατρική εξελίσσονται με γρήγορους ρυθ-
μούς βασιζόμενες στα πειράματα ζώων, όπως αρουραίοι, χιμπατζήδες, σκύλοι, γάτες, 
πτηνά και ψυχρόαιμα, για να βρουν οι επιστήμονες απαντήσεις σε χιλιάδες ασθένειες 
και από κει πάλι με πειράματα στα ζώα να εξελίξουν τη φαρμακολογία και σύντομα και 
την κοσμετολογία.

Από την αρχή της ανθρώπινης ιστορίας τα ζώα παίζουν τον βασικότερο ρόλο στην 

Παγκόσμια Ημέρα 
των Ζώων: 
Αλήθεια γιορτάζουμε;

 ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ

Τα ζώα βοήθησαν τον ανθρώπινο πολιτισμό να 
κυριαρχήσει. Κανείς δεν το αρνείται. Αφού, λοιπόν, 
ντυθήκαμε, χορτάσαμε, διασκεδάσαμε, θεραπευτήκαμε 
και καλλωπιστήκαμε εις βάρος των ζώων μια εποχή που 
αυτό φαινόταν να είναι η μόνη λύση, έχει έρθει η στιγμή να 
τους αναγνωρίσουμε ουσιαστικά τα δικαιώματά τους και 
να φροντίσουμε για την ευζωία τους.
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επιβίωσή μας. Και είναι χάρη στην εκμετάλλευση των ζώων που κυριαρχήσαμε στον 
πλανήτη, αν και ανατομικά είμαστε το πιο αδύναμο ον.

Σήμερα, που η τεχνολογία και η εξέλιξη το επιτρέπουν, μήπως έφτασε η στιγμή να 
ανταποδώσουμε τη μεγάλη χάρη;

Κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες εκτρεφόμενα ζώα με προορισμό την παραγωγή 
κρέατος και γάλακτος αντιμετωπίζουν άθλιες συνθήκες ζωής. Με βασικό παρονομα-
στή την ελαχιστοποίηση του κόστους και τη μεγιστοποίηση του κέρδους, η ελεύθερη 
βοσκή αντικαταστάθηκε με τον συνωστισμό των ζώων σε μικρούς εσωτερικούς χώρους, 
με αποτέλεσμα άθλιες συνθήκες, με τα ζώα εκτεθειμένα σε υψηλά ποσοστά τοξινών 
λόγω της αποσύνθεσης της κοπριάς. Για να αντιμετωπιστούν οι ασθένειες που εκδηλώ-
νονται σε τέτοιες συνθήκες, παρέχονται σε καθημερινή βάση μαζί με την τροφή ποσό-
τητες αντιβιοτικών, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα λόγω της 
ανάπτυξης ανθεκτικότητας των βακτηριδίων στα αντιβιοτικά. Τα εκτρεφόμενα ζώα ε-
κτίθενται σε παρασιτοκτόνα, σε διάφορα μη ασφαλή προσθετικά τροφών, καθώς και σε 
είδη τροφής που σε κανονικές συνθήκες δεν θα έτρωγαν ποτέ. Παράλληλα, η ανάγκη 
για αύξηση της παραγωγής, και άρα αύξηση του κέρδους, προϋποθέτει τη χρήση αυξη-
τικών ορμονών επιβλαβών για την ανθρώπινη υγεία, γι’ αυτό και τα διατροφικά σκάν-
δαλα είναι όλο και συχνότερα.

Πέρυσι ο «Guardian» σε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του δημοσίευσε βίντεο και φωτο-
γραφίες που δείχνουν ζωντανά μοσχάρια και πρόβατα από χώρες της Ε.Ε. να βασανίζο-
νται, να υπόκεινται σε ηλεκτροσόκ, να κρατούνται για αρκετές ημέρες σε υπερπλήρεις 
μάντρες, καλυμμένα με βρομιές και περιττώματα. Αυτό, την ώρα που μεταφέρονται από 
την Ευρώπη στους «τελικούς προορισμούς» τους σε Τουρκία και Μέση Ανατολή υπό 
συνθήκες που παραβιάζουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Εκεί ορισμένα από αυτά τα ζώα σφαγιάζονται κάτω από αποκρουστικές συνθήκες. 
Το υλικό που έχει ο «Guardian» δείχνει βοοειδή και πρόβατα από τη Γαλλία, τη Ρουμα-
νία και τη Λιθουανία να κλοτσούν και να κουνιούνται βίαια τη στιγμή που κάποιος τους 
κόβει ή τους πριονίζει τον λαιμό, συνήθως σε πολυσύχναστες υπαίθριες αγορές και κα-
τεστραμμένα σφαγεία.

Την ίδια στιγμή οι συνθήκες που αφορούν το εμπόριο και την αναπαραγωγή ζώων 
συντροφιάς είναι θολές. Οι βασικές ανάγκες των σκύλων (πιο σπάνια της γάτας) πα-
ραμελούνται και αντιμετωπίζονται σαν αναπαραγωγικές μηχανές, ρίχνοντας νερό στον 
μύλο ενός ύποπτου εμπορίου μαύρου χρήματος. Εξωτικά ερπετά και παραδείσια που-
λιά εκτρέφονται ή φυλακίζονται για να γίνουν το έκθεμα σε γυάλα ή σε κλουβί κάποιου 
ιδιοκτήτη.

Παράλληλα, οι συνθήκες στους ζωολογικούς κήπους και στα θεματικά πάρκα γίνο-
νται συχνά πρωτοσέλιδες.

Η αιχμαλωσία των ζώων είναι πρακτική που έχει ξεκινήσει από τα χρόνια της αρ-
χαιότητας. Την περίοδο, ωστόσο, της αποικιοκρατίας, με τους πολέμους να αλλάζουν 
τον παγκόσμιο χάρτη, τα εξωτικά ζώα κατάντησαν εκθέματα σε μητροπόλεις όπως το 
Λονδίνο, λάφυρα της αυτοκρατορικής εξουσίας, σύμβολα της δύναμης, της επιβολής 
των όπλων. Οι συνθήκες κράτησής τους, μια περίοδο που η χάρτα των δικαιωμάτων των 
ζώων ήταν ασυλλάβιστη, άθλιες. Στα σύγχρονα πάρκα μπορεί οι στοιχειώδεις κανόνες 
ευζωίας να εφαρμόζονται, και οι αντίστοιχοι ελεγκτικοί μηχανισμοί το πιστοποιούν, ω-
στόσο μια καμηλοπάρδαλη περιορισμένη σε μισό στρέμμα γης ή μια λευκή τίγρη σε 
τσίγκινο κλουβί δέκα μέτρων μάλλον θα έχουν διαφορετική άποψη. Οι αντεγκλήσεις 
με ηθικό υπόβαθρο θέτουν βασανιστικά ερωτήματα. Για πόσο ακόμη θα υποφέρουν τα 
ζώα στο πλαίσιο της «εκπαίδευσης» και της «παιδαγωγικής» επιμόρφωσης;

Όλα τα είδη της άγριας ζωής υποφέρουν στους ζωολογικούς κήπους, ζουν απομο-
νωμένα, καθώς υπάρχει άγνοια για τις βιολογικές ανάγκες τους και ανεπαρκείς ή ακα-
τάλληλες εγκαταστάσεις. Τα δεκάδες βίντεο με τις λευκές τίγρεις να πηγαινοέρχονται 
άκεφα κατά μήκος των κλουβιών τους, από διάφορα πάρκα ανά τον κόσμο, το πιστοποι-
ούν. Οποιοσδήποτε πιστεύει κάτι διαφορετικό δεν εθελοτυφλεί απλώς αλλά είναι συ-
νένοχος σε ένα παγκόσμιο έγκλημα με σκοπό το κέρδος.

Αφού ντυθήκαμε, χορτάσαμε, διασκεδάσαμε, θεραπευτήκαμε, καλλωπιστήκαμε εις 
βάρος των ζώων μια εποχή που αυτό φαινόταν να είναι η μόνη λύση, έχει έρθει η ώρα 
να ομολογήσουμε πως οι ανάγκες μας πλέον εις βάρος τους δεν έχουν αυτή την έκταση. 
Είναι η εύκολη λύση να πάρουμε το συσκευασμένο χοιρινό από τα ράφια του σούπερ 
μάρκετ, να φορέσουμε τη γούνα, να αγοράσουμε την αγαπημένη μας ράτσα χωρίς να α-
ναρωτηθούμε κάτω από ποιες συνθήκες κατέληξε ένα ζώο εκεί.

Είναι θέμα ηθικής να επιτρέψουμε στα ζώα να βρουν ξανά τη φυσική τους υπό-
σταση. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια που ο άνθρωπος ζούσε με την υπεροψία πως αυτός 
είναι ο μόνος νοήμων και το εκλεκτό παιδί του πλανήτη και πως τα υπόλοιπα πλάσματα 
έχουν γεννηθεί για να τον υπηρετούν. Όλα τα πλάσματα έχουν συναισθήματα, έχουν 
σκέψεις, αντιδρούν στο περιβάλλον. Όλα τα ζωντανά πλάσματα πάνω στη γη έχουν ένα 
επίπεδο συνείδησης, επειδή εμείς δεν μπορούμε να κατανοήσουμε ποιο είναι αυτό δεν 
σημαίνει πως είναι κατώτερο από το δικό μας.

Τα ζώα έχουν δικαιώματα και έχει έρθει η ώρα να αγωνιστούμε γι’ αυτά. Ας ενη-
μερωθούμε πλήρως για το τι αγοράζουμε και τι τρώμε. Ήρθε η ώρα να τους επιστρέ-
ψουμε τη χάρη.
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Νάνσυ Παπαλεξανδρή, Γυναικεία Ηγεσία, 
εκδ. Ψυχογιός
Σύµφωνα µε τις πρόσφατες διεθνείς µελέτες, µόλις 
το 5%-6% των επιχειρήσεων παγκοσµίως διοικεί-
ται από γυναίκες. Στο βιβλίο αυτό η διακεκριµένη 
καθηγήτρια Νάνσυ Παπαλεξανδρή, αξιοποιώντας 
την παγκόσµια έρευνα και τις καλές πρακτικές 
που εφαρµόζονται από τις επιχειρήσεις, απαντά σε 
πολύ κρίσιµα ερωτήµατα, όπως:
• Ποια είναι τα σηµαντικά χαρακτηριστικά της γυ-
ναικείας ηγεσίας και σε τι διαφέρουν από τα αντί-
στοιχα των ανδρών; Ποια είναι τα οφέλη τους για 
τις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς;
• Ποια εµπόδια και ποιους περιορισµούς αντιµε-
τωπίζουν οι γυναίκες στην άσκηση ηγεσίας και την 

καριέρα τους και πώς µπορούν να τα διαχειρίζονται αποτελεσµατικά;
• Ποιες πρακτικές χρησιµοποιούν οι επιχειρήσεις και οι οργανισµοί που στοχεύουν 
στην ανάπτυξη της γυναικείας ηγεσίας;

Ένα βιβλίο που θα βοηθήσει τις γυναίκες να αντιληφθούν τα δυνατά τους ση-
µεία και τους άνδρες συνεργάτες τους να τα αναγνωρίσουν και να τα αποδεχτούν, 
προκειµένου µέσα από µια δυναµική ισότιµη σχέση να προκύψουν ποικίλα οφέλη.

Jason Brennan, Εναντίον της δη�ο-
κρατίας, �τφρ.: Νίκος Ρούσσος, εκδ. 
Παπαδόπουλος
Ο καθηγητής του Πανεπιστηµίου Τζόρτζταουν 
Jason Brennan πραγµατοποιεί µέσα από το 
δοκίµιο «Εναντίον της δηµοκρατίας» µια προ-
κλητική, αλλά τεκµηριωµένη κριτική της δηµο-
κρατίας. Προχωρώντας πέρα από την κοινή πε-
ποίθηση πως η δηµοκρατία είναι η πιο δίκαιη 
µορφή διακυβέρνησης, ο συγγραφέας υποστη-
ρίζει πως το δηµοκρατικό σύστηµα πρέπει να 
κρίνεται από τα αποτελέσµατά του, τα οποία 
σήµερα επιδέχονται αµφισβήτηση: η ποιότητα 
διακυβέρνησης που η δηµοκρατία προσφέρει 

δεν είναι η επιθυµητή. Ο Brennan προτείνει ένα νέο σύστηµα διακυβέρνη-
σης, βασισµένο στον κανόνα της γνώσης, µακριά από τον παραλογισµό και την 
άγνοια που καθορίζουν τις επιλογές των περισσότερων ψηφοφόρων. Αιχµηρό 
και µοναδικά αναλυτικό, το «Εναντίον της δηµοκρατίας» είναι το ιδανικό ανά-
γνωσµα για µελετητές πολιτικών επιστηµών και για όσους αναζητούν φρέ-
σκες, τολµηρές ιδέες στην πολιτική φιλοσοφία.

8βιβλία για
το φθινόπωρο
(για µικρούς 

και µεγάλους)
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Νίκος Κωνσταντινίδης, Τι είναι για �ένα ευτυχία, εκδ. Παπαζήση
Ο Φοίβος και η Ειρήνη ζουν µε τα δυο παιδιά τους, τον Σοφοκλή 
και την Κλειώ, στα Εξάρχεια της Αθήνας. Η ήσυχη ζωή τους ανα-
τρέπεται. Οι µεγάλες απώλειες, η σύγχρονη ελληνική πραγµα-
τικότητα και διάφορα αναπάντεχα γεγονότα τούς υποχρεώνουν 
να αλλάξουν ζωή. Ο φόβος, η µοναξιά, η κατάθλιψη και η παραί-
τηση καθορίζουν τη ζωή τους. Το κυνήγι της ευτυχίας αρχίζει… 
Το νέο βιβλίο του Νίκου Κωνσταντινίδη, γραµµένο µε το γνω-
στό προσωπικό του ύφος, περιγράφει µε ευαισθησία τις µοναδι-
κές ιστορίες των καθηµερινών ανθρώπων που προσπαθούν να 
βρουν το νόηµα της δικής τους ζωής.

Χίρο Αρικάουα, Το χρονικό ενός πολυταξιδε�ένου γάτου, �τφρ.: Αλεξάνδρα 
Κονταξάκη, εκδ. Μίνωας
Ένα αλληγορικό µυθιστόρηµα µιας νέας συγγραφέως από την Ιαπωνία το 
οποίο εξελίσσεται ήδη σε διεθνή επιτυχία. Συγκεκριµένα, στην Ιαπωνία µε 
την κυκλοφορία του βρέθηκε στην κορυφή των πωλήσεων, ενώ στην Αγγλία 
την πρώτη εβδοµάδα κυκλοφορίας του ξεπέρασε τα 5.000 αντίτυπα. Επίσης, η 
αλυσίδα βιβλιοπωλείων Waterstones το ψήφισε ως το καλύτερο µυθιστόρηµα 
για το 2017. Πρόκειται για µία συγκινητική ιστορία στην οποία χαρτογρα-
φούνται τα συναισθήµατα που προκαλούν οι αναπάντεχες λοξοδροµήσεις της 
ζωής, ενώ παράλληλα η συγγραφέας µάς δείχνει πώς πράξεις αγάπης, µεγάλες 
και µικρές, µπορούν να αλλάξουν τη ζωή µας προς το καλύτερο. Τα δικαιώµα-
τα του βιβλίου έχουν πουληθεί ήδη σε 10 χώρες, ενώ εξετάζεται η προοπτική 
να µεταφερθεί και στη µεγάλη οθόνη.

Μικρά κορίτσια �ε �εγάλες ιδέες, εκδ. Παπαδόπουλος
Πρόκειται για µια σειρά ιστοριών µε τις οποίες οι µικροί αναγνώστες θα 
ανακαλύψουν ποιες ήταν και τι κατόρθωσαν οι σπουδαιότερες γυναίκες της 
σύγχρονης Ιστορίας. Οι τρεις πρώτοι τίτλοι, σε µετάφραση της Κλεοπάτρας 
Ελαιοτριβιάρη, παρουσιάζουν τη ζωή των Μαρί Κιουρί, Αγκάθα Κρίστι και 
Κοκό Σανέλ. Γυναίκες που έχουν πολλά να διδάξουν. Γυναίκες που µετέτρε-
ψαν ένα µικρό όνειρο σε µια µεγάλη ιστορία.

Helen Stephens, Πώς να κρύψεις 
ένα λιοντάρι στο σχολείο, �τφρ.: 
Μαριλένα Πανουργιά, εκδ. Ίκαρος
Από τη δηµιουργό της επιτυχηµέ-
νης σειράς βιβλίων «Πώς να κρύ-
ψεις ένα λιοντάρι» κυκλοφορεί µια 
νέα συναρπαστική ιστορία µε ήρω-
ες την Έλλη και το λιοντάρι που 
δεν αποχωρίζονται µεταξύ τους 
ποτέ, ούτε και στο σχολείο!

Clare Mackintosh, Σε Είδα, 
�τφρ.: Βάσια Τζανακάρη, 
εκδ. Μεταίχ�ιο
Όταν η Ζόι Γουόκερ βλέπει τη φωτογρα-
φία της στις προσωπικές αγγελίες µιας 
λονδρέζικης εφηµερίδας, αποφασίζει να 
µάθει γιατί βρέθηκε εκεί. ∆εν υπάρχει 
εξήγηση: µόνο µια θολή εικόνα, ένα σάιτ 
κι ένα τηλέφωνο. Αναφέρει το θέµα στην 
οικογένειά της, αλλά όλοι είναι πεπει-
σµένοι ότι πρόκειται απλώς για κάποια 
που της µοιάζει. Την επόµενη µέρα, 
όµως, στην ίδια αγγελία εµφανίζεται η 
φωτογραφία µιας άλλης γυναίκας και τη 
µεθεπόµενη µιας άλλης. Να πρόκειται 
για λάθος; Για σύµπτωση; Ή µήπως κά-
ποιος παρακολουθεί κάθε τους κίνηση; 
Η Βρετανίδα συγγραφέας, µάστερ των 
εκπλήξεων και των ανατροπών υπογρά-
φει ένα ακόµη θρίλερ.

Κέλλυ Στα�ουλάκη, Το πιο τρελό τριή�ερο, εικονογράφηση: Ελίζα Βαβούρη, �ου-
σική: Λαυρέντης Μαχαιρίτσας. Παίζουν και τραγουδούν: Πασχάλης Τσαρούχας, 
Νέλλη Γκίνη, Ρένος Ρώτας, Μαυρίκιος Μαυρικίου κ.ά. Εκδ. ∆ιάπλαση
Ο µικρός Ιάσονας καλείται να περάσει ένα τριήµερο στο σπίτι της γιαγιάς του. 
Πώς όµως θα αποχωριστεί τα αγαπηµένα του ηλεκτρονικά παιχνίδια; Τι σχέδια 
θα σκαρφιστεί προκειµένου να πείσει τη γιαγιά του να τον αφήσει να φιλο-
ξενηθεί στον συµµαθητή του τον Σωτήρη; Και πώς θα αντιµετωπίσει αυτά τα 
σχέδια η πανέξυπνη γιαγιά και η ιδιαίτερη παρέα της; Τι σχέση έχουν µε το 
τριήµερο του Ιάσονα ένας θησαυρός, ένας αστυνοµικός και δύο πιτσαδόροι;

Η σωστή πέψη και απορρόφηση των τροφών είναι δύο διαδικασίες ζωτικής σηµασίας για την εύρυθµη λειτουργία του 
ανθρώπινου οργανισµού και τη διατήρηση της υγείας του. Το GI Natural αποτελεί µία πρωτοποριακή φόρµουλα, µε φυσικά 
συστατικά που βελτιώνουν τη διαδικασία της πέψης, συµβάλλουν στην αποτελεσµατικότερη απορρόφηση και αξιοποίηση 
των θρεπτικών συστατικών και παράλληλα βοηθούν στην αναδόµηση και την ενίσχυση της λειτουργίας του γαστρεντερικού 
βλεννογόνου. Το GI Natural παρέχει αντιοξειδωτικές βιταµίνες, µέταλλα, γλουταµίνη, φυτικά ένζυµα, προβιοτικά και πρεβιοτικά, 
που βοηθούν στην εξυγίανση του πεπτικού συστήµατος και την αντιµετώπιση των ενοχλητικών συµπτωµάτων της ατελούς 
πέψης (καούρα, αέρια, φούσκωµα, διάρροια, µετεωρισµός), προσφέροντας στον οργανισµό πολλαπλά οφέλη (αυξηµένα 
επίπεδα ενέργειας, έλεγχος του σωµατικού βάρους, ενίσχυση ανοσοποιητικού συστήµατος, βελτίωση του ύπνου, ανάκτηση 
αυτοπεποίθησης και ανεβασµένη διάθεση, δύναµη και αντοχή, λιγότερο στρες).

Apollonian Nutrition, 16ο χλμ. Λ. Σπάτων, Αθήνα, τηλ. 210 8100008, www.apolloniannutrition.gr
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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

info

Είσαι γυναίκα; Ιδού οι επτά λόγοι για 
να εντάξεις τα βάρη στην προπόνησή 
σου:

1. Σφριγηλό και καλοσχηματισμένο σώμα: Θες σφιχτούς και 
καλοσχηματισμένους γλουτούς; Θες σφριγηλά πόδια με γυ-
μνασμένους προσαγωγούς, ώστε να μη σμίγουν όταν περπα-
τάς; Θες όταν σηκώνεις το χέρι σου να μην είναι χαλαρό και 
κρέμεται; Ξεκίνα τα βάρη! Πολλές γυναίκες έχουν συνδυάσει 
τα βάρη με τους άντρες και φοβούνται μήπως φαίνονται και οι 
ίδιες σαν άντρες αν κάνουν βάρη στο γυμναστήριο. Λάθος! Οι 
γυναίκες δεν μπορούν να «φουσκώσουν» όσο οι άντρες λόγω 
ορμονικών διαφορών. Υπάρχει βέβαια ένα ελάχιστο ποσοστό 
γυναικών που έχει την τάση να «φουσκώνει» από την προπό-
νηση με βάρη. Σε αυτή την περίπτωση καλό είναι να κάνεις πολλές 
επαναλήψεις με ελάχιστα βάρη.
2. Οστεοπόρωση: Η οστική πυκνότητα στις γυναίκες φτάνει στην κο-
ρύφωσή της πριν από τα 30. Για να αυξηθεί ή να διατηρηθεί, θα πρέ-
πει να εφαρμοστούν κάθετες δυνάμεις στον οργανισμό με έξτρα βάρη. 
Για την πρόληψη της οστεοπόρωσης και της οστεοπενίας προτείνω τρεις 
φορές την εβδομάδα να προσθέσεις βάρη στην προπόνησή σου.
3. Λειτουργικότητα: Είναι λογικό μια γυμνασμένη γυναίκα να μπορεί να α-
ντεπεξέρχεται καλύτερα στις καθημερινές υποχρεώσεις από μια γυναίκα που 
δεν γυμνάζεται. Πόσο μάλλον εάν κάνει και βάρη 2-3 φορές την εβδομάδα 
κατά την προπόνησή της. Όσον αφορά τις μαμάδες, είναι πολύ σημαντική η ά-
σκηση με βάρη. Σηκώνοντας το παιδί, θα πρέπει να έχεις δυνατή πλάτη, ραχιαίους-
κοιλιακούς, χέρια και πόδια, για να διευκολυνθείς και να μην έχεις πόνους και τραυ-
ματισμούς στη μέση.
4. Αυξημένος μεταβολισμός: Κάνοντας προπόνηση με βάρη, ο οργανισμός σου καίει για 
48 ώρες, ενώ με αερόβια για 24 ώρες. Επιπροσθέτως, το 70%-80% του μεταβολισμού γίνεται 
στους μυς. Επομένως μεγαλύτερη μυϊκή μάζα σημαίνει αυξημένος μεταβολισμός.
5. Κυτταρίτιδα: Η κυτταρίτιδα δεν φεύγει μόνο με αερόβια προπόνηση αλλά χρειάζεται να σηκώ-
σεις και βάρη για να αναπτυχθεί η μυϊκή μάζα και να σφίξει, έτσι ώστε να εξαφανιστεί σταδιακά η όψη 
φλοιού πορτοκαλιού από το δέρμα, καθώς συνήθως συνδυάζεται με χαλάρωση του δέρματος.
6. Ισορροπία: Ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες κινδύνου για κατάγματα όσο μεγαλώνεις είναι οι πτώ-
σεις. Κάνοντας βάρη, αυξάνεις την ισορροπία σου και έχεις λιγότερες πιθανότητες κατάγματος, καθώς οι μύες σου 
προστατεύουν τα οστά σου.
7. Μακροζωία: Αν και γενικότερα κάθε μορφή άσκησης προσθέτει χρόνια στη ζωή μας, η προπόνηση ενδυνάμωσης έχει με-
γάλα οφέλη για την υγεία. Συγκεκριμένα, όσο μεγαλύτερη μυϊκή μάζα έχουμε όσο μεγαλώνουμε, τόσο λιγότερες πιθανότητες υπάρ-
χουν να πεθάνουμε πρόωρα, σύμφωνα με έρευνα του 2014 από το UCLA.

ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΒΑΛΕΙΣ 
ΒΑΡΗ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΣΟΥ7
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  ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ*

Πώς µπορώ να χάσω βάρος; Είναι πιθανό ότι το ε-
ρώτηµα αυτό έχει να απασχολήσει εκατοµµύρια 
άτοµα στον σύγχρονο δυτικό κόσµο. Η προφανής 
και αυθόρµητη απάντηση πάντα είναι ότι για να χά-

σεις βάρος θα πρέπει να ελέγξεις τη διατροφή σου. Πώς γίνεται 
όµως αυτό; Τι απαιτεί από σένα; Είναι άραγε αρκετή η δίαιτα 
ή πρέπει να κάνεις και κάτι άλλο;

Η απάντηση σε αυτά τα ερωτήµατα είναι ξεχωριστή για 
τον καθέναν µας και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και 
ιδιαιτερότητες του κάθε ατόµου. Εάν θα θέλαµε να διατυπώ-
σουµε µια γενική αρχή, θα λέγαµε ότι ο καλύτερος τρόπος 
για να χάσει κανείς βάρος είναι να κάνει µόνιµες και σταθε-
ρές αλλαγές στον τρόπο ζωής του. Πολλά ακούγονται κατά 
καιρούς για ουσίες και προϊόντα που δήθεν βοηθούν στην 
απώλεια βάρους. Αν είχε βρεθεί κάποιο φάρµακο που θε-
ραπεύει την παχυσαρκία, θα το γνώριζαν και τα µικρά παι-
διά ακόµα, θα ήταν πιο διάσηµο κι από την ασπιρίνη. ∆υ-
στυχώς, φαρµακευτικά ή έστω υποστηρικτικά δεν υπάρχει 
κάτι ασφαλές και αποτελεσµατικό σαν ουσία που να βοηθά 
στην απώλεια του υπερβάλλοντος βάρους χωρίς επιπλέον 
κόστος για την υγεία µας.

Το µόνο ουσιώδες όπλο που έχουµε στη µάχη κατά της 
παχυσαρκίας είναι η ίδια η συµπεριφορά µας. Εάν θέλουµε, 
λοιπόν, να την αλλάξουµε, πρέπει να κάνουµε κάποια βήµατα 

προς αυτή την κατεύθυνση.
1) Πάρτε απόφαση να χάσετε βάρος και δεσµευτείτε γι’ 

αυτό γνωστοποιώντας στους αγαπηµένους σας την απόφασή 
σας.

2) Σκεφτείτε θετικά, µη σκέφτεστε ότι θα στερηθείτε το φα-
γητό, αλλά το πόσο καλύτερα θα νιώθετε τρώγοντας όλα εκείνα τα 

υγιεινά φαγητά που θα αντικαταστήσουν τα ανθυγιεινά που ίσως 
τρώτε σήµερα.

3) Βρείτε τη στιγµή. Η προσπάθειά σας θα πετύχει εάν διαλέξετε 
µια σωστή στιγµή για να την ξεκινήσετε. ∆ιαλέξτε να είναι µια σχετικά 

ήρεµη περίοδος της ζωής σας, χωρίς έντονα προβλήµατα.
4) Βάλτε ρεαλιστικούς στόχους. ∆εν είναι εύκολο κανείς να αποκτήσει 

το τέλειο βάρος και κάποιες φορές δεν πρέπει να βάζουµε τέτοιους στόχους 
και να απογοητευόµαστε γρήγορα. Ακόµη και µια µικρή αρχική απώλεια βά-

ρους λίγων κιλών θα βελτιώσει πολύ την υγεία σας και την ψυχική σας διάθεση. 
Η απώλεια µισού έως ένα κιλό την εβδοµάδα είναι ένας θαυµάσιος στόχος στο 

πλαίσιο ενός ευρύτερου προγραµµατισµού απώλειας βάρους. Αργά και σταθερά βα-
δίστε προς ένα καλό και υγιές βάρος.

5) Σκεφτείτε τη συµπεριφορά σας. Έχετε σχετικά σταθερές ώρες γευµάτων; Τσιµπο-
λογάτε όταν είστε νευρικοί ή στενοχωρηµένοι; Πριν φάτε κάτι, αναρωτηθείτε αν πράγµατι 

πρέπει.
6) ∆ιαλέξτε µια βόλτα ή µια δραστηριότητα αντί µιας επίσκεψης στο ψυγείο, µιλήστε µε έναν 

φίλο στο τηλέφωνο, τα µπισκότα και τα κουλουράκια δεν είναι καλοί συνοµιλητές.
7) Ασκηθείτε περισσότερο, περπατάτε αντί να παίρνετε το αυτοκίνητό σας όπου δεν είναι απαραί-

τητο. Αν µπορείτε, κάντε ένα σπορ, ακόµα και η παραµικρή αύξηση της σωµατικής δραστηριότητας είναι 
σηµαντική.

Κάντε, λοιπόν, την αρχή µε τα παραπάνω και βάλτε τον εαυτό σας απέναντι στο πρόβληµα. Ο πόλεµος ε-
νάντια στην υπερφαγία και την παχυσαρκία κερδίζεται µε µικρές καθηµερινές µάχες.

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

tips
Beauty Υπάρχουν µπαχα ρικά που βοηθούν στη διατήρηση µιας ελκυστικής σιλουέτας; 

Κι όµως, ναι. ∆είτε ποια είναι αυτά και συµπεριλάβετέ τα στη διατροφή σας.

Πιπέρι καγιέν (κόκκινο): ∆ηµιουργεί θερµότητα εξαιτίας του βασικού συστατικού 
του, της καψαϊκίνης, που βοηθά στην καύση του λίπους και στην καταστολή της 
όρεξης. Το πιπέρι καγιέν επιταχύνει τον µεταβολισµό, προκαλώντας την καύση 
περισσότερων θερµίδων.

Κανέλα: Μειώνει το σάκχαρο στο αίµα και την LDL χοληστερόλη («κακή»). Οι 
µελέτες έχουν δείξει ότι η κανέλα µπορεί να ενισχύσει τον µεταβολισµό και να 
αυξήσει τα επίπεδα ινσουλίνης, µειώνοντας την πιθανότητα προ-διαβήτη.

Μαύρο πιπέρι: Αυξάνει τον µεταβολισµό εξαιτίας του κύριου συστατικού του, της 
πιπερίνης. Επίσης, το µαύρο πιπέρι βοηθά στην πέψη και στην καύση του λίπους 
µε ταχύτερο ρυθµό. Στην πραγµατικότητα, το µαύρο πιπέρι µπορεί δυνητικά να 
κάψει τόσες θερµίδες όσες το περπάτηµα για 20 λεπτά.

Κάρδα�ο: Το κάρδαµο αυξάνει τον µεταβολισµό και έχει χαµηλή περιεκτικότητα 
σε κορεσµένα λίπη. Επίσης, προάγει την υγιή πέψη και ανακουφίζει τους 
πόνους των κολικών.

Κουρκου�άς ή κουρκού�η: Αυτό το φωτεινό πορτοκαλί «δυνατό» µπαχαρικό 
της Ινδίας βοηθά στη διάσπαση του λίπους και ρυθµίζει τον µεταβολισµό 
του σώµατος. Ο κουρκουµάς µπορεί επίσης να µειώσει την πιθανότητα 
εκδήλωσης διαβήτη.

Τζίντζερ (πιπερόριζα): Μελέτες έχουν δείξει ότι αυτό το µπαχαρικό 
µπορεί να καταστείλει την όρεξη, να βοηθήσει την πέψη, να 
αποµακρύνει τις τοξίνες και να αυξήσει τη θερµοκρασία του 
σώµατος τονώνοντας τον µεταβολισµό.

Κύ�ινο: Βοηθά τη διαδικασία της πέψης και την 
παραγωγή ενέργειας, ενώ παράλληλα ενισχύει το 
ανοσοποιητικό σύστηµα. Μπορεί επίσης να 
βοηθήσει τα άτοµα µε άσθµα, αρθρίτιδα, 
νεφρική νόσο και καρκίνο του παχέος 
εντέρου, σύµφωνα µε ορισµένες 
έρευνες.

Πώς �πορώ 
να χάσω βάρος

Μπαχαρικά 
για δίαιτα



ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ  
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (STAPS)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ

Το Γαλλικό Κολλέγιο της Ελλάδας-IdEF 
που συμπράττει από το 1995 με το Δημόσιο 
Γαλλικό Πανεπιστήμιο Paris 13 Sorbonne  
Paris-Cite παρέχει ένα υψηλό και σύγχρο-
νο επίπεδο ακαδημαϊκής γνώσης και πρα-
κτικής εφαρμογής για εκείνους που επιθυ-
μούν να σταδιοδρομήσουν στους τομείς της 
αθλητικής επιστήμης.

ΠΤΥΧΊΟ ΣΤΗ ΦΥΣΊΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΊ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΊΣΜΟ
•  Δικαιολογητικά εγγραφής: Απολυτήριο  
Λυκείου και Αθλητική εμπειρία

•  Διάρκεια σπουδών: 3 έτη ή 4 έτη
•  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ, ΜΠΑΣΚΕΤ, ΣΤΙΒΟΣ, 
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ, ΧΟΡΟΣ, FITNESS

Τηλεφωνικό Κέντρο: 
210 6980772-3 
www.idef.gr
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