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Γιώργος 
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«∆εν πιστεύω 
στα στερεότυπα»

σελ. 37

Η καλή τηλεόραση 
και πάλι 
στο επίκεντρο

σελ. 16-17

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

σελ. 47

Νίκος Πορτοκάλογλου 
«Το αυτονόητο 
είναι πάντα σπάνιο 
σε αυτόν τον τόπο»

Γιάννης 
Κωνσταντινίδης 
Τα µυστικά 
των γκάλοπ 

σελ. 8-9

Παναγιώτης 
Κουρουµπλής
«Η έξοδος της χώρας από 
τα µνηµόνια είναι η αρχή 
του τέλους της λιτότητας»

σελ. 4

Γιώργος Κύρτσος 

Έτσι θα ενισχύσουµε 
τη δηµοκρατία 
στην Ε.Ε.

σελ. 6-7
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*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, 

η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή 

περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή 

διασκευή απόδοσης του περιεχοµέ-

νου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε 

τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτο-

τυπικό, ηχογραφήσεως ή άλλον, χω-

ρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του 

εκδότη. Νόµοι 238/ 1970, 4301/1979, 

Ν. 100/1975, Ν∆ 3565/1956 και 4254, 

1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ι-

καίου.

Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!

AUTO

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

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 

BlueHDI 100
BlueHDI 100
BlueHDI 100
BlueHDI 100
BlueHDI 100

στη Λακωνία 
στη Λακωνία 
στη Λακωνία 
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  Τα  πάντα για την 
  Τα  πάντα για την 
  Τα  πάντα για την 

››  Τα  πάντα για την 
››››  Τα  πάντα για την 
››

››››››
››

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
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ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

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

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

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

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
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• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

SUZUKI 
IGNIS

AUTO
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AUTO
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La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

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

ΝΕΟ 
CITROEN C3

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

03 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Μόνος 
στον δήµο…
04 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Π. ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ 
«Η έξοδος της χώρας από τα µνηµόνια 
είναι η αρχή του τέλους της λιτότητας»
06-07 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Μπορεί 
η Ευρώπη να παραµείνει δηµοκρατική;
08-09 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ «Η συσπείρωση 
του ΣΥΡΙΖΑ δεν δείχνει να µπορεί να φτάσει 
άνω του 70%»
10 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Πρωτιά της Ελλάδας 
στην πτώση των µισθών
11 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  Άνθρακες ο θησαυρός 
του µειωµένου ΕΝΦΙΑ και των φόρων 
για τις επιχειρήσεις
12 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Μια µίνι Novartis κάτω 

FREE TIME
46 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώµενα 
της εβδοµάδας
47 // INTERVIEW ΝΙΚΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ «Το 
αυτονόητο είναι πάντα σπάνιο σε αυτόν τον τόπο»

από τη µύτη του Πολάκη στην Κοµοτηνή
13 // ΑΠΟΨΗ Κ. ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ Πέντε λόγια 
για τη Μακεδονία, όχι για το Μακεδονικό
14 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Παιδεία: Μεταρρύθµιση 
µε φόντο την ασφάλεια
15 // TWITTER O πρωθυπουργός σε µεγάλη 
φόρµα
16 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Ελλάδα, η χώρα µε τη 
µεγαλύτερη ανεργία και την ελάχιστη στήριξη 
των ανέργων

ΑΦΙΕΡΩΜΑ / σελ. 18-45
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πολιτική

Σ
ε πολιτική μάχη με κομματικά χαρακτηρι-
στικά έσυρε τον ΣΥΡΙΖΑ ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης στη Θεσσαλονίκη, καθώς στην επιλογή 
του αναπληρωτή γραμματέα Πολιτικού Σχε-
διασμού της ΝΔ Νίκου Ταχιάου η Πολιτική 
Γραμματεία του κόμματος αποφάσισε να απα-
ντήσει προτείνοντας ως υποψήφια την υφυ-

πουργό Μακεδονίας-Θράκης Κατερίνα Νοτοπούλου.
Η κ. Νοτοπούλου είχε αποκτήσει τη δημοσιότητα που είναι α-

παραίτητη για την αναγνωρισιμότητα ως πολιτικό στέλεχος, ως δι-
ευθύντρια του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, 
πριν μετακινηθεί στη θέση της κυβέρνησης.

Θεωρείται νέο πρόσωπο, το οποίο μπορεί να συγκινήσει, όμως 
καλείται να μπει στην εκλογική μάχη υποχρεωμένη να υπερασπι-
στεί το σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομέ-
νης της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Όμως πεισματικά ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει να επιμένει σε μια υπο-
ψηφιότητα η οποία να έχει τα χαρακτηριστικά της υποψηφιότη-
τας Μπουτάρη, χωρίς τον ίδιο επικεφαλής. «Υιοθετήθηκε το κλίμα 
της χθεσινής συνεδρίασης της δημοτικής παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ 
στη Θεσσαλονίκη “Ανοιχτή Πόλη”, για να διαμορφωθούν όροι ευ-
ρύτερης συσπείρωσης των προοδευτικών δυνάμεων της πόλης της 
Θεσσαλονίκης με υποψήφια δήμαρχο την Κατερίνα Νοτοπούλου» 
έλεγαν στελέχη της Πολιτικής Γραμματείας μετά τη συνεδρίαση.

Η «Ανοιχτή Πόλη», η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ στον Δήμο Θεσ-
σαλονίκης, δεν είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Με επικεφαλής 
τον νυν βουλευτή Τάσο Κουράκη, πήρε 6,3% το 2002 και 5% το 
2006, ενώ με επικεφαλής τον επίσης νυν βουλευτή Τριαντάφυλλο 
Μηταφίδη, το 2010 πήρε 3,6% και το 2014, που το κόμμα κάλπαζε 
προς την εξουσία, 10,5%, περίπου το 40% της δύναμης του ΣΥ-
ΡΙΖΑ στην κάλπη των ευρωεκλογών την ίδια ημέρα.

Σήμερα, η παράταξη έχει τρεις δημοτικούς συμβούλους και 
είναι τριχοτομημένη, καθώς: η Ρία Καλφακάκου, επικεφαλής που 
διαδέχτηκε τον Τρ. Μηταφίδη, παραιτήθηκε από την ΕΓΝΑΤΙΑ 
ΟΔΟ, όπου ήταν πρόεδρος, για να είναι υποψήφια δήμαρχος στις 
εκλογές του Μαΐου 2019. Ο δεύτερος δημοτικός σύμβουλος, Γιώρ-
γος Αβαρλής, έκοψε τους δεσμούς του με την παράταξη όταν έγινε 
η επιλογή Μπουτάρη, ενώ η τρίτη σύμβουλος δεν δείχνει να έχει 
εμπλακεί ιδιαίτερα.

Αναζητώντας το πνεύμα Μπουτάρη
«Το επόμενο διάστημα θα στηρίξουμε την προσπάθεια της δημο-
τικής παράταξης να διαμορφωθούν όροι προγραμματικής σύγκλι-
σης με την παράταξη “Πρωτοβουλία” του Γιάννη Μπουτάρη, την 
παράταξη των Οικολόγων, καθώς και ανεξάρτητα αυτοδιοικητικά 
στελέχη» έλεγαν τα στελέχη της Πολιτικής Γραμματείας μετά την 
απόφαση για την υποψηφιότητα της κ. Νοτοπούλου, αλλά η δυνα-
τότητα να αποτελέσει η «Ανοιχτή Πόλη» τον μοχλό των συσπειρώ-
σεων δείχνει πολύ περιορισμένη και δυσοίωνη.

Σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες, οι δίαυλοι επικοινωνίας 
με την «Πρωτοβουλία» είναι εξαιρετικά περιορισμένοι και οι δη-
μοτικοί σύμβουλοι της «Πρωτοβουλίας» με τους οποίους η κ. Νο-
τοπούλου ενδέχεται να έχει διαύλους επικοινωνίας είναι ελάχιστοι 
–σύμφωνα με πληροφορίες, μόνο ένας–, ενώ οι Οικολόγοι έχουν 
ανακοινώσει αυτόνομη κάθοδο.

Παρόμοια λειψανδρία συνομιλητών διαπιστώνεται και στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπου ο υπουργός Επικρα-
τείας Χριστόφορος Βερναρδάκης κατάφερε να προσελκύσει σε 
διάλογο τους «Πολίτες», μια αυτοδιοικητική κίνηση με επικεφα-
λής τον πρώην υπουργό των κυβερνήσεων Σημίτη και Παπαν-
δρέου Γιάννη Μαγκριώτη, και άλλους ανεξάρτητους από τον χώρο 
του πρώην ΠΑΣΟΚ, για τη συγκρότηση ψηφοδελτίου. Συμφωνή-
θηκε μάλιστα η δημιουργία μιας πενταμελούς επιτροπής η οποία 
θα συντονίσει το εγχείρημα, αλλά, όπως δήλωνε παλαιό μέλος του 
ΠΑΣΟΚ, οι επόμενες κινήσεις δείχνουν πολύ καπνό από λίγη 
φωτιά. Η πρόταση για συνδυασμό υπό τον Γιάννη Μαγκριώτη α-
ποδίδεται στον υφυπουργό Εξωτερικών Μάρκο Μπόλαρη, ο ο-
ποίος δεν θέλει να είναι υποψήφιος, όπως ήταν το 2014 με τη στή-
ριξη του ΠΑΣΟΚ. Η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ του 2014 έχει μετακι-
νηθεί στη ΛΑΕ.

Από τις μεγάλες ιδέες για ευρύτερες 
παρατάξεις στις οποίες θα συμμετείχε 
και ο ΣΥΡΙΖΑ, το Μαξίμου οδηγείται 
σε αυτοδιοικητικές παρουσίες που 
παραπέμπουν μόνο σε ΣΥΡΙΖΑ και σε 
πολύ στενά συνδεδεμένα με το κόμμα 
στελέχη.

Από τον ισχυρό υποψήφιο 
στον απλώς υποψήφιο 
Σε ό,τι αφορά την Αθήνα, το μείζον πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ δεν 
είναι η ανεύρεση υποψηφίου ο οποίος να έχει τα πολιτικά χαρα-
κτηριστικά να αντιμετωπίσει τον Κώστα Μπακογιάννη, αλλά η α-
νεύρεση υποψηφίου γενικώς.

Το ενδεχόμενο να πειστεί αναγνωρίσιμο στέλεχος, είτε από την 
πολιτική είτε από την κοινωνία, για να αναλάβει να είναι υποψή-
φιος του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει αποδώσει –μέχρι στιγμής τουλάχιστον–, 
παρά τις κατά καιρούς προαναγγελίες του πρωθυπουργού για υπο-
ψηφίους που επίκεινται και οι οποίοι έφταναν μέχρι τη Γιάννα Αγ-
γελοπούλου με ενδιάμεση στάση στον Φραγκίσκο Αλβέρτη.

Το ενδεχόμενο να επαναληφθεί το προηγούμενο του 2014 με 
την ανάσυρση του κ. Γαβριήλ Σακελλαρίδη, δημοτικού συμβούλου 
και συνεργάτη του Ευκλείδη Τσακαλώτου, προσκρούει στην έλ-
λειψη παρόμοιων περιπτώσεων, αλλά και στις ενστάσεις βουλευ-
τών του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πολύ επιφυλακτικά ε-
πίδοξους ανταγωνιστές που θα έχουν προβολή αλλά και εμφανι-
σιακά χαρακτηριστικά ικανά να συγκινήσουν περισσότερο από τη 

γενιά της σημερινής κυβερνώσας Αριστεράς.

Ετεροπροσδιορισμός διά Μαρινάκη
Παρόμοια δυστοκία καταγράφεται και στον Πειραιά, όπου ο μόνος 
διαθέσιμος υποψήφιος προέρχεται από τον χώρο των κινημάτων 
που γοήτευε τον ΣΥΡΙΖΑ της δεκαετίας του 2000, αλλά αποτελεί 
έναν από τους πιο διαπρεπείς εκπροσώπους του συριζαϊκού κυβερ-
νητισμού, καθώς έχει τοποθετηθεί επικεφαλής σε σειρά επιτρο-
πών, που έχουν σχηματιστεί για διάφορα περιβαλλοντικά και πο-
λεοδομικά θέματα.

Ο καθηγητής Νίκος Μπελαβίλας, πιστός σε αυτό το κλίμα, έχει 
προαναγγείλει μια προεκλογική εκστρατεία ετεροπροσδιορισμού, 
καθώς έθεσε ως πρώτο στόχο τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Άλλωστε το 
ενδεχόμενο να είναι η αυτοδιοικητική παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ συ-
νέχεια του «Λιμανιού της Αγωνίας» του κ. Τ. Δρίτσα, από το 1998, 
είχε αποκλειστεί, καθώς το «Λιμάνι της Αγωνίας» δεν υφίσταται, 
ούτε πολιτικά ούτε οργανωτικά.

«Τώρα αρχίζει το αληθινό θρίλερ για τον ίδιο. Στόχος σαφής 
και ξεκάθαρος: Να φύγει η ολιγαρχική γάγγραινα από τον Πειραιά, 
όχι μόνο γιατί απειλεί τον Πειραιά και τους ανθρώπους του αλλά 
γιατί απειλεί να επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα. Το φαινόμενο ολι-
γαρχών που αγοράζουν δήμους και κανάλια, πριν αγοράσουν την 
ίδια την εξουσία, απειλεί ευθέως τη Δημοκρατία» ανέφερε σε ανάρ-
τησή του ο κ. Μπελαβίλας.

Πρόκειται για μια ανάγνωση της παρουσίας του κ. Μαρινάκη 
την οποία ο κ. Μπελαβίλας αναδεικνύει το 2018, ενώ πριν από τέσ-
σερα χρόνια, το 2014, δεν είχε χρησιμοποιηθεί. Πολύ δε περισσό-
τερο όταν είχε αναζητηθεί η στήριξη του εφοπλιστή για τη νίκη της 
κ. Δούρου το 2014.

Η κ. Δούρου γνωρίζει ότι θα επιδιώξει την επανεκλογή της σε 
πολύ δυσκολότερες συνθήκες σε σχέση με το 2014, αλλά και με α-
βέβαιη τη στήριξη του κομματικού ΣΥΡΙΖΑ ή τουλάχιστον αυτού 
που επηρεάζεται από το Μαξίμου.

Απλώς η δυνατότητα να κάνει πίσω και να μη διεκδικήσει τη 
δεύτερη θητεία για την ίδια ήταν πρακτικά αδύνατη, τόσο πολιτικά 
όσο και ηθικά.

  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ

ΜΟΝΟΣ ΣΤΟΝ ΔΉΜΟ
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συνέντευξη

Στις ευρωεκλογές θα 
είμαι ο ίδιος υποψήφιος, 
αποδεχόμενος την πρόκληση 
να υπηρετήσω τη χώρα και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ε.Ε. 
κινδυνεύει από την άνοδο 
της εθνικιστικής ακροδεξιάς, 
πληρώνοντας το έλλειμμα 
δημοκρατίας.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Παναγιώτης Κουρουμπλής, βουλευτής Β΄ Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ

«Η έξοδος της χώρας από τα 
μνημόνια είναι η αρχή του 

τέλους της λιτότητας»

Τ
ην εκτίμηση ότι η ανάκαμψη της οι-
κονομίας σταδιακά θα γίνει αισθητή 
και στα… πορτοφόλια των πολιτών 
καταθέτει ο πρώην υπουργός και 
βουλευτής Β΄ Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ 
Παναγιώτης Κουρουμπλής, τονί-
ζοντας ότι «με τη σταδιακή νομο-
θέτηση των μέτρων που εξήγγειλε 

ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ ωφελείται όμως και η 
μεσαία τάξη. Στην πορεία η οικονομική ανάκαμψη 
θα διασφαλίζει αυξημένα εισοδηματικά οφέλη, αν 
όχι θεαματικά, σίγουρα σταθερά και διαρκή, για το 
σύνολο της κοινωνίας».

Ήσασταν υπουργός Ναυτιλίας, πώς θα μπορού-
σαμε να μετατρέψουμε την ελληνική εμπορική 
ναυτιλία, που είναι παγκόσμια δύναμη, σε κατα-
λύτη της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας;
Η πρωτιά της ελληνόκτητης ναυτιλίας οφείλεται στο 
ανθρώπινο δυναμικό της, στη ναυτοσύνη και στον 
εφοπλισμό. Γι’ αυτό και ως υπουργός έδωσα ιδι-
αίτερη έμφαση στην αναβάθμιση της ναυτικής εκ-
παίδευσης, με υλική και στελεχιακή ενίσχυση των 
ναυτικών ακαδημιών, με σύγχρονα εκπαιδευτικά 
προγράμματα, αλλά και σύνδεσή τους με ανώτατα 
ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Από κει 
και πέρα, τα παράπλευρα οφέλη της ναυτιλίας για 
την ελληνική οικονομία θα διευρυνθούν από την ε-
δραίωση του Πειραιά ως παγκόσμιου ναυτιλιακού 
κέντρου και την ανάπτυξη της ευρύτερης ναυτιλια-
κής συστάδας με την προσέλκυση τραπεζικών, νο-
μικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών. Ήδη την τε-
λευταία τριετία εγκαταστάθηκαν πάνω από 300 ναυ-
τιλιακές και ναυλομεσιτικές εταιρείες στον Πειραιά.

Το περιβάλλον στη ναυτιλία θα γίνει πιο αντα-
γωνιστικό λόγω Brexit, γιατί οι Βρετανοί θα δώ-
σουν φορολογικά κίνητρα για να διατηρήσει το 
Σίτι του Λονδίνου το πλεονέκτημά του ως χρη-
ματοπιστωτικό και ναυτιλιακό κέντρο. Εμείς 
πώς πρέπει να αντιδράσουμε;
Στον βρετανικό πολιτικό κόσμο παρατηρώ περίσ-
σευμα αποφασιστικότητας, αλλά μεγάλο έλλειμμα 
συναίνεσης. H διαπραγματευτική θέση της Βρετα-
νίας έναντι της Ε.Ε. έχει αποδυναμωθεί και τα πε-
ριθώρια κινήσεών της θα είναι πιο περιορισμένα. 
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το Λονδίνο θα διατη-
ρήσει τον ιστορικό του ρόλο στη ναυτιλία.

Ενόψει του Brexit επισκέφθηκα το Λονδίνο τέσ-
σερις φορές για επαφές με στελέχη της κυβέρνησης 
και του ιδιωτικού τομέα, προβάλλοντας την αναπτυ-
ξιακή προοπτική της χώρας και ιδιαίτερα του Πει-
ραιά. Η Ελλάδα έχει την ευκαιρία, συναινετικά και 
όχι ανταγωνιστικά, να προσελκύσει οργανισμούς 
του ευρύτερου χώρου της ναυτιλίας που επιζητούν 
παρουσία και στην ηπειρωτική Ευρώπη.

Πώς εκτιμάτε την κατάσταση της οικονομίας; 
Βγήκαμε από τα περιοριστικά μέτρα, μπορούμε 
ή δεν μπορούμε να βγούμε στις αγορές; Λει-
τουργεί αποτελεσματικά το τραπεζικό σύστημα;
Η ελληνική οικονομία έχει σταθεροποιηθεί και βρί-
σκεται σε σταθερά ανοδική τροχιά, σύμφωνα και 
με τα πιο πρόσφατα στοιχεία: το πρώτο εννιάμηνο 
του 2018 είχαμε αύξηση 16,8% στις εξαγωγές, 10,3% 
στις τουριστικές αφίξεις και ρεκόρ δεκαετίας στις 
άμεσες ξένες επενδύσεις. Η Ελλάδα έχει ήδη βγει 
στις αγορές και θα ξαναβγεί σε κατάλληλο χρόνο, 
όταν υποχωρήσουν οι πιέσεις στα ιταλικά ομόλογα.

Πράγματι, το τραπεζικό σύστημα δεν εξυπηρε-

τεί την πραγματική οικονομία όπως θα έπρεπε, κυ-
ρίως λόγω του ζητήματος των κόκκινων δανείων. 
Η επίλυση αυτού του προβλήματος με τη δημιουρ-
γία εταιρείας ειδικού σκοπού και την τιτλοποίηση 
μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι στο επίκεντρο 
των επαφών του υπουργού Οικονομικών με τις δι-
οικήσεις των τραπεζών.

Θα δουν βελτίωση οι περισσότεροι πολίτες ή θα 
έχουμε περίπου τα ίδια; Η βελτίωση αυτή πότε 
θεωρείτε ότι θα γίνει πραγματικά ορατή στις 
τσέπες των πολιτών;
Το μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης πρέπει να στο-
χεύει πέρα από την παραγωγική ανασυγκρότηση 
και στην αναδιανομή του πλούτου, ώστε να περι-
οριστεί η μέχρι πρότινος καλπάζουσα διεύρυνση 
των οικονομικών ανισοτήτων. Σε κάθε τομέα της 
οικονομίας υπάρχει περιθώριο. Για παράδειγμα, 
στη ναυτιλία, οι Έλληνες εφοπλιστές δεν έχουν ι-
σχυρά επιχειρήματα ώστε να μην υπαγάγουν πε-
ρισσότερα πλοία στην ελληνική σημαία, που με τη 
σειρά του θα συμβάλει στην αξιοποίηση του εγχώ-
ριου ανθρώπινου δυναμικού και στην αύξηση του 
ναυτιλιακού συναλλάγματος.

Η κυβέρνηση αυτή εστιάζει κατά προτεραιότητα 
στην ανακούφιση των ασθενεστέρων, όχι μόνο από 
πολιτική άποψη αλλά και από οικονομική, αφού τα 
στρώματα αυτά θα σπεύσουν να καλύψουν άμεσες 

ανάγκες. Με τη σταδιακή νομοθέτηση των μέτρων 
που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ ωφελεί-
ται όμως και η μεσαία τάξη. Στην πορεία η οικονο-
μική ανάκαμψη θα διασφαλίζει αυξημένα εισοδη-
ματικά οφέλη, αν όχι θεαματικά, σίγουρα σταθερά 
και διαρκή, για το σύνολο της κοινωνίας.

Στις περισσότερες δημοσκοπήσεις περίπου το 
70%-75% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι μνημό-
νιο-λιτότητα συνεχίζονται και ένα ανάλογο πο-
σοστό δεν βλέπει βελτίωση στο επόμενο δωδε-
κάμηνο. Σας προβληματίζει αυτή η εικόνα πολι-
τικά; Πού την αποδίδετε;
Η έξοδος της χώρας από τα μνημόνια είναι η αρχή 
του τέλους της λιτότητας. Με τα μέτρα στήριξης συ-
γκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, που λαμβά-
νει ήδη η κυβέρνηση, καταγράφεται ήδη μια αντι-
στροφή των μνημονιακών επιπτώσεων στα εισο-
δήματα. Με την πάροδο του χρόνου και το ορθό 
παραγωγικό μοντέλο τα οφέλη της ανάκαμψης θα 
διαχυθούν στο σύνολο.

Η κυβέρνηση Τσίπρα καταγγέλλει σκάνδαλα των 
κυβερνήσεων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Είχατε 
όμως κι εσείς διαχειριστικές υπογραφές κατά 
περιόδους επί ΠΑΣΟΚ. Τελικά, με την υπογραφή 
σας είχατε συμβολή στη δημιουργία ελλειμμά-
των γενικά; Με ΚΕΕΛΠΝΟ και στην υγεία ειδικά;

Στην περίοδο της κρίσης και προ αυτής ήμουν βου-
λευτής, δεν είχα εκτελεστική αρμοδιότητα. Όταν 
έγινα υπουργός Υγείας, πέντε μέρες μετά την α-
νάληψη των καθηκόντων μου διέταξα για πρώτη 
φορά, και παρά τις πιέσεις που δεχόμουν, έλεγχο 
στο ΚΕΕΛΠΝΟ (που συνεχίζεται μέχρι σήμερα), 
ενώ διέκοψα απνευστί τις ύποπτες καταβολές του 
ΚΕΕΛΠΝΟ σε μέσα ενημέρωσης. Ήμουν ο βου-
λευτής που από το 2009 κατήγγειλα σε όλους τους 
υπουργούς Οικονομικών το σκάνδαλο της φαρμα-
κευτικής σπατάλης και τις μεθοδεύσεις των πο-
λυεθνικών εταιρειών, που μέσα από ενδοομιλι-
κές συναλλαγές κατέληγαν να εισπράττουν πάνω 
από 8-9 δισ. τον χρόνο, πληρώνοντας μόνο 80 ε-
κατομμύρια σε φόρους.

Θεωρείτε ότι μπορεί να σας συμπεριλάβουν 
στην κριτική του «νέου» που καταγγέλλει το 
«παλιό»;
Όταν διαγράφηκα από το ΠΑΣΟΚ επειδή καταψή-
φισα το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα και στη συνέ-
χεια στήριξα τον ΣΥΡΙΖΑ, ήταν ένα κόμμα του 3%-
4%. Οι πράξεις και η ευθύνη του καθενός σε αυτά 
τα ζητήματα είναι προσωπικές. Δεν είμαι υπέρ των 
γενικών αφορισμών.

Στις ευρωεκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ κινδυνεύει να 
πέσει κάτω από το 20%, στις αυτοδιοικητικές 
εκλογές δεν έχει εντυπωσιακές δυνάμεις να 
παρατάξει σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά και 
οι δημοσκοπήσεις δίνουν προβάδισμα στη ΝΔ. 
Σας προβληματίζει αυτή η κατάσταση ή διαφω-
νείτε με την περιγραφή της;
Στην πρώτη δημοτικού έμαθα τη γνωστή ρήση: 
μηδένα προ του τέλους μακάριζε. Στις αυτοδιοι-
κητικές εκλογές είναι πολιτική επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ 
να επιλέγει υποψηφίους που εκπροσωπούν τη δι-
εύρυνση και την ανανέωση. Καλύτερα άξιοι παρά 
γνωστοί, ας αφήσουμε τον λαό να κρίνει.

Στις ευρωεκλογές θα είμαι ο ίδιος υποψήφιος, 
αποδεχόμενος την πρόκληση να υπηρετήσω τη 
χώρα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ε.Ε. κινδυ-
νεύει από την άνοδο της εθνικιστικής ακροδεξιάς, 
πληρώνοντας το έλλειμμα δημοκρατίας, την εται-
ρειοκρατία και τις παράλογες οικονομικές πολιτι-
κές. Εμείς θα δώσουμε μια κρίσιμη μάχη για μια 
Ευρώπη του συνανήκειν και του συναποφασίζειν, 
για μια Ένωση που προωθεί την ειρήνη, τη δημο-
κρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη.
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ανάλυση

Πολιτική ανατροπή
Πρώτον, έχουμε ευρωεκλογές τον Μάιο του 
2019 που αναμένεται να αλλάξουν τον συ-
σχετισμό των πολιτικών δυνάμεων, τη σύν-
θεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να 
επηρεάσουν τη σύνθεση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.

Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπή-
σεις, ενισχύονται οι δυνάμεις που συνήθως 
χαρακτηρίζονται δεξιόστροφος λαϊκισμός 
ή και άκρα Δεξιά, ενώ στις προηγούμενες 
ευρωεκλογές ένα από τα βασικά πολιτικά 
γεγονότα ήταν η ανάδειξη του ΣΥΡΙΖΑ σε 
πρώτη δύναμη στην Ελλάδα στο πλαίσιο 
της δυναμικής των δυνάμεων που συνήθως 
χαρακτηρίζονται αριστερός λαϊκισμός ή και 
άκρα Αριστερά.

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχω μάθει 
να είμαι προσεκτικός με τους ορισμούς, 
γιατί οι περισσότεροι προσπαθούν να 
προσδιορίσουν τους πολιτικούς τους αντι-
πάλους με τους όρους που εξυπηρετούν τη 
στρατηγική τους. Γίνεται, λοιπόν, μια διαρ-
κής μάχη ορισμών που έχει πολιτικό και ε-
πικοινωνιακό ενδιαφέρον, αλλά και έντονο 
υποκειμενικό στοιχείο.

Στο πρόσφατο Συνέδριο του Ευρωπαϊ-
κού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) που πραγμα-
τοποιήθηκε στο Ελσίνκι διάβασα αναλύ-
σεις ειδικών οι οποίοι εκτιμούν ότι 20% έως 
23% του εκλογικού σώματος της Ε.Ε. των 
«27» κινούνται πλέον στα δεξιά του ΕΛΚ.

Το ΕΛΚ και η ΝΔ που συμμετέχει σε 
αυτό αυτοπροσδιορίζονται ως κεντροδεξιά, 
ενώ οι πολιτικοί τους αντίπαλοι που κινού-
νται στον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς και 
στην Αριστερά τούς παρουσιάζουν σαν δεξι-
ούς, συντηρητικούς.

Στο επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

το ΕΛΚ θα πέσει από τις 219 έδρες προς 
τις 175, οι Σοσιαλιστές και οι Δημοκρά-
τες σύμμαχοί τους θα πέσουν από τις 190 
προς τις 140, οι Συντηρητικοί θα συρρι-
κνωθούν λόγω της αποχώρησης των Βρε-
τανών Συντηρητικών, οι Φιλελεύθεροι θα 
ενισχύσουν τη θέση τους ανάλογα και με 
τον τρόπο συνεργασίας με τον Πρόεδρο 
Μακρόν και το κόμμα του, οι Πράσινοι θα 
έχουν κέρδη κυρίως λόγω της καλής επίδο-
σής τους στη Γερμανία και η Αριστερά θα 
έχει κάποια κέρδη κυρίως λόγω της ενίσχυ-
σης του κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία του 
κ. Μελανσόν, ο οποίος έχει ζητήσει την α-
ποβολή του ΣΥΡΙΖΑ από την Ευρωπαϊκή 
Αριστερά, θεωρώντας ότι η πολιτική της 
κυβέρνησης Τσίπρα αποτελεί δυσφήμηση 
γι’ αυτήν.

Οι μεγάλοι κερδισμένοι της αναμέτρη-
σης θα είναι τα κόμματα της σκληρής και 
της άκρας Δεξιάς. Χαρακτηριστικό το πα-
ράδειγμα της Λέγκας του κ. Σαλβίνι, η 
οποία εκτοξεύτηκε στις τελευταίες βουλευ-
τικές εκλογές από λιγότερο από 5% προς το 
18% και σήμερα καταγράφει δημοσκοπικά 
ποσοστά της τάξης του 30%.

Παγκόσμια διολίσθηση
Δεύτερον, η Ε.Ε. είναι ένας χώρος πολιτι-
κής και σε μεγάλο βαθμό οικονομικής και 
κοινωνικής δημοκρατίας ο οποίος δέχεται 
την πίεση από την παγκόσμια διολίσθηση 
σε μορφές αυταρχικής διακυβέρνησης.

Οι ΗΠΑ, η ισχυρότερη δημοκρατία του 
κόσμου, δεν είναι ίδια επί Τραμπ με αυτήν 
που ήταν επί Ομπάμα. Η Κίνα, η δεύτερη 
σημαντικότερη οικονομία στον κόσμο, συν-
δυάζει τον μαρξισμό-λενινισμό με τον επι-
θετικό υποστηριζόμενο από το κράτος κα-

πιταλισμό, ενώ από τη Βραζιλία μέχρι τις 
Φιλιππίνες και από την Τουρκία μέχρι την 
Ινδία αναδεικνύονται ισχυρές ηγετικές 
προσωπικότητες που αναπτύσσουν την πο-
λιτική τους σε βάρος των δημοκρατικών χα-
ρακτηριστικών του πολιτικού συστήματος.

Παράλληλα, υπάρχουν κι άλλες διερ-
γασίες που απειλούν τη δημοκρατικότητα 
του συστήματος, όπως είναι η διαρκής ενί-
σχυση των μεγάλων οικονομικών συμφερό-
ντων σε βάρος του πολιτικού συστήματος. 
Για παράδειγμα, ποιος μπορεί να τα βάλει 
με τους ψηφιακούς κολοσσούς των ΗΠΑ 

στην Ε.Ε., των οποίων κατά περιόδους η με-
τοχική αξία είναι της τάξης του 1 τρισ. δολα-
ρίων, δηλαδή 1.000 δισεκατομμύρια.

Η δημοκρατικότητα του πολιτικού συ-
στήματος απειλείται και από τις εξελίξεις 
στα μέσα ενημέρωσης, σε μια περίοδο κατά 
την οποία το διαδίκτυο μετατρέπεται συχνά 
σε εργαλείο πολιτικής, κοινωνικής αποστα-
θεροποίησης ή προσδιορισμού των πολιτι-
κών, εκλογικών εξελίξεων.

Τρίτον, σοβαρό πρόβλημα για τα δη-
μοκρατικά χαρακτηριστικά της Ε.Ε. δημι-
ουργεί η φθορά των ευρωπαϊκών θεσμών, 
η δυναμική αμφισβήτησή τους από πολλές 
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και η ίδια η συ-
μπεριφορά των περισσότερων ευρωπαϊκών 
κυβερνήσεων.

Αντιμετωπίζοντας την πρόκληση
Η πρόκληση που αντιμετωπίζει η δημοκρα-
τία στην Ε.Ε. είναι μεγάλη, αλλά μπορεί, 
κατά την άποψή μου, να αντιμετωπιστεί.

Έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα, στην 
αρχή θα πρέπει να παίξουμε πολιτική 
άμυνα και στη συνέχεια να δημιουργή-
σουμε τις προϋποθέσεις για να περάσουμε 
στην επίθεση.

Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι 
να εγκαταλείψουμε τη διπλή πολιτική 
γλώσσα και να αναλάβουμε τις ευθύνες που 
μας αναλογούν. Όλοι δηλώνουν δημοκρά-
τες και θύματα αντιδημοκρατικών δυνά-
μεων τις οποίες ταυτίζουν με τους αντιπά-
λους τους.

Για παράδειγμα, η κ. Λεπέν πάντα δια-
μαρτυρόταν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ότι ήταν στόχος αντιδημοκρατικών διακρί-
σεων από το ευρωπαϊκό και γαλλικό κατε-
στημένο. Και ο κ. Όρμπαν, όταν εξήγησε 

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

ΜΠΟΡΕΊ Η ΕΥΡΏΠΗ 
ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΊΝΕΊ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΚΗ;
Το ερώτημα αποκτά μεγαλύτερη 
σημασία ενόψει ευρωεκλογών.

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 
προνομιακός χώρος για 
τη δημοκρατία σε έναν 
πλανήτη που διολισθαίνει 
στον αυταρχισμό.

Πρέπει να βρεθούν 
συμβιβαστικές λύσεις για 
να σταματήσει ο πόλεμος 
φθοράς μεταξύ Βρυξελλών 
και Ρώμης. 

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

την πολιτική του στο Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο, εµφανίστηκε θύµα πολιτικού α-
νταγωνισµού και των συµφερόντων του 
Τζορτζ Σόρος. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαµαρτύρεται 
συνεχώς ότι βρίσκεται στο στόχαστρο της 
δεξιάς-ακροδεξιάς, στην αντίληψή του, 
Ν∆ και του ΕΛΚ, ενώ προωθεί τις δικές 
του αντιδηµοκρατικές επιλογές, κάνοντας 
ό,τι µπορεί για να αναπτύξει το κοµµατικό 
κράτος, τη διαπλοκή, να συκοφαντήσει 
τους αντιπάλους του και να µετατρέψει τη 
δηµόσια τηλεόραση και το κρατικό πρα-
κτορείο ειδήσεων σε εργαλεία επιθετικής 
προπαγάνδας.

Εάν συνεχίσουµε έτσι, µε πολλούς 
πρωταγωνιστές της πολιτικής ζωής να δη-
λώνουν θύµατα αντιδηµοκρατικών διώ-
ξεων και να κάνουν αντιδηµοκρατικές ε-
πιλογές, είναι φανερό ότι θα φθείρουµε 
τη δηµοκρατία στην Ε.Ε.

Το δεύτερο που πρέπει να κάνουµε 
είναι να ελέγξουµε τον ανταγωνισµό που 
βρίσκεται σε εξέλιξη µεταξύ Βρυξελλών 
και ευρωπαϊκών πρωτευουσών, όπως η 
Βαρσοβία, η Βουδαπέστη και η Ρώµη.

Ειδικά σε ό,τι αφορά τη ρήξη µε την Ι-
ταλία, οι ευρωπαϊκοί θεσµοί και οι ευρω-
παϊκές κυβερνήσεις πρέπει να δείξουν µε-
γαλύτερη ευελιξία και να σταµατήσουν να 
παίζουν το παιχνίδι του Σαλβίνι.

Στην πρόσφατη επίσκεψή µου στη 
Ρώµη, σε αποστολή της Επιτροπής Οι-
κονοµικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, διαπίστωσα ότι οι αντιθέ-
σεις δεν είναι αγεφύρωτες. Ο µετριοπα-
θής υπουργός Οικονοµικών κ. Τρία έχει 
εµφανίσει ένα σχέδιο κρατι κού προϋπο-
λογισµού για το 2019 µε δηµοσιονοµικό 
έλλειµµα 2,4% του ΑΕΠ. ∆ηµιουργείται 
ένα σοβαρό ζήτηµα για τη χώρα µε το δεύ-
τερο µεγαλύτερο δηµόσιο χρέος στην Ευ-
ρωζώνη –ύψους 132% του ΑΕΠ– µετά το 
ελληνικό, αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι οι 
ευρωπαϊκοί θεσµοί και οι ευρωπαϊκές κυ-
βερνήσεις πρέπει να κηρύξουν, σε συνερ-
γασία µε τις αγορές, οικονοµικό πόλεµο ε-
ναντίον της Ιταλίας.

Αυτός ο πόλεµος θα έχει θύµατα την 
οικονοµία της Ιταλίας, τις οικονοµικές ε-
πιδόσεις της Ευρωζώνης, ενδεχοµένως 
την οικονοµία και το τραπεζικό σύστηµα 
της Ελλάδας, και µεγάλο νικητή τον Σαλ-
βίνι, ο οποίος θα υποστηρίξει στην πορεία 
προς τις ευρωεκλογές ότι Βρυξέλλες και 
αγορές συνεργάζονται για να υπονοµεύ-
σουν τις δηµοκρατικές επιλογές του ιτα-
λικού λαού.

Εποµένως, υπάρχουν ζητήµατα τακτικής 
που πρέπει να αντιµετωπιστούν στο άµεσο 
µέλλον, για να µη γίνουµε αντιπαραγωγικοί, 
ακόµη κι αν έχουµε καλές προθέσεις.

Η Ιταλία δεν πρέπει να αντιµετωπίζε-
ται σαν συστηµικός κίνδυνος για την Ευ-
ρωζώνη, γιατί, σε αντίθεση µε ό,τι έκανε 
η ελληνική κυβέρνηση το πρώτο εξάµηνο 
του 2015, δεν ζητάει διαγραφή δηµόσιου 
χρέους, δεν ζητάει κατάργηση κανόνων 
της Ευρωζώνης, αλλά ευελιξία, όπως στην 
περίπτωση της Ισπανίας και της Γαλλίας, 
και φυσικά δεν είναι σε πρόγραµµα µε 

πρόσθετους περιορισµούς, όπως ήταν η 
Ελλάδα.

Τα δηµοκρατικά χαρακτηριστικά της 
Ε.Ε. απειλούνται και από την έλλειψη αξι-
οπιστίας των ευρωπαϊκών θεσµών και των 
ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.

Κατά την άποψή µου, οι ευρωπαϊκοί 
θεσµοί πρέπει να περιορίσουν την πολι-
τική φλυαρία που τους χαρακτηρίζει. Εµ-
φανίζονται να έχουν λύσεις για όλα, αλλά 
τελικά µπορεί να µην έχουν λύση για τί-
ποτα. Ιδιαίτερα µετά το σοκ του Brexit, το 
οποίο συνιστά µεγάλη στρατηγική ήττα 
για την Ε.Ε., όλοι µας πρέπει να µιλάµε λι-
γότερο και να είµαστε περισσότερο συνε-
πείς και αποτελεσµατικοί.

Γνωρίζουµε τα προβλήµατα που απα-
σχολούν τους περισσότερους Ευρωπαίους 
πολίτες. Έχουν να κάνουν µε το προσφυ-
γικό-µεταναστευτικό, µε την ασφάλεια των 
πολιτών, µε την εξασθένηση της κοινωνικής 
συνοχής και τις κοινωνικές και περιφερει-
ακές ανισότητες, µε την ανεργία των νέων.

Η ιεράρχηση των προβληµάτων αυτών 
είναι διαφορετική, ανάλογα µε τη χώρα, 
αλλά δεν υπάρχει αµφιβολία ότι αυτά κυ-
ριαρχούν στη διαµόρφωση της κοινής 
γνώµης και των πολιτικών εξελίξεων.

Υποχρέωσή µας είναι να βγούµε από 
µια στείρα ιδεολογική και πολιτική αντι-
παράθεση και να βρούµε δηµιουργικές 
λύσεις που θα καλύπτουν όλους ή σχε-
δόν όλους, µε πρωτοβουλίες, κόστος, α-
ντισταθµιστικά οφέλη.

Η γενική εικόνα που έχω, είτε µιλάµε 
για το προσφυγικό-µεταναστευτικό είτε 
για τη χρηµατοδότηση πολιτικών µέσω του 
ευρωπαϊκού προϋπολογισµού, είναι ότι οι 
περισσότεροι προσπαθούν να αποφύγουν 
αυτονόητες υποχρεώσεις µέσα από ιδεο-
λογικές και πολιτικές κατασκευές.

Για παράδειγµα, όλοι θέλουν να χρη-
µατοδοτήσουν ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες 
από την άµυνα µέχρι την ψηφιακή οικονο-
µία, αλλά κανένας δεν θέλει να πληρώσει. 
Ένα άλλο παράδειγµα είναι ότι οι περισ-
σότεροι δηλώνουν πρόθυµοι να στηρίξουν 
µια πολιτική για το προσφυγικό-µετανα-
στευτικό βάσει συγκεκριµένων κανόνων 
και στη συνέχεια κάνουν επιλογή κανό-
νων. Πολλά κράτη-µέλη λένε «όχι» στα 
προγράµµατα µετεγκατάστασης προσφύ-
γων, ενώ η κυβέρνηση Τσίπρα αρνείται 
να κάνει τον διαχωρισµό προσφύγων και 
µεταναστών και να προχωρήσει στις ανα-
γκαίες επαναπροωθήσεις.

Το µέγεθος της απειλής για τη δη-
µοκρατία στην Ε.Ε. εξαρτάται σε µεγάλο 
βαθµό από τη δική µας διπλή γλώσσα και 
την πολιτικά ιδιοτελή ασυνέπεια. Μπο-
ρούµε να κάνουµε την Ε.Ε., που είναι ένας 
προνοµιακός χώρος για τη δηµοκρατία σε 
παγκόσµιο επίπεδο, πιο δηµοκρατική, 
αρκεί να το θέλουµε.

*Το κείµενο αυτό αποτέλεσε την εισή-
γηση του Γιώργου Κύρτσου στο ∆ιεθνές 
Συνέδριο Ευρωπαίων ∆ηµοσιογράφων, 
που πραγµατοποιήθηκε στο Αγρίνιο στις 
30 Νοεµβρίου.

Παγκράτι - Πάτρα 
µε δυναµισµό και άποψη
∆ιανοµή της «Free Sunday» στο Παγκράτι και στην περιοχή του 
Hilton, µε ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων µε τους πολίτες.

Συζήτηση στην Πάτρα µε αφορµή το βιβλίο του Ανδρέα Χριστό-
πουλου «24 ώρες ακόµη», µε βασικό θέµα τα αίτια και τα χαρα-
κτηριστικά της οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης.
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συνέντευξη

Η χαµηλή ικανοποίηση από 
την πολιτική και τα κόµµατα 
µαρτυρά κρίση εµπιστοσύνης, 
εκπροσώπησης και τελικά 
νοµιµοποίησης των πολιτικών 
αποφάσεων που λαµβάνει 
η εκάστοτε κυβέρνηση ή 
νοµοθετική εξουσία.

 ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Γιάννης Κωνσταντινίδης, αναπληρωτής καθηγητής 
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, επιστηµονικός διευθυντής 
της Prorata

«Το γεγονός ότι οι περισσότεροι 
αναποφάσιστοι προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ 
δεν σηµαίνει ότι τελικά θα ξαναγυρίσουν 
στον ΣΥΡΙΖΑ»

Τ
ην εκτίµηση ότι η «µάχη των προσώ-
πων» µεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και 
του Κυριάκου Μητσοτάκη θα συνε-
χιστεί µέχρι τέλους κάνει ο επιστη-
µονικός διευθυντής της εταιρείας 
Prorata Γιάννης Κωνσταντινίδης, ε-
πισηµαίνοντας παράλληλα τον κρί-
σιµο ρόλο που έχουν οι ψηφοφόροι 
που από τον Σεπτέµβριο του 2015 και 

µετά έχουν αποµακρυνθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Θα ήθελα να ξεκινήσουµε µε µια βασική απορία 
µου: Πώς εξηγείτε ότι ο κ. Τσίπρας έρχεται πέµπτος 
ή έκτος σε δηµοτικότητα πολιτικός αρχηγός, ενώ 
πολλοί πολίτες συνεχίζουν να αναφέρονται στις ε-
πικοινωνιακές του ικανότητες;
Οι επικοινωνιακές ικανότητες των ηγετών δεν προ-
σλαµβάνονται συνήθως ως ένα θετικό χαρακτηριστικό, 
γιατί ταυτίζονται µε την τεχνητή προσπάθεια να δείξει 
ο ηγέτης κάτι που δεν είναι. Συνεπώς, είναι πιθανό να 
αξιολογείται κάποιος αρχηγός αρνητικά στο σύνολο της 
παρουσίας του, αλλά να του αναγνωρίζεται η επικοινω-
νιακή δεινότητα. Αυτή φαίνεται να είναι η περίπτωση 
του Αλέξη Τσίπρα, η δηµοτικότητα του οποίου φθίνει 
διαρκώς, παρά το γεγονός ότι η επικοινωνιακή του υ-
περοχή σε σύγκριση µε τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν 
αµφισβητείται. Το «παιδί της διπλανής πόρτας» µπορεί 
να έχει τον τρόπο του στη γειτονιά, αλλά αυτό δεν ση-
µαίνει υποχρεωτικά ότι τον «θέλουµε για γαµπρό µας».

∆ηλαδή στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά υπερισχύει 
ο κ. Μητσοτάκης του πρωθυπουργού; Και, αν ναι, 
πότε είχαµε ανάλογο πλεονέκτηµα για τον πρόεδρο 
του κόµµατος της αξιωµατικής αντιπολίτευσης;
Ο κ. Μητσοτάκης εκλαµβάνεται από την κοινή γνώµη 
ως ελαφρώς πιο αποτελεσµατικός και πιο έντιµος –µε 
την έννοια της συνέπειας µεταξύ λόγων και πράξεων– 
από τον κ. Τσίπρα. Όµως ο πρωθυπουργός διατηρεί 
ακόµα, έστω και οριακά, το χαρακτηριστικό της ηθικής 

εντιµότητας και της προσήνειας, πεδία δυνητικά σηµα-
ντικά για την τελική αξιολόγηση των πολιτικών αρχη-
γών από τους ψηφοφόρους. Συνεπώς, η µάχη των προ-
σώπων δεν φέρνει καθαρό αποτέλεσµα και σίγουρα θα 
συνεχιστεί µέχρις εσχάτων, δεδοµένης της προστιθέµε-
νης αξίας των συγκεκριµένων αρχηγών για τα κόµµατά 
τους: του ανατρεπτικού και επικοινωνιακού Αλέξη Τσί-
πρα για τον αδιαµόρφωτο αριστερισµό του ΣΥΡΙΖΑ και 
του µετριοπαθούς και κοσµοπολίτη Κυριάκου Μητσο-
τάκη για τον δοµηµένο συντηρητισµό της Ν∆.

Μετά από µια οµοβροντία νέων δηµοσκοπήσεων, 
ποια είναι τα βασικά συµπεράσµατα που βγάζετε; 
∆είχνει πράγµατι σταθερό και σηµαντικό το προβά-
δισµα της Ν∆ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ;
Το τελευταίο κύµα δηµοσκοπήσεων επιβεβαίωσε την 
τάση που έχει ουσιαστικά διαµορφωθεί από τον Σεπτέµ-
βρη του 2016 ως αποτέλεσµα της ρήξης σηµαντικού 
τµήµατος των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ µε την επιλογή 
που έκαναν το 2015. Η απροθυµία τους να επαναλάβουν 
την επιλογή του 2015 δηµιούργησε, από τον Σεπτέµβριο 
του 2016 ήδη, µια σηµαντική δηµοσκοπική υπεροχή της 
Ν∆, την οποία εντοπίζουµε επαναλαµβανόµενα έκτοτε. 
Το κρίσιµο σηµείο, πάντως, είναι ότι τη ρήξη των ψηφο-
φόρων αυτών µε τον ΣΥΡΙΖΑ –ποσοστιαία υπολογίζεται 
στο 30% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ του 2015– δεν την 
ακολούθησε µια µετατόπιση προς ένα άλλο κόµµα, κάτι 
που αφήνει θεωρητικά ανοιχτό το ζήτηµα της επιστρο-
φής των ψηφοφόρων αυτών στον ΣΥΡΙΖΑ.

Μόνο θεωρητικά; ∆ηλαδή πρακτικά δεν καταγράφε-
ται ή δεν αναµένεται να καταγραφεί µια ενίσχυση του 
ΣΥΡΙΖΑ µέσα από τη δεξαµενή των αναποφάσιστων;
Το γεγονός ότι οι περισσότεροι αναποφάσιστοι προέρ-
χονται από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν σηµαίνει ότι τελικά θα ξανα-
γυρίσουν στον ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς το γεγονός ότι, ενώ 
δηλώνουν ότι έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουν µετα-
κινηθεί σε κάποιο άλλο κόµµα τούς καθιστά δυνητικά 
διεκδικήσιµους από τον ΣΥΡΙΖΑ. Όµως τα εµπειρικά δε-

δοµένα µαρτυρούν ότι οι περισσότεροι από αυτούς (πε-
ρίπου τα τρία τέταρτα του 30% των ψηφοφόρων του ΣΥ-
ΡΙΖΑ του 2015) δίνουν µηδενική πιθανότητα να επιστρέ-
ψουν στον ΣΥΡΙΖΑ. Με άλλα λόγια, η συσπείρωση του 
ΣΥΡΙΖΑ δεν δείχνει να µπορεί να φτάσει άνω του 70%.

Προς ποια κατεύθυνση θα κινηθούν αυτοί οι ψηφο-
φόροι; Προς τα αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ ίσως;
Τα λεγόµενα αντιµνηµονιακά κόµµατα που αναδύθηκαν 
µετά τη στροφή του ΣΥΡΙΖΑ στο ζήτηµα του µνηµονίου 
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συνέντευξη

EΔΑ ΘΕΣΣ 
η δύναµη 
στο Φυσικό Αέριο.

100%
στα τέλη σύνδεσης
για όλο το 2018

έκπτωση

Και µην ξεχνάτε: Σωστή συντήρηση των συσκευών αερίου και της υδραυλικής 
εγκατάστασης από πιστοποιηµένους επαγγελµατίες σηµαίνει ασφάλεια!

το καλοκαίρι του 2015 καταγράφονται µάλλον ασθενικά 
σε όλες τις δηµοσκοπήσεις των τελευταίων µηνών και 
είναι απίθανο να συγκεντρώσουν αξιοσηµείωτα ποσο-
στά στις ερχόµενες εκλογές. Είναι αλήθεια ότι η τοµή 
«µνηµόνιο-αντιµνηµόνιο» εξασθενεί και είναι χαρακτη-
ριστικό ως προς το σηµείο αυτό το γεγονός ότι ακόµα 
και η ψήφος στο δηµοψήφισµα του 2015 τείνει πλέον να 
καταγράφεται στις σηµερινές δηµοσκοπήσεις εσφαλµένα 
–µε µεγαλύτερο από το πραγµατικό ποσοστό για το «ναι» 
και µικρότερο για το «όχι»– ως αποτέλεσµα το πιθανό-
τερο µιας πορείας φθοράς της διάκρισης εκείνης. Τα 
κόµµατα στα αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ υπόκεινται επιπλέον 
στην πίεση της αντιδεξιάς ρητορικής που έχει επιλέξει ο 
ΣΥΡΙΖΑ και η οποία λειτουργεί εκβιαστικά υπέρ της σύ-
νταξης ενός ενιαίου µετώπου κατά της «επάρατης ∆ε-
ξιάς» που φυσικά συρρικνώνει τους µικρούς παίκτες 
του αριστερού άκρου.

Άρα, ίσως κινηθούν προς το κέντρο; Εκτιµάτε ότι έχει 
πιθανότητες το ΚΙΝΑΛ να ξεφύγει από την πίεση που 
του ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ και να κερδίσει διψήφιο ποσοστό;
Εκτιµώ ότι αυτό είναι εξίσου απίθανο. Το ΚΙΝΑΛ έχει το-
ποθετηθεί µε σαφήνεια στο λεγόµενο «αντι-ΣΥΡΙΖΑ» στρα-
τόπεδο και το πέρασµα των ψηφοφόρων από τη µια µεριά 
αυτού του τείχους στην άλλη είναι σχεδόν αδύνατο. Οι µε-
τρήσεις αποτυπώνουν ένα πολύ µικρό ποσοστό ψηφο-
φόρων που αισθάνονται να απέχουν εξίσου από τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ (<2%). Όχι, οι περισσότεροι από τους 
ψηφοφόρους που θα εγκαταλείψουν τον ΣΥΡΙΖΑ θα επι-
λέξουν κατά τα φαινόµενα να απόσχουν από την κάλπη. 
∆εν θα κινηθούν ούτε προς τα αριστερά ούτε προς το 

κέντρο. Όσο για το ΚΙΝΑΛ, ο στόχος του διψήφιου πο-
σοστού αποµακρύνεται πολύ, δεδοµένης και της ανα-
µενόµενης πόλωσης που θα δηµιουργηθεί στον δρόµο 
για τις εκλογές ανάµεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και στον κεντρικό 
πρωταγωνιστή του «αντι-ΣΥΡΙΖΑ» στρατοπέδου, τη Ν∆.

Θεωρείτε ότι η πόλωση θα αφανίσει και τα µικρό-
τερα κόµµατα του σηµερινού Κοινοβουλίου, δηλαδή 
το Ποτάµι, τους ΑΝΕΛ και την Ένωση Κεντρώων;
∆ιατηρώ ορισµένες επιφυλάξεις γι’ αυτή την πρόβλεψη, 
κυρίως για την περίπτωση του Ποταµιού. Εκτιµώ ότι η 
αντιπολωτική ταυτότητα του Ποταµιού θα το καταστή-
σει ελκυστικό σε µια µερίδα εκλογέων που ενοχλού-
νται από την ανελέητη αντιπαράθεση των δύο µεγάλων 
κοµµάτων, η οποία τείνει να θυµίζει τον παλαιό δικοµ-
µατισµό που οι ίδιοι ψηφοφόροι απέρριψαν µόλις λίγα 
χρόνια πριν. Η προοπτική των ΑΝΕΛ και της Ένωσης 
Κεντρώων δεν είναι τόσο θετική, καθώς οι µεν πρώ-
τοι ως εταίροι µιας µη δηµοφιλούς κυβέρνησης υπό-
κεινται σε ισχυρή κριτική, οι δε δεύτεροι απέτυχαν να 
ταυτιστούν µε οποιοδήποτε θέµα ή θέση, µε αποτέλε-
σµα να ξεπεραστούν από νεότερα κόµµατα του περι-
θωρίου που δείχνουν πλέον να κερδίζουν τη λεγόµενη 
ψήφο ευτελισµού της διαδικασίας.

Αναφέρεστε σε κοµµατικούς σχηµατισµούς που εµ-
φανίζονται στα δεξιά της Ν∆; Θεωρείτε ότι τα κόµ-
µατα αυτά µπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσµα 
και τον συσχετισµό δυνάµεων;
Οι δηµοσκοπήσεις πράγµατι καταγράφουν σηµαντικά 
ποσοστά για κόµµατα που αναδύθηκαν τους τελευταί-

ους µήνες στην πλάτη της στραµµένης προς το κέντρο 
Ν∆. Τα κόµµατα αυτά κερδίζουν τις προτιµήσεις των 
πλέον ενοχληµένων και αποξενωµένων από το πολι-
τικό σύστηµα στρωµάτων, που συχνά διακρίνονται και 
για το έντονο πάθος τους για τα ζητήµατα εξωτερικής 
πολιτικής. Η επιτυχία ενός τουλάχιστον τέτοιου κόµµα-
τος θα πρέπει να θεωρείται βέβαιη, εξέλιξη που όντως 
µπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά την τελική κατανοµή 
των εδρών στο Κοινοβούλιο, δεδοµένου ότι η είσοδος 
ενός ακόµη κόµµατος στο Κοινοβούλιο θα δυσκολέψει 
την κατάκτηση της αυτοδυναµίας για το πρώτο κόµµα.

Μιλήσατε για πρόωρα απογοητευµένους ψηφοφό-
ρους του ΣΥΡΙΖΑ και για ενοχληµένους ψηφοφόρους 
που προσπερνούν την αξιωµατική αντιπολίτευση και 
επιλέγουν άλλα κόµµατα στα δεξιά της. Τι σηµαίνουν 
όλα αυτά  για το πολιτικό σύστηµα;
Η χαµηλή ικανοποίηση από την πολιτική και τα κόµµατα 
µαρτυρά κρίση εµπιστοσύνης, εκπροσώπησης και τελικά 
νοµιµοποίησης των πολιτικών αποφάσεων που λαµβάνει 
η εκάστοτε κυβέρνηση ή νοµοθετική εξουσία. Η δυσα-
ρέσκεια από µια κυβέρνηση σε ένα βάθος χρόνου είναι 
αναµενόµενη, όπως αναµενόµενη είναι και η ενίσχυση 
της αξιωµατικής αντιπολίτευσης σε βάρος της εκάστοτε 
κυβέρνησης. Όµως στην περίπτωσή µας η δυσαρέσκεια 
ήρθε πολύ γρήγορα στον χρόνο –και µάλιστα για ένα 
κόµµα που εκκίνησε µε πολύ υψηλές προσδοκίες από 
την κοινή γνώµη– και δεν δείχνει να απορροφάται από 
τη Ν∆. ∆ιπλός προβληµατισµός. Τέτοιες εξελίξεις οδη-
γούν πιθανότατα σε έκρηξη του ποσοστού αποχής και 
σε ενίσχυση κοµµάτων του πρώην περιθωρίου.
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Το 2017 οι πραγµατικοί µισθοί στην 
Ελλάδα µειώθηκαν κατά 3,5% σε σχέση µε 
το 2016, καταγράφοντας τη µεγαλύτερη 
µείωση στην Ευρώπη για το προηγούµενο 
έτος, αλλά και τη µεγαλύτερη πτώση για τη 
χώρα από το 2013.

Σ
την ανησυχητική παρατήρηση ότι η Ελλάδα συ-
νεχίζει να κατέχει την πρωτιά στη µείωση των α-
ποδοχών των εργαζοµένων καταλήγει η πρόσφατη 
µελέτη του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO) 
για την εξέλιξη των µισθών παγκοσµίως.

∆ιαρκείς µειώσεις
Συγκεκριµένα, βάσει των στοιχείων της έκθεσης «Global Wage 
Report» του ILO για το 2017, οι πραγµατικοί µισθοί στην Ελ-
λάδα µειώθηκαν κατά 3,5% σε σχέση µε το 2016, καταγράφο-
ντας τη µεγαλύτερη µείωση στην Ευρώπη για το προηγούµενο 
έτος, αλλά και τη µεγαλύτερη πτώση για τη χώρα από το 2013. 
Όσον αφορά την εικόνα των µισθών την περίοδο της κρίσης, 
από το 2008 έως το 2017 ο ετήσιος ρυθµός µείωσης των µισθών 
στην Ελλάδα ήταν κατά µέσο όρο 3,1%, ενώ για το διάστηµα από 
το 2000 έως το 2017 τα πράγµατα γίνονται χειρότερα, καθώς η 
µέση ετήσια µείωση των πραγµατικών µισθών (δηλαδή των α-
ποδοχών συµπεριλαµβανοµένης της επίδρασης του πληθω-
ρισµού) των εργαζοµένων στη χώρα φτάνει κατά µέσο όρο το 
3,5%. Το ILO εκτιµά ότι η διαρκής αυτή µείωση στις αποδοχές 
των εργαζοµένων στην Ελλάδα (και όχι µόνο) οφείλεται τόσο 
στις άµεσες µειώσεις που έχουν υποστεί οι µισθοί τους όσο και 
στην ελαστικοποίηση της εργασίας και τη µετάβαση πολλών ερ-
γαζοµένων σε καθεστώς µερικής απασχόλησης ή άλλες µορ-
φές ελαστικής εργασίας, µε την πλήρη απασχόληση να αποτε-
λεί… είδος προς εξαφάνιση. Για την ιστορία, το ILO αναφέρει 
ότι ο µέσος ονοµαστικός ακαθάριστος µισθός στην Ελλάδα ήταν 
1.346 ευρώ το 2017, έναντι 1.344 ευρώ το 2016 και 1.406 ευρώ 
το 2013.

Η χειρότερη εικόνα
Από τα στοιχεία του ILO φαίνεται ότι στην Ελλάδα η µισθωτή 
εργασία µπήκε στην πρέσα σε χειρότερο βαθµό από άλλες χώ-
ρες-µέλη της Ευρωζώνης που είτε µπήκαν «κανονικά και µε 
τον νόµο» σε µνηµόνια είτε υποχρεώθηκαν να ακολουθήσουν 
σκληρή περιοριστική πολιτική. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην 
Ιταλία, όπου οι µισθωτοί επίσης υπέστησαν µειώσεις στις απο-
δοχές τους, ο µέσος ετήσιος ρυθµός απωλειών των µισθών ήταν 
µόλις 0,5%, ενώ στην Ισπανία ο µέσος πραγµατικός µισθός µει-
ωνόταν τη δεκαετία 2008-2017 κατά 0,3% τον χρόνο. Στις άλλες 

τρεις χώρες που υπέγραψαν µνηµόνια, για το διάστηµα 2008-
2017 καταγράφεται ασθενική αύξηση των πραγµατικών µι-
σθών: στην Κύπρο κινείται κατά µέσο όρο στο 0,2%, στην Ιρ-
λανδία στο 0,3% και στην Πορτογαλία στο 0,4%. Το εντυπω-
σιακό είναι ότι µε βάση τα στοιχεία της χρονοσειράς του ILO, 
µετά την «κατάρρευση» του 2013, όταν οι πραγµατικοί µισθοί 
στην Ελλάδα υποχώρησαν κατά 9,3%, ακολούθησε µια περίο-
δος αυξήσεων (1,9% το 2014, 0,2% το 2015 και 1,3% το 2016), 
για να επιστρέψουµε στη σηµαντική µείωση του 3,5% το 2017. 
Αξίζει εδώ να σηµειωθεί ότι, µε βάση στοιχεία έκθεσης του Ευ-
ρωπαϊκού Συνδικαλιστικού Ινστιτούτου, για το διάστηµα από 
το 2010 έως το 2017 συνολικά οι πραγµατικοί µισθοί στην Ελ-
λάδα υπέστησαν καταβαράθρωση, καταγράφοντας απώλειες 
της τάξης του 19,1% (για σύγκριση, η αµέσως επόµενη µεγαλύ-
τερη µείωση ήταν στην Κύπρο, όπου οι πραγµατικοί µισθοί υ-
πέστησαν απώλειες 10,2%), ενώ η µείωση συνεχίστηκε και το 
διάστηµα 2016-2017 και ήταν της τάξης του 0,4%.

Παγκόσµιες απώλειες
Πάντως –χωρίς αυτό να αποτελεί παρηγοριά– από την έκθεση 
του ILO φαίνεται ότι η τάση µείωσης των πραγµατικών µι-
σθών των εργαζοµένων αποτελεί παγκόσµιο φαινόµενο. Σύµ-
φωνα µε τα στοιχεία από 136 χώρες, η αύξηση που κατέγρα-
ψαν οι πραγµατικοί µισθοί παγκοσµίως πέρυσι δεν ήταν µόνο 
µικρότερη σε σχέση µε το 2016 αλλά και η χαµηλότερη από το 
2008, καθώς η αύξηση αυτή των πραγµατικών µισθών έπεσε 
από 2,4% κατά µέσο όρο το 2016 σε µόλις 1,8% το 2017. Μάλι-
στα, η αναιµική αυτή αύξηση επιτυγχάνεται αποκλειστικά και 
µόνο χάρη στην Κίνα, όπου ο µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης 
των µισθών των εργαζοµένων φτάνει το 9% (σύµφωνα µε το 
site Statista), ενώ αν η Κίνα εξαιρεθεί από τους υπολογισµούς, 
η αύξηση των πραγµατικών µισθών παγκοσµίως γίνεται ακόµα 
µικρότερη, καθώς πέφτει από το 1,8% το 2016 στο 1,1% το 2017. 
Στην Ευρώπη (πλην Ανατολικής Ευρώπης) τα πράγµατα είναι 
τραγικά, καθώς οι πραγµατικοί µισθοί παρουσιάζουν µειού-
µενο ρυθµό αύξησης, από 1,6% το 2015 σε 1,3% το 2016 και σε 
0% το 2017, ενώ στις χώρες του G20 η τάση παραµένει ίδια, 
ήτοι οι αυξήσεις των πραγµατικών µισθών συρρικνώνονται, 
από 1,7% το 2015 σε 0,9% το 2016 και 0,4% το 2017. Τέλος, 
στις ΗΠΑ οι αυξήσεις των µισθών έπεσαν από 2,2% το 2015 σε 

0,7% το 2016 και 0,7% το 2017.

Ανησυχητικά συµπεράσµατα
Πρέπει εδώ να υπογραµµιστεί ότι το ILO καταγράφει ένα επι-
πλέον ανησυχητικό φαινόµενο, ότι οι µισθοί πλέον έχουν απο-
συνδεθεί σχεδόν ολοσχερώς από την παραγωγικότητα. Συγκε-
κριµένα, η έκθεση του ILO σηµειώνει ότι σε 52 χώρες υψηλού 
εισοδήµατος η παραγωγικότητα της εργασίας µεταξύ 1999 και 
2017 αυξήθηκε κατά 17%, ενώ οι πραγµατικοί µισθοί κατά 13%. 
Κατά τα λοιπά, η έκθεση του ILO ταυτίζεται σχεδόν ολοκληρω-
τικά µε τα συµπεράσµατα της προ µερικών µηνών έκθεσης του 
ΟΟΣΑ για τις προοπτικές της απασχόλησης, όπου ως κύριους 
λόγους για τη στασιµότητα ή και υποχώρηση των µισθών ανέ-
φερε τη µείωση της παραγωγικότητας και τον χαµηλό πληθωρι-
σµό, την αύξηση της προσωρινής εργασίας και της µερικής απα-
σχόλησης, τον αποκλεισµό των ανειδίκευτων εργαζοµένων από 
την καινοτοµία, αλλά και τη µακροχρόνια ανεργία, η οποία ο-
δηγεί τους εργαζόµενους σε υποχωρήσεις σχετικά µε τις απο-
δοχές τους. Παράλληλα, το ILO επισηµαίνει ότι παρατηρείται 
και ανισότητα στις αποδοχές ανδρών και γυναικών, υπολογίζο-
ντας το «χάσµα» παγκοσµίως στο 20% κατά µέσο όρο. Στην Ελ-
λάδα η διαφορά στο µέσο ωροµίσθιο ανδρών και γυναικών φτά-
νει κατά µέσο όρο το 12,5%, δυστυχώς σε βάρος των γυναικών.

  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΩΤΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΣΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ
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«Η μείωση του ΕΝΦΙΑ δεν είναι 
πραγματική, γιατί όλοι γνωρίζουμε 
ότι θα “εξαερωθεί” από τις 
επικείμενες και προγραμματισμένες 
δύο αυξήσεις των αντικειμενικών 
αξιών των ακινήτων το 2019 και το 
2020». ΠΟΜΙΔΑ

Μ
ία από τις υποσχέσεις του 
Αλέξη Τσίπρα από το βήμα 
της Βουλής ήταν η μείωση του 
ΕΝΦΙΑ, που, αν και το 2015 θα 
τον… καταργούσε, τώρα ισχυρί-
ζεται ότι θα τον μειώσει για το 
2019. Και αν αυτό ήταν πραγ-

ματικότητα, ίσως κανείς να μην είχε πρόβλημα. Η αλήθεια 
όμως κρύβεται κάπου αλλού και είναι –για μία ακόμη φορά– 
εκ διαμέτρου αντίθετη με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο πρωθυπουρ-
γός υποσχέθηκε μειώσεις 260 εκατ. ευρώ για τον ΕΝΦΙΑ, υ-
ποστηρίζοντας ότι το 90% των φορολογουμένων θα πληρώ-
σει λιγότερο φόρο. Συγκεκριμένα:
1. Για περιουσίες μέχρι 60.000 ευρώ, η μείωση θα είναι στο 30%.
2. Για περιουσίες από 60.000 έως 100.000 ευρώ, η μείωση 
θα ανέλθει στο 21%.
3. Για περιουσίες από 100.000 έως 150.000 ευρώ, η μείωση 
θα είναι κοντά στο 10%.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατοικία 80 τ.μ. στο Κερα-
τσίνι με αξία 60.000 ευρώ πλήρωσε πέρυσι 224 ευρώ και το 
2019 θα πληρώσει 30% λιγότερο, δηλαδή η έκπτωση δεν ξε-
περνά τα 67,2 ευρώ.

Η «απάντηση» δεν άργησε και ήρθε από την Πανελλή-
νια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ): Από τη 
στιγμή που αυξάνονται οι αντικειμενικές αξίες, οποιαδή-
ποτε μείωση του ΕΝΦΙΑ θα εξανεμιστεί. Μάλιστα, η ΠΟ-
ΜΙΔΑ κάνει λόγο για επιδοματικού χαρακτήρα «δήθεν» 
μείωση του φόρου που έχει τα εξής τρία χαρακτηριστικά:

1. Δεν είναι δίκαιη, γιατί θα έπρεπε να αφορά όχι μόνο 
αυτούς για τους οποίους θεσπίζεται αλλά όλους τους φορο-
λογούμενους του ΕΝΦΙΑ και συγκεκριμένα δεν θα έπρεπε 
να εξαιρούνται εκείνοι που σήκωσαν και εξακολουθούν να 
σηκώνουν το τεράστιο φορολογικό βάρος του ΕΝΦΙΑ.

2. Δεν είναι αναπτυξιακή, γιατί αν στόχος ήταν η ανά-
πτυξη θα έπρεπε να προσανατολιστεί στη μείωση, αν όχι την 
κατάργηση, του συμπληρωματικού φόρου του ΕΝΦΙΑ, ο ο-
ποίος, σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ, είναι 
αυτός που αποτρέπει την ανάκαμψη στον οικοδομικό τομέα 

και στην οικονομία γενικότερα.
3. Δεν είναι πραγματική, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι θα «ε-

ξαερωθεί» από τις επικείμενες και προγραμματισμένες δύο 
αυξήσεις των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων το 2019 
και το 2020.

Οι παγίδες
Στις υποσχέσεις του πρωθυπουργού κρύβονται κι άλλες πα-
γίδες. Αρχικά, η μείωση αφορά μόνο το 2019 και αφορά τον 
κύριο φόρο και όχι τον συμπληρωματικό, ενώ παραμένει ά-
γνωστο τι θα γίνει με τον συμπληρωματικό φόρο που επι-
βάλλεται στα ακίνητα για αξία άνω των 250.000 ευρώ, αν το 
όριο αυτό μειωθεί ή και αν αυξηθούν οι συντελεστές. Και 
βέβαια εξυπακούεται ότι για ακόμα μια φορά ο ΕΝΦΙΑ όχι 
μόνο δεν καταργείται αλλά νομιμοποιείται κιόλας.

Μεγαλύτερα βάρη για τις επιχειρήσεις
Εν τω μεταξύ, κακά είναι τα μαντάτα και για τις επιχειρή-
σεις, καθώς με την τροπολογία για τους συντελεστές φορο-
λόγησης κερδών θα κληθούν να πληρώσουν μεγαλύτερο 
φόρο από 1/1/2019. Κι αυτό γιατί, αντί για 26% που προέ-
βλεπε ρητά ο νόμος του 2013, μετά τις τελευταίες αλλαγές οι 
επιχειρήσεις θα φορολογηθούν με 28%. Ουσιαστικά, η κυ-
βέρνηση αναστέλλει την άμεση μείωση του φόρου επιχει-
ρήσεων, ενώ η μόνη θετική επίδραση της νέας ρύθμισης έρ-
χεται από το 2022 και μετά, όταν ο συντελεστής θα πέσει ε-
πιπλέον κατά 1%.

Πλέον, η Ελλάδα έχει από τους υψηλότερους φορολογι-
κούς συντελεστές στην Ευρώπη και σίγουρα τους υψηλότε-
ρους στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Ευρώπη, που φτά-
νουν το 39,65% (συντελεστές κερδών και μερισμάτων), εξέ-
λιξη που υπονομεύει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και 
κατά συνέπεια τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη 
μείωση της ανεργίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το 26%, 
που ήταν το 2014, ο φορολογικός συντελεστής για τις επι-
χειρήσεις έφτασε το 29%, ενώ ο φόρος στα μερίσματα εκτι-
νάχθηκε από το 10% στο 15%.

Δυσβάσταχτο είναι το βάρος για τις επιχειρήσεις εάν στη 
φορολογία συνυπολογιστούν και οι ασφαλιστικές εισφορές. 

Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα 
με τα οποία το άθροισμα των φόρων και των καθαρών κοι-
νωνικών εισφορών ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ελλάδα το 
2017 ανήλθε σε 41,8%, με τη χώρα μας να καταλαμβάνει την 
8η θέση στη λίστα με τις χώρες της Ε.Ε. με το μεγαλύτερο 
ποσοστό φόρων ως προς το ΑΕΠ τους. Όπως προκύπτει από 
τα ίδια στοιχεία, ο συνολικός δείκτης φόρου προς το ΑΕΠ 
ανήλθε σε 40,2% στην Ε.Ε. το 2017, σημειώνοντας αύξηση 
σε σχέση με το 2016 (39,9%). Στην Ευρωζώνη τα φορολο-
γικά έσοδα αντιπροσώπευαν το 41,4% του ΑΕΠ το 2017, ε-
λαφρώς αυξημένα από 41,2% το 2016.

Το μεγαλύτερο ποσοστό φόρων και κοινωνικών εισφο-
ρών σε ποσοστό του ΑΕΠ το 2017 σημειώθηκε στη Γαλλία 
(48,4%), στο Βέλγιο (47,3%) και στη Δανία (46,5%), ακολου-
θούμενες από τη Σουηδία (44,9%), τη Φινλανδία (43,4%), 
την Αυστρία και την Ιταλία (42,4%) και την Ελλάδα (41,8%).

Και όλα αυτά τη στιγμή που η Ελλάδα προσπαθεί να ε-
νισχύσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών της, 
καθώς καταλαμβάνει τη χειρότερη θέση μεταξύ των χωρών 
του ΟΟΣΑ.

  ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ

ΑΝΘΡΑΚΕΣ Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΜΕΊΩΜΕΝΟΥ ΕΝΦΊΑ 
ΚΑΊ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΓΊΑ ΤΊΣ ΕΠΊΧΕΊΡΗΣΕΊΣ
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Ό
ταν το πρωί της Παρασκευής 23 
Μαρτίου 2018 στην Κομοτηνή γινό-
ταν εκδήλωση προς τιμήν του Ιδρύ-
ματος Σταύρος Νιάρχος, που έκανε 
δωρεά 55 εκατ. ευρώ για το νέο νο-
σοκομείο της Κομοτηνής, ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πο-

λάκης εμφανιζόταν εξαιρετικά ικανοποιημένος.
«Κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια, εδώ και τρία χρόνια, 

ανάταξης ενός ρημαγμένου συστήματος υγείας. Το νοσοκο-
μείο σας είχε πολύ μεγάλα χρέη το 2015, ενώ το 2017 έκλεισε 
με 5 εκατ. ταμειακό διαθέσιμο» έλεγε ο κ. Πολάκης.

Επτά μήνες αργότερα, στις 24 Νοεμβρίου 2018, το υ-
πουργείο Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωνε το αποτέλε-
σμα έρευνας των Εσωτερικών Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ., μετά 
από εντολή της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ροδόπης, από την 
οποία προέκυπτε ότι επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ, κατά την 
τριετία 2015-2017, ένας γιατρός είχε προκαλέσει βλάβη στον 
ΕΟΠΥΥ, ύψους 6,2 εκατ. ευρώ. Δηλαδή ποσό μεγαλύτερο 
από το ταμειακό διαθέσιμο που είχε κάνει τον κ. Πολάκη να 
πανηγυρίζει.

Τότε έγινε γνωστό ότι ο συγκεκριμένος γιατρός ήταν στέ-
λεχος, διευθυντής δηλαδή της Παθολογικής Κλινικής του νο-
σοκομείου, ο οποίος στο μεταξύ είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα, 
κατά τη διάρκεια της οποίας είχε συνταξιοδοτηθεί.

Η εύγλωττη σιωπή των συνδικάτων
Ο διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Στρατής 
Πλωμαρίτης, επιβεβαιώνοντας την πληροφορία, έδωσε επι-
πλέον διαστάσεις. Η υπόθεση δεν αφορούσε μόνο τον συγκε-
κριμένο αλλά τρεις γιατρούς, οι υποθέσεις των οποίων είχαν 
παραπεμφθεί στον εισαγγελέα. Και οι τρεις για παράτυπες 
και καταχρηστικές συνταγογραφήσεις, το ύψος των οποίων υ-
περέβαινε τα 10 εκατ. ευρώ.

«Αυτά τα πράγματα γίνονταν σε βάθος χρόνου και ποτέ 
δεν γινόταν έλεγχος ποιος συνταγογραφεί και τι. Για πρώτη 

Πέντε γιατροί του Νοσοκομείου 
της Κομοτηνής κατηγορούνται 
ότι έβλαψαν το νοσοκομείο με 
καταχρηστικές συνταγογραφήσεις 
αξίας μεγαλύτερης των 10 εκατ. 
ευρώ, αλλά ο αν. υπουργός Υγείας 
πανηγυρίζει για ταμειακά διαθέσιμα 
5 εκατ. ευρώ και η Ένωση των 
Νοσοκομειακών Γιατρών της Θράκης 
σιωπά.

φορά πριν τρία χρόνια άρχισε να ελέγχει τι κάνει ο ΕΟΠΥΥ» 
σημείωσε ο κ. Πλωμαρίτης αναφερόμενος στις παράνομες συ-
νταγογραφήσεις.

Μάλιστα διευκρίνισε ότι οι τρεις γιατροί έχουν μπει σε 
διαθεσιμότητα με απόφαση του υπουργού, μετά από εισή-
γηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, από το 2017. Δηλαδή 
ο κ. Πολάκης ήξερε τι ακριβώς συνέβαινε στο νοσοκομείο 
όταν τον Μάρτιο του 2018 πανηγύριζε για το ταμειακό του 
διαθέσιμο. Απλώς προτίμησε να μην αναφερθεί στο πιο κρί-
σιμο ζήτημα της διαχείρισης των πόρων στην υγεία, τη συ-
νταγογράφηση, γιατί, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφο-
ρίες, τουλάχιστον ο ένας από τους τρεις εμπλεκόμενους για-
τρούς συγκαταλεγόταν στους «συμμάχους» στην προσπάθεια 
για περισσότερο δημόσιο τομέα στην υγεία. Δηλώσεις του συ-
γκεκριμένου «τεκμηρίωναν» τα ρεπορτάζ φιλικών στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ μέσων ενημέρωσης περί της απαξίωσης που επέβαλε 
η κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου στο εθνικό σύστημα υγείας 
και ως συνδικαλιστής είχε πρωτοστατήσει στις κινητοποιή-
σεις της περιόδου 2012-2015. Ο συγκεκριμένος συνδικαλι-
στής δεν ελέγχεται για καταχρηστικές συνταγογραφήσεις την 
περίοδο προ του 2015, αλλά ιατρικοί κύκλοι ισχυρίζονταν ότι 
δεν είναι πολύ πιθανό να μη συνταγογραφούσε επιπλέον συ-
νταγές και όταν διαμαρτυρόταν για την υποβάθμιση των υπη-
ρεσιών υγείας.

«Όμως η κοινωνία της Κομοτηνής και της Ροδόπης για 
πόσο ακόμη θα ατενίζει με απάθεια τη διάλυση του νοσοκο-
μείου της;» ανέφερε σε ανακοίνωσή της στις 26 Ιουλίου 2012 
η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας Θράκης, 
της οποίας ήταν σημαίνον μέλος.

Μεταθέτοντας την ευθύνη
Ενδεικτικός είναι και ο τρόπος διαχείρισης του θέματος από 
τη διοίκηση του νοσοκομείου. Απαντώντας σε ερώτηση της ε-
φημερίδας «Χρόνος», ο διοικητής του Σισμανόγλειου Γιώρ-
γος Φιλιππίδης είπε: «Το νοσοκομείο δεν μπορεί να επιβά-
λει ποινή, καθώς η δράση τους δεν αφορά απάτη σε βάρος του 

νοσοκομείου αλλά σε βάρος του ΕΟΠΥΥ». Διευκρίνισε μάλι-
στα ότι αυτή ήταν η στάση της διοίκησης και στις τρεις περι-
πτώσεις που απασχολούν πλέον τον εισαγγελέα, αλλά προα-
ναγγέλλοντας και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. «Η ίδια δια-
δικασία ακολουθήθηκε για τους τρεις γιατρούς, αλλά και για 
όσους άλλους πιθανόν να ακολουθήσουν» είπε, επιβεβαιώνο-
ντας εμμέσως πλην σαφώς τις πληροφορίες ότι γίνεται έρευνα 
για άλλους δύο γιατρούς, η οποία ανεβάζει σε πέντε τις περι-
πτώσεις στο ίδιο νοσοκομείο.

Όμως, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, η δι-
καστική συνέχεια της υπόθεσης δείχνει να έχει αγκυλώσεις, 
διότι οι φάκελοι των τριών γιατρών, που έχουν τεθεί σε αργία 
από τον Σεπτέμβριο του 2017, έχουν σταλεί στην Εισαγγελία 
Ροδόπης για περαιτέρω διερεύνηση. Από τους τρεις, ο ένας 
φέρεται να συνταξιοδοτήθηκε και ο δεύτερος φέρεται να έχει 
επιστρέψει στην υπηρεσία του.

Η «υπόθεση Novartis» της Κομοτηνής
Σύμφωνα με πληροφορίες, η βλάβη των 6,2 εκατ. ευρώ προ-
κύπτει από χιλιάδες συνταγογραφήσεις ενός ειδικού σκευ-
άσματος που προοριζόταν για όσους πάσχουν από φλεγμο-
νώδη νόσο του λεπτού εντέρου (νόσος του Crohn) ή δυσανε-
ξία του εντέρου.

Ο συγκεκριμένος γιατρός στις συνταγές σε ασθενείς μετά 
από εξετάσεις συμπεριλάμβανε το σκεύασμα, παρ’ ότι είχαν 
άσχετα προβλήματα και δεν το είχαν ανάγκη, ώστε να παίρνει 
προμήθεια κάθε φορά που το συνταγογραφούσε. Η έρευνα 
κάνει λόγο για περίπου 10.000 συνταγές συνολικά.

Κατά σύμπτωση, για τη συνταγογράφηση του ίδιου σκευ-
άσματος ελέγχεται υπόθεση παράνομων συνταγογραφήσεων 
που αποκαλύφθηκε πριν από έναν χρόνο στο Πανεπιστημι-
ακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, με ζημιά που έφτανε τα 
2,5 εκατ. ευρώ. Το σύνολο οφέλους δηλαδή για μία φαρμα-
κευτική εταιρεία, από μόνο δύο γιατρούς, έφτανε τα 8,7 εκατ. 
ευρώ, σε μια υπόθεση που θυμίζει το σκηνικό της Novartis. 
Πληροφορίες για έλεγχο της εταιρείας δεν έχουν διαρρεύσει.

Όμως αυτές οι υποθέσεις έχουν και παράπλευρες απώ-
λειες, διότι δημιουργούν καθεστώς ανασφάλειας στους ερ-
γαζόμενους στα νοσοκομεία, καθώς, όπως επιβεβαίωσε και 
ο διοικητής του Σισμανόγλειου της Κομοτηνής, υπάρχει μια 
αποχή γιατρών από τη συνταγογράφηση.

«Όταν είχε γίνει γνωστό ήδη από πέρυσι, έρχονταν ασθε-
νείς και μου έκαναν παράπονα ότι οι γιατροί δεν συνταγογρα-
φούν. Εξήγησα ότι αν οι γιατροί συνταγογραφούν σε ασθε-
νείς που πρέπει να πάρουν τα φάρμακα, τότε δεν θα υπάρχει 
κανένα πρόβλημα. Δεν θα πρέπει να φοβάται ο γιατρός να συ-
νταγογραφήσει» είπε ο κ. Φιλιππίδης.

  ΑΝΤΏΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ

ΜΙΑ ΜΙΝΙ NOVARTIS ΚΑΤΏ ΑΠΟ ΤΗ ΜΥΤΗ 
ΤΟΥ ΠΟΛΑΚΗ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
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Μ
ε κάποια έκ-
πληξη παρα-
κολουθούµε 
τον αναβρα-
σµό και τις 
α ν τ ι π α ρ α -
θέσεις στις 
σχολικές κοι-

νότητες µε αφορµή τις ενδεχόµενες καταλή-
ψεις για το Μακεδονικό. Φυσικά, εν µέσω α-
νταλλαγής συνθηµάτων και αντιπαραθέσεων, 
τα ουσιαστικά θέµατα της Μακεδονίας χάνουν 
τη βαρύτητά τους. Όµως, ειδικά στο πλαίσιο 
αυτής της συγκυρίας, αξίζει να µετράµε πιο 
ψύχραιµα τα δεδοµένα. Έστω και µε αφορµή 
τις εφήµερες πολιτικές ρουκέτες, αξίζει να 
βρούµε την ουσιαστική σηµασία, αλλά και τον 
ρόλο που παίζει στην ελληνική πραγµατικό-
τητα µια πολύπαθη περιοχή σαν τη Μακεδο-
νία, όπου συνδυάζεται το στοιχείο της κεντρι-
κότητας µε τον συνοριακό χαρακτήρα. Έναν 
συνοριακό χαρακτήρα τόσο για την Ελλάδα 
όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1. Η Αρχαία Μακεδονία, πριν από τις εκστρα-
τείες του Μ. Αλεξάνδρου και σύµφωνα µε τα 
αρχαιολογικά ευρήµατα και τις ιστορικές ανα-
φορές, αποτελείται από τις σηµερινές περιφε-
ρειακές ενότητες Γρεβενών, ∆ράµας, Ηµαθίας, 
Θάσου, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Καστοριάς, 
Κιλκίς, Κοζάνης, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, 
Φλώρινας και Χαλκιδικής. Αυτή η περιοχή 
–που ορισµένοι τη λένε Μακεδονία του Αι-
γαίου– έχει έκταση πάνω από 34.000 τετρα-
γωνικά χιλιόµετρα και αντιστοιχεί στο 1/4 της 
έκτασης της χώρας.
2. Η φυσιογνωµία της Μακεδονίας ορίζεται 
και από το οικιστικό και το αστικό της δίκτυο, 
τις παραγωγικές και τις συγκοινωνιακές υπο-
δοµές της, δηλαδή τους οδικούς άξονες, τον σι-
δηρόδροµο, το αεροδρόµιο και τα λιµάνια. Στο 
οικιστικό δίκτυο της Μακεδονίας στεγάζονται 
840.000 νοικοκυριά που φιλοξενούν 2,5 εκα-
τοµµύρια µέλη, από τα οποία το 1 εκατοµµύριο 
είναι παιδιά.
3. Οι ορεινοί όγκοι, το σύστηµα απορροής και 
η γεωµορφολογία του εδάφους διαµορφώ-
νουν τα µοναδικά χαρακτηριστικά ενός συ-
στήµατος µε πλούσια πανίδα και χλωρίδα βι-
ότοπων, λιµνών, ορεινών και πεδινών οικοσυ-

ΠΕΝΤΕ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕ∆Ο-
ΝΙΑ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟ
ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΟΥΡΟΥΝΗ*

στηµάτων. Αυτά τα µοναδικά χαρακτηριστικά 
δεσπόζουν µε τόση ένταση, που δεν επιτρέ-
πουν να γίνονται αισθητές οι πιέσεις στο πε-
ριβάλλον από την αστική ανάπτυξη. Τα δάση 
και τα νερά καλύπτουν το 1/3 της έκτασης της 
Μακεδονίας, ξεπερνώντας τα 11.000 τετραγω-
νικά χιλιόµετρα που αντιστοιχούν στο 1/3 του 
συνολικού δασικού πλούτου της χώρας.  
4. Η Μακεδονία, εξαιτίας των φυσικών της 
πόρων και των πεδινών εκτάσεων, έχει δια-
µορφώσει ένα παραγωγικό πρότυπο που χα-
ρακτηρίζεται από πολυµορφία, αλλά µε έ-
ντονα γεωργικό προσανατολισµό. Στις εύφο-
ρες περιοχές της Φλώρινας, της Αριδαίας, της 
Έδεσσας και της Νάουσας, των Γιαννιτσών και 
του Κιλκίς, της ∆ράµας, των Σερρών, της Επα-
νωµής, του Λαγκαδά και άλλων αναπτύσσο-
νται καλλιέργειες που ξεπερνούν το 42% του 
εδάφους της, που αντιστοιχεί στο 1/3 της α-
γροτικής γης της Ελλάδας. Σε αυτές τις εύφο-
ρες κοιλάδες παράγεται το 1/4 της εγχώριας α-
καθάριστης προστιθέµενης αξίας στον τοµέα 
της γεωργίας.
5. Όµως ο δείκτης που «σηκώνει τα φρύδια» 
είναι ο ορυκτός της πλούτος. Οι χώροι εξό-
ρυξης της Μακεδονίας αθροίζουν το 51% των 
χώρων εξόρυξης ολόκληρης της Ελλάδας. Τα 
κεφαλαιώδους οικονοµικής και εθνικής ση-
µασίας κοιτάσµατα λιγνίτη εντοπίζονται στην 
Πτολεµαΐδα και στο Αµύνταιο, των οποίων τα 
λιγνιτωρυχεία τροφοδοτούν τις θερµοηλε-
κτρικές µονάδες της Κοζάνης και της Φλώ-
ρινας. Η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς των 
µονάδων Αγίου ∆ηµητρίου, Καρδιάς, Πτο-
λεµαΐδας και Αµυνταίου είναι της τάξης των 
4,500 MW, που αντιστοιχεί στο µισό της συ-
νολικής ισχύος της χώρας.

Για το «Μακεδονικό» δεν ξέρω, αλλά η 
Μακεδονία, ναι, είναι ελληνική. Και γι’ αυτόν 
τον λόγο οφείλουµε να προετοιµάζουµε ενη-
µερωµένους πολίτες που θα πλαισιώσουν την 
ευρωπαϊκή οικογένεια της ειρήνης και της συ-
ναδέλφωσης. Ενηµερωµένους πολίτες που θα 
µπορούν να καταλαβαίνουν τη διαφορά µε-
ταξύ πατριωτισµού και εθνικισµού.

*Ο Κώστας Κουρούνης είναι πολεοδόµος πο-
λιτικός µηχανικός, υπεύθυνος για την πρω-
τοβουλία Publicspace.gr.
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Αυτεπάγγελτη επέμβαση των 
αρχών για κάθε αξιόποινη πράξη 
στα ανώτατα ιδρύματα, ίδρυση 
μη κρατικών πανεπιστημίων και 
άσκηση μαθητών σε επιχειρήσεις, 
μεταξύ των προτάσεων της ΝΔ.

  ΑΦΡΟΔΊΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΎ

ΜΕΤΑΡΡΎΘΜΙΣΗ ΜΕ ΦΌΝΤΌ 
ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Β
άση εισαγωγής και αριθμός εισακτέων που θα 
ορίζονται από τα πανεπιστήμια, κατάργηση του 
ασύλου, τέλος στους αιώνιους φοιτητές, χρη-
ματοδότηση των ανώτατων ιδρυμάτων βάσει 
κριτηρίων και άσκηση μαθητών σε επιχειρή-
σεις περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το σχέδιο 

που παρουσίασε η ΝΔ για την παιδεία και το οποίο αφορά ρυθμί-
σεις σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Πειθαρχικές ευθύνες στις πρυτανικές αρχές
Με το ζήτημα της ασφάλειας να είναι στην κορυφή της ατζέντας 
της ΝΔ, ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανακοίνωσε 
από το βήμα του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος την κα-
τάργηση του νόμου περί ασύλου, προκειμένου, όπως είπε, «τα πα-
νεπιστήμια να αποδοθούν και πάλι σε αυτούς στους οποίους α-
νήκουν: στους φοιτητές, στους καθηγητές τους, στη μάθηση και 
στην έρευνα».

Με αφορμή το θέμα του ασύλου, μία ημέρα πριν ο Αλέξης 
Τσίπρας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχαν διασταυρώσει τα ξίφη 
τους στη Βουλή, με τον πρωθυπουργό να καταλογίζει στον κ. Μη-
τσοτάκη «βαθύ μίσος για το δημόσιο πανεπιστήμιο» και τον τε-
λευταίο να αντιτείνει ότι «το άσυλο στα πανεπιστήμια έγινε πα-
ραβατικό άσυλο».

Η πρόταση, πάντως, της ΝΔ περιλαμβάνει και αυτεπάγγελτη 
επέμβαση των δημόσιων αρχών για κάθε αξιόποινη πράξη που θα 
λαμβάνει χώρα στα ακαδημαϊκά ιδρύματα και πειθαρχικές ευθύ-
νες όταν οι πρυτανικές αρχές δεν θα ενημερώνουν έγκαιρα τα αρ-
μόδια δημόσια όργανα για παραβατικές πράξεις.

Παραμένοντας στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο 
κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για «πολυπόθητη αυτονομία» που 
θα αποκτήσουν τα ιδρύματα. Στόχος, η ψήφιση ενός σύγχρο-
νου νόμου-πλαισίου που θα τους δίνει τη δυνατότητα να αποφα-
σίζουν μόνα τους τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριό-
τητές τους. Αντίστοιχα, όπως ανέφερε η τομεάρχης Παιδείας της 

ΝΔ Νίκη Κεραμέως, «θα διαμορφωθεί πλαίσιο που θα επιτρέπει 
στα ιδρύματα να προσελκύουν πόρους από ιδιωτικές πηγές και να 
τους διαχειρίζονται με τον πιο αποδοτικό τρόπο, αλλά με τήρηση 
αυστηρών κανόνων διαφάνειας και λογοδοσίας».

Παράλληλα, η πρόσθετη χρηματοδότηση την οποία θα μπο-
ρούν να λαμβάνουν από την πολιτεία θα συνδέεται και με τα απο-
τελέσματα της αξιολόγησης. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε τη θέση 
του κόμματος για αλλαγή στο άρθρο 16 και τη δημιουργία μη κρα-
τικών, ακόμα και ιδιωτικών, πανεπιστημίων, «τα οποία θα ιδρύο-
νται υπό αυστηρούς όρους και θα λειτουργούν με διαφάνεια, αξι-
ολόγηση και λογοδοσία».

Δεν καταργούνται οι Πανελλαδικές
Στον προγραμματισμό της ΝΔ δεν περιλαμβάνεται προς το παρόν 
καμία αλλαγή στον τρόπο εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση. 
«Το σύστημα εισαγωγής καθοδηγείται από την αρχή του “ράβε-
ξήλωνε”, αδιαφορώντας για την τεράστια αναστάτωση που αυτό 

προκαλεί στους υποψήφιους και στις οικογένειές τους. Έχω χάσει 
το μέτρημα από το πόσες φορές έχει εξαγγείλει η ηγεσία του υ-
πουργείου Παιδείας, αλλά και προσωπικά ο κ. Τσίπρας, αλλαγές 
στο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια» ανέφερε ο κ. Μητσο-
τάκης, προσθέτοντας ότι «τα πανεπιστήμια θα είναι αυτά τα οποία 
θα καθορίζουν και τον αριθμό εισακτέων και τη βάση εισαγωγής».

Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρχει το Εθνικό Απολυτήριο, το 
οποίο θα αποκτάται με την επιτυχή ολοκλήρωση του Λυκείου. Για 
τον προσδιορισμό του βαθμού του Εθνικού Απολυτηρίου θα συ-
νυπολογίζονται οι βαθμοί και των τριών τάξεων του Λυκείου, με 
ειδικό συντελεστή ανά τάξη.

Επίσης, καθιερώνονται οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις 
από τάξη σε τάξη για όλο το Λύκειο, με επιλογή των θεμάτων 
από την τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας. Επιπλέον, 
μπαίνει τέλος στους αιώνιους φοιτητές, με καθιέρωση ανώτατου 
χρονικού ορίου ολοκλήρωσης των προπτυχιακών σπουδών στα 
ν+2 έτη, όπως ίσχυε και στο παρελθόν, εκτός εξαιρέσεων που θα 
αποφασίζονται από τα αρμόδια όργανα του εκάστοτε ιδρύματος.

Προκειμένου οι μαθητές «να εξοικειώνονται με την πραγμα-
τική οικονομία και να επιλέγουν το αντικείμενο σπουδών τους με 
μεγαλύτερη σιγουριά», η ΝΔ προτείνει τη δυνατότητα «άσκησης» 
σε επιχειρήσεις. Παράλληλα, ο σχολικός προσανατολισμός καθι-
ερώνεται από το Γυμνάσιο με τη συμμετοχή στελεχών της αγοράς.

Πρότυπα σχολεία και καινοτομία
Σύμφωνα με τις προτάσεις της ΝΔ, όλοι οι μαθητές θα απο-
κτούν πιστοποιητικό βασικών γνώσεων πληροφορικής μέχρι 
την Α΄ Λυκείου, ενώ μέσα στα σχολεία θα προσφέρεται εκμά-
θηση ξένων γλωσσών και θα διενεργούνται εξετάσεις για την α-
πόκτηση κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.

Στόχος, το δημόσιο σχολείο να μετατραπεί σε μια σύγχρονη 
και δημιουργική κυψέλη γνώσης και καινοτομίας. «Με έμφαση 
στην καλλιέργεια ήπιων (δημιουργικότητα, κριτική σκέψη, ε-
πίλυση προβλημάτων, ομαδική δουλειά) και ψηφιακών δεξι-
οτήτων (χρήση υπολογιστών, ψηφιακή επικοινωνία, ασφαλής 
χρήση διαδικτύου), αντί για ενθάρρυνση της αποστήθισης και 
της παπαγαλίας».

Παράλληλα, δημιουργούνται ένα πρότυπο και ένα πειραμα-
τικό σχολείο σε κάθε περιφερειακή ενότητα της χώρας, αρχίζο-
ντας από τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της Αθήνας και 
της Θεσσαλονίκης. Αντίστοιχα, ιδρύονται και πρότυπα επαγ-
γελματικά λύκεια σε αντιπροσωπευτικές περιοχές, τα οποία θα 
συνεργάζονται με επιχειρήσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού 
τομέα.

Σχετικά με το μείζον ζήτημα των παιδικών σταθμών, για 
κάθε παιδί που δεν θα βρίσκει θέση σε δημοτικό παιδικό 
σταθμό, η οικογένειά του, εφόσον πληροί τα εισοδηματικά κρι-
τήρια, θα λαμβάνει κουπόνι ύψους 180 ευρώ τον μήνα για δέκα 
μήνες τον χρόνο, το οποίο και θα μπορεί να εξαργυρώνει σε 
βρεφονηπιακό σταθμό της επιλογής της.

ΥΠΕΠΘ: Νεοφιλελεύθερο σενάριο 
με ακροδεξιό λόγο
Για «παράσταση με νεοφιλελεύθερο σενάριο και ακροδεξιό 
λόγο» έκανε λόγο η ανακοίνωση του υπουργού Παιδείας Κώστα 
Γαβρόγλου με αφορμή τις ανακοινώσεις της ΝΔ. Ο κ. Γαβρό-
γλου κατηγόρησε τη ΝΔ για «επιλεκτική λογοκλοπή, εξαγγέλ-
λοντας μέτρα που ήδη υλοποιούνται, προκειμένου να οικειο-
ποιηθεί μέρος της κοινωνικής αποδοχής που αυτά ήδη έχουν».

Παράλληλα, ο κ. Γαβρόγλου σημείωσε ότι «η τύχη που επι-
φυλάσσουν ο κ. Μητσοτάκης και η κ. Κεραμέως για τα Νηπια-
γωγεία και τα Δημοτικά είναι να βρουν χορηγούς, για τους μα-
θητές του Γυμνασίου και του Λυκείου εξετάσεις-εξετάσεις-εξε-
τάσεις και για τους καθηγητές σύνδεση της αξιολόγησης με τη 
μισθοδοσία».

«Η παρουσίαση», κατέληγε η ανακοίνωση, «είχε και μεγάλη 
δόση περί ανομίας, ώστε ο κύκλος χορηγίες για τη λειτουργία 
της δημόσιας εκπαίδευσης - εξαντλητικές εξετάσεις - μείωση α-
ριθμού εισακτέων να συμπληρωθεί με την τόσο επιθυμητή για 
τη Νέα Δημοκρατία αστυνομοκρατία στα Πανεπιστήμια».
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ΠΕΣ ΤΟ Μ’ ΕΝΑ TWEET
…και  βγάλε  τον  πραγµατ ικό  εαυτό  σου.

 ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

Σε µεγάλη φόρµα βρέθηκε ο πρωθυπουργός την εβδοµάδα 
που µας πέρασε, εντυπωσιάζοντας µε τις δηµόσιες παρεµβά-
σεις του.
Ξεκίνησε δυναµικά ενηµερώνοντάς µας ότι «εγώ δεν έχω 
κλούβες των ΜΑΤ ούτε έξω από το σπίτι µου ούτε έξω από το 
γραφείο µου».

Γοητευτικά παραµυθένιο, σίγουρα. 

Ίσως βέβαια ο πρωθυπουργός να µη µιλούσε για το γραφείο 
του στο Μαξίµου, ίσως να µιλούσε για το γραφείο του στη Βου-
λή, όπου οι κλούβες είναι απέναντι και δεν τις έχει ο ίδιος αλλά 
είναι για όλους, ή για το γραφείο του ως πολιτικός µηχανικός, 
αν έχει. Ή µπορεί να µιλούσε γι’ αυτό το γραφείο του.

O πρωθυπουργός δεν έµεινε εκεί, έδωσε συνέχεια στο κρε-
σέντο του µε αφορµή τη σύλληψη µελών κυκλώµατος λαθρε-
µπορίας χρυσού µε φερόµενο ως επικεφαλής τον ιδιοκτήτη 
ενεχυροδανειστηρίων Ριχάρδο. Στη Βουλή, λοιπόν, αναφερό-
µενος στην υπόθεση Ριχάρδου, έκανε και κριτική προς τα ΜΜΕ 
ότι δεν ασχολούνται ιδιαίτερα µε τους «εγκληµατίες µε τα λευκά 
κολάρα, τη στιγµή που αφιερώνουν πολύωρα ρεπορτάζ για 
ψύλλου πήδηµα». Προφανώς το ψύλλου πήδηµα για τον πρω-
θυπουργό αφορά τους υπόλοιπους εγκληµατίες στους οποίους 
συνήθως «αφιερώνουν πολύωρα ρεπορτάζ» τα ΜΜΕ, όπως 
τους ληστές που µπουκάρουν στα σπίτια του κόσµου, πολλοί 
έχοντας αποφυλακιστεί χάρη στις ευεργετικές για τους ίδιους δι-
ατάξεις του «νόµου Παρασκευόπουλου», συχνά βασανίζοντας ή 
και δολοφονώντας τα θύµατά τους. Αν και το πιθανότερο είναι το 
ψύλλου πήδηµα να αφορά τη «δραστηριότητα» του Ρουβίκωνα 
ή κανένα ψιλοκάψιµο λεωφορείου, καµιά µολότοφ σε αστυνο-
µικούς, συνηθισµένα, ψύλλου πήδηµα, πράγµατα.
Αυτό δεν ήταν το µόνο σχόλιο του πρωθυπουργού για την 
υπόθεση Ριχάρδου.

Ως γνωστόν, ο Ριχάρδος αγόραζε «τα χρυσαφικά σας σε τιµή 
κοσµήµατος και όχι απλώς σαν χρυσό».

To πρωθυπουργικό σερί συνεχίστηκε κατά την επίσκεψή του 
στο Μάτι, κάθε άλλο παρά τυχαία, την ηµέρα της απεργίας των 
δηµοσιογράφων.

Το θέµα είναι πως ο πρωθυπουργός πήγε ακριβώς γι’ αυτόν τον 
λόγο στο Μάτι, να ανακοινώσει ότι θα φτιάξει νοσοκοµείο. Το 
έδεσε µε το «να φτιάξουµε κοινωνικούς χώρους, να φτιάξουµε 
υποδοµές, να φτιάξουµε σχολεία», το διάνθισε µε λίγο Αντετο-
κούνµπο και την πρόθεσή του να διοργανώσει µπάσκετ καµπ το 
καλοκαίρι στο Μάτι, το τερµάτισε µε την ατάκα σε πυρόπληκτους 
«και τι θα τα κάνατε τα δύο χιλιάρικα, θα τα σπαταλάγατε», για 
να καταλήξει στο νοσοκοµείο. Κι αυτό γιατί το νοσοκοµείο είναι 
το… εφικτό, το µόνο σίγουρο απ’ όσα εξήγγειλε: θα το κάνει 
δωρεά η Κύπρος.

Το καταπληκτικό βέβαια µε το «θα τα σπαταλάγατε» είναι 
πως στην ουσία συνιστά πλήρη απαξίωση της κυβερνητικής 
πολιτικής διά στόµατος πρωθυπουργού. Στο Μάτι κρίνεται πως 
το σηµαντικό είναι να γίνει νοσοκοµείο που «θα µείνει» και όχι 
να δοθούν επιδόµατα «που θα φύγουν». Αντιθέτως, η κυβερ-
νητική οικονοµική πολιτική συνίσταται στο να µειώνονται έως 
να εξαφανίζονται οι δηµόσιες επενδύσεις που «θα έµεναν», θα 
έδιναν δουλειές και ώθηση στην οικονοµία, προκειµένου να 
φτιάξουµε υπερπλεονάσµατα για να δοθούν επιδόµατα… που 
«θα φύγουν».
Σε άλλα νέα, ένα από τα µεγάλα θέµατα της εβδοµάδας ήταν οι 
µαθητικές ή «µαθητικές» κινητοποιήσεις και καταλήψεις, οι µα-
θητικές ή «µαθητικές» αντικινητοποιήσεις. Σε γενικές γραµµές 
για όλους τους υπόλοιπους ισχύει αυτό:

Για τους µαθητές, όµως, ισχύει αυτό:
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∆εδοµένου ότι το πενιχρό επίδοµα 
ανεργίας το λαµβάνει µόνο ένας 
στους δέκα, είναι πασιφανές ότι ένα 
κοινωνικό µέρισµα στο τέλος του έτους 
µόνο στάχτη στα µάτια µπορεί να 
θεωρηθεί, καθώς δεν αποτελεί λύση.

Προκλητική είναι πλέον η αδιαφορία της κυβέρνη-
σης για τους ανέργους, οι οποίοι, παρά την έξοδο 
από το µνηµόνιο (για την οποία πανηγυρίζει το 
Μέγαρο Μαξίµου), συνεχίζουν να είναι περισ-
σότεροι από 1 εκατοµµύριο. Και το ακόµα χειρό-

τερο είναι πως δεν υπάρχει µια πολιτική που να παρέχει στήριξη σε 
αυτούς τους ανθρώπους και τις οικογένειές τους. ∆εδοµένου ότι –
όπως προκύπτει από τα τελευταία στοιχεία του ΟΑΕ∆– το πενιχρό 
επίδοµα ανεργίας το λαµβάνει µόνο ένας στους δέκα, είναι πασιφα-
νές ότι ένα κοινωνικό µέρισµα στο τέλος του έτους µόνο στάχτη στα 
µάτια µπορεί να θεωρηθεί, καθώς δεν αποτελεί λύση.

Ακόµα και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέ-
µηση της ανεργίας, που «επιβαρύνει» και εργαζόµενους και εργο-
δότες, δεν φαίνεται να αποδίδει καρπούς. Αντί η κυβέρνηση να υλο-
ποιήσει ένα σχέδιο για την ουσιαστική προώθηση των επενδύσεων 
και κατά συνέπεια τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, αρκείται 
σε διορισµούς των «δικών της» παιδιών, γυρίζοντας την πλάτη ή, 
στην καλύτερη περίπτωση, δίνοντας ψίχουλα σε όλους τους υπό-
λοιπους. Μα πώς αντιµετωπίζεται πραγµατικά η ανεργία; Με διορι-
σµούς στο ∆ηµόσιο (τις οποίες θα πληρώσουν και πάλι οι φορολο-
γούµενοι) ή µε επενδύσεις και άνοιγµα νέων θέσεων εργασίας στον 
ιδιωτικό τοµέα;

Όσον αφορά, δε, τα προγράµµατα απασχόλησης του ΟΑΕ∆ που 
µόλις πριν από λίγες µέρες ανακοινώθηκαν –αν και η ανεργία έχει 
εξελιχθεί σε γάγγραινα τα τελευταία χρόνια–, σε καµία περίπτωση 
δεν αντιµετωπίζουν το πρόβληµα, καθώς, εκτός του ότι αποτελούν 
προσωρινή λύση, απευθύνονται µόνο σε… λίγους.

Στα ύψη η ανεργία τον Οκτώβριο
Τα στοιχεία δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασµού, καθώς τον Ο-
κτώβριο οι άνεργοι οι οποίοι βρίσκονται στις λίστες του ΟΑΕ∆, ανε-
ξάρτητα από το αν κατά δήλωσή τους αναζητούν ή όχι εργασία, ξεπέ-
ρασαν το 1 εκατοµµύριο και ήταν αυξηµένοι κατά 73.084 σε σχέση 
µε τον Σεπτέµβριο, αλλά και κατά 64.362 σε σχέση µε τον Οκτώβριο 
του 2017. Αυτό είναι ίσως και το πλέον ανησυχητικό στοιχείο, καθώς 
µε τη λήξη της τουριστικής σεζόν είναι σύνηθες το φαινόµενο της 
αύξησης των ανέργων. Τα επίσηµα στοιχεία του ΟΑΕ∆ έρχονται να 
καταδείξουν ότι η µείωση της ανεργίας είναι ένα δύσκολο στοίχηµα, 
που δεν χωράει πανηγυρισµούς, ιδιαίτερα σε µια αγορά έντονα ε-
ξαρτώµενη από την τουριστική κίνηση, όπως είναι η ελληνική.

Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραµµένης ανεργίας του 
ΟΑΕ∆ για τον Οκτώβριο του 2018, οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.012.264 
άτοµα, έναντι 947.907 έναν χρόνο πριν και 939.185 εάν η σύγκριση 
γίνει µε τον προηγούµενο µήνα. Συγκεκριµένα, το σύνολο των εγ-
γεγραµµένων ανέργων µε κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζη-
τούντων εργασία) ανήλθε σε 844.710 άτοµα, έναντι 815.720 ατόµων 
τον Σεπτέµβριο του 2018, καταγράφοντας αύξηση 3,55%.

Εν τω µεταξύ, αν και οι άνεργοι οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι 
στον ΟΑΕ∆ αυξήθηκαν, µειώθηκαν οι δικαιούχοι του επιδόµατος 
ανεργίας, µε αποτέλεσµα κάποιοι εξ αυτών να αντιµετωπίζουν σο-
βαρά προβλήµατα επιβίωσης. Ειδικότερα, το σύνολο των επιδοτού-
µενων ανέργων για τον Οκτώβριο του 2018 (αφορά τον αριθµό των 
δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου µήνα) ανήλθε 
στα 104.636 άτοµα, έναντι 138.798 ατόµων τον Σεπτέµβριο του 2018.

Χωρίς επίδοµα ανεργίας το 88% των ανέργων
Σοκ προκαλούν και οι δηλώσεις της διοικήτριας του ΟΑΕ∆ Μαρίας 
Καραµεσίνη, απ’ όπου προκύπτει ότι το 88% των ανέργων καλείται 

να ζήσει χωρίς το επίδοµα ανεργίας.
«Μόλις το 12% των ανέργων, δηλαδή 150.000 άνθρωποι, καλύ-

πτονται από επίδοµα ανεργίας» δήλωσε η κ. Καραµεσίνη. Μάλιστα 
τόνισε ότι «το ποσοστό της ανεργίας έχει µειωθεί, αλλά είναι το υ-
ψηλότερο ποσοστό στην Ε.Ε. Το σύνολο των ανέργων είναι 906.000 
άτοµα σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ, εγγεγραµµένοι στον ΟΑΕ∆ είναι 
844.700, ενώ 653.000 είναι οι µακροχρόνια άνεργοι, όσοι δηλαδή 
είναι άνεργοι άνω των 12 µηνών. Από αυτούς, λίγοι λαµβάνουν ε-
πίδοµα ανεργίας και λίγοι το βοήθηµα για µακροχρόνια ανέργους, 
γιατί δεν πληρούν τις προϋποθέσεις».

Σύµφωνα µε τη διοικήτρια του ΟΑΕ∆, η µακροχρόνια ανεργία 
καλύπτει µεγάλο ηλικιακό φάσµα, ενώ όποιος είναι πάνω από 45 
ετών έχει λίγες πιθανότητες να µπει στην αγορά εργασίας.

Ένας  Έλληνας παράγει το εισόδηµα 
που καταναλώνουν τρεις
Στους παράγοντες που συντέλεσαν στη µείωση της ανεργίας αναφέ-
ρεται ο Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) στο τε-
λευταίο δελτίο για την ελληνική οικονοµία, διαπιστώνοντας ότι σε 
επίπεδο γενικού πληθυσµού σήµερα εργάζεται µόλις το 35% και σε 
επίπεδο ενεργού πληθυσµού (δηλαδή στις παραγωγικές ηλικίες 15 
έως 64 ετών) το 55,3%. «Πρακτικά, ένας Έλληνας παράγει το εισό-
δηµα που καταναλώνουν τρεις!» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σηµειώνεται, δε, ότι από αυτό το εισόδηµα πληρώνονται η δη-
µόσια υγεία, η παιδεία, οι συντάξεις, η άµυνα, τα δηµόσια έργα, όλες 
οι κρίσιµες λειτουργίες του κράτους και φυσικά η ιδιωτική κατανά-
λωση κάθε νοικοκυριού.

Βέβαια, όταν στις αρχές του µήνα (πολύ πριν δηµοσιοποιηθούν 
τα στοιχεία του ΟΑΕ∆) ανακοινώθηκαν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, 

σύµφωνα µε τα οποία η ανεργία τον Αύγουστο είχε υποχωρήσει, η 
κυβέρνηση δεν δίστασε να πανηγυρίσει. Η… απάντηση όµως ήρθε 
από τον ΣΕΒ, που, όπως παρατηρεί, φαίνεται να µετανάστευσαν στο 
εξωτερικό περίπου 374.000 άτοµα (µε όλες τις µεθοδολογικές ε-
πιφυλάξεις), οπότε το εργατικό δυναµικό µειώθηκε στους άνδρες 
κατά 259.000 άτοµα και αυξήθηκε στις γυναίκες κατά 6.000 άτοµα 
µεταξύ 2009 και 2017. Αυτή η µείωση του εργατικού δυναµικού συ-
ντελεί κατά έναν βαθµό και στη µείωση της ανεργίας που καταγρά-
φεται τα τελευταία χρόνια.

Σήµερα, η Ελλάδα είναι η χώρα εκείνη του αναπτυγµένου κό-
σµου (ΟΟΣΑ) που έχει τη µεγαλύτερη ανεργία και διαθέτει ένα 
από τα λιγότερο γενναιόδωρα συστήµατα στήριξης των ανέργων.

  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ

ΕΛΛΑ∆Α, Η ΧΩΡΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 

ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες
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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

Δίπλα 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 Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Διανο-
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.

Κ
αι εγένετο X-Line. Ένα Picanto με τάσεις φυγής, ε-
νισχυμένους προφυλακτήρες, αυξημένη απόσταση 
από το έδαφος κατά 15 χιλιοστά και ελαφρώς μεγα-
λύτερες διαστάσεις σε σχέση με τις απλές εκδόσεις. 
Για την Kia, η έλευση του συγκεκριμένου μοντέλου 

σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της γκάμας των crossover, προς τα 
κάτω. Για τους πελάτες, πάλι, της εταιρείας, αντικατοπτρίζει μια ιδι-
αίτερη εναλλακτική, με χρώμα και νεανικό χαρακτήρα.

Το μεγαλύτερο, ίσως, ατού του Picanto X-Line 1.0 T-GDi κρύ-
βεται στο τελευταίο συστατικό του ονόματός του. Κάτω από το καπό 
βρίσκεται ένα σύγχρονο, υπερτροφοδοτούμενο σύνολο του ενός 
λίτρου, με συνολική ισχύ 101 ίππων και ροπή 172 Νm, που δεί-
χνει κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του αυτοκινήτου. Από άποψη 
κραδασμών και θορύβου, δεν διεκδικεί τα πρωτεία, περνάει όμως 
τόσο όσο χρειάζεται από αυτά ώστε να νιώθεις μια ζωντάνια. Α-
ντίστοιχα και στην πολύ χαμηλή περιοχή των στροφών εμφανίζει 
ένα μικρό lag, όταν όμως το στροφόμετρο ανέβει πάνω από τις 
1.500 σ.α.λ. αλλάζει πρόσωπο.

Από κει και πάνω γίνεται το μοτεράκι που θα ήθελε κανείς να 
έχει στο μίνι του. Σβέλτο, με νεύρο και αμεσότητα, σε κάνει να θες 
να οδηγείς και όχι απλώς να μετακινείσαι. Οι επιδόσεις του, προ-
φανώς, δεν βάζουν φωτιά στην άσφαλτο, είναι όμως εξαιρετικές 
για την κατηγορία και δίνουν μια αίσθηση που θα ζήλευαν πολ-
λοί ανταγωνιστές. Αρωγός εδώ το καλής κλιμάκωσης πεντάρι 
κιβώτιο με τον θετικό σε κούμπωμα επιλογέα. Όσο για την κατα-
νάλωση, είναι σχετικά τσιμπημένη, αλλά σε αυτό φταίει και το γε-
γονός ότι το νεύρο του κινητήρα συχνά σε ωθεί να πατήσεις λίγο 
γκάζι παραπάνω.

Περνώντας στο εσωτερικό, η δεύτερη ευχάριστη έκπληξη έχει 
να κάνει με το επίπεδο εξοπλισμού και γενικότερα με όσα θα α-
ντικρίσει κανείς. Το σαλόνι του Picanto είναι από τα πιο άνετα της 
κατηγορίας και, χωρίς υπερβολή, μεγαλύτερο απ’ ό,τι θα περί-
μενε κανείς για ένα όχημα 3,6 μέτρων. Ειδικά ο χώρος των απο-
σκευών, με απόλυτα εκμεταλλεύσιμο σχήμα και όγκο 255 λίτρων, 
φλερτάρει με την κορυφή.

Τα χρησιμοποιούμενα υλικά χαρακτηρίζονται τίμια, είναι κάπως 
σκληρά, αλλά δεν δείχνουν φτηνά. Διακόπτες δεν υπάρχουν πολ-

λοί, στο κέντρο όμως του ταμπλό δεσπόζει μία έγχρωμη οθόνη 
αφής 7 ιντσών, η οποία βρίσκεται εκεί από τον βασικό εξοπλισμό. 
Το σύγχρονο infotainment διαχειρίζεται το ηχοσύστημα, συνδέε-
ται με Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, έχει κάμερα οπι-
σθοπορείας και διάφορα άλλα καλούδια, που το κάνουν πρακτικό 
και ευπρόσδεκτο για την κατηγορία.

Ένα ακόμη θετικό που θα αναγνωρίσει ο οδηγός έχει να κάνει 
με τη θέση οδήγησης. Αυτή ρυθμίζεται εύκολα σε κάθε σωματό-
τυπο, προσφέρει αρκετή άνεση και πλευρική στήριξη, καθώς και 
πολύ καλή περιμετρική ορατότητα. Αυτό, σε συνδυασμό και με 
την οδική συμπεριφορά, ολοκληρώνει με τον καλύτερο τρόπο τον 
χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Παρ’ ότι η απόσταση από το έδαφος 
είναι ελαφρώς αυξημένη, στις στροφές οι αναρτήσεις δεν επιτρέ-
πουν ιδιαίτερες κλίσεις. Οι τελευταίες είναι ίσως λίγο πιο σφιχτές 
απ’ όσο θα θέλαμε, προσφέρουν όμως αρκετά στον τομέα της ο-
δικής συμπεριφοράς, χωρίς να στερούν πόντους από την άνεση.

Η αλήθεια είναι ότι σε λακκούβες και έντονες ανωμαλίες του 

οδοστρώματος αρκετοί κραδασμοί μεταφέρονται στο εσωτερικό, 
καθώς το γενικότερο setup και τα χαμηλοπρόφιλα ελαστικά δεν 
καταφέρνουν να φιλτράρουν τα πάντα. Αυτό όμως δεν φτάνει σε 
σημείο να χαρακτηριστεί ενοχλητικό. Ίσα ίσα, σε κάποιους μπο-
ρεί και να αρέσει… Στα συν της ευχάριστης οδικής συμπεριφο-
ράς προστίθεται η αμεσότητα του τιμονιού, ο τρόπος που το αυτο-
κίνητο υπακούει ώστε να στρίψει, ακόμη και σε σχετικά γλιστερό 
οδόστρωμα, καθώς και τα φρένα, που δείχνουν έτοιμα να επι-
βραδύνουν αποτελεσματικά τα 1.000 και κάτι κιλά του αυτοκινή-
του, από κάθε ταχύτητα.

Εν κατακλείδι, το Picanto X-Line είναι ένα από τα πιο απολαυ-
στικά οδηγικά μοντέλα της κατηγορίας, με εξαιρετική ευελιξία στον 
αστικό ιστό, σχετικά πλούσιο εξοπλισμό και 7 χρόνια εργοστασιακή 
εγγύηση. Η τιμή του μόνο είναι ένα θέμα (υπάρχει και ατμοσφαι-
ρική έκδοση 1.2 με €13.390) – εκ πρώτης όψεως δείχνει σχετικά 
υψηλή, με μια πιο ώριμη όμως ματιά δείχνει λογική για τα όσα το 
αυτοκίνητο προσφέρει.

Kia Picanto X-Line 1.0 T-GDi
Ένα crossover τσέπης!

Στη λίγκα των μικρότερων crossover προστίθεται ένα ακόμη μοντέλο 
που όσο μπόι τού λείπει, τόσα χαρίσματα έχει στον δρόμο.

To Gladiator είναι
το νέο πικάπ της Jeep

Η 
Jeep έχει και πάλι ένα αγροτικό στην γκάµα της µετά από 26 ολόκληρα 
χρόνια. Η βάση του αποκλειστικά διπλοκάµπινου Gladiator είναι η ολο-
καίνουρια γενιά του Wrangler – µέχρι και την τρίτη κολόνα τα δύο αυ-
τοκίνητα είναι πανοµοιότυπα, από κει και πέρα στο πικάπ υπάρχει η κα-
ρότσα, το µήκος της οποίας φτάνει τα 1,50 µέτρα.

Για να επιτευχθεί αυτό, το Gladiator έχει µεγαλώσει κατά 79 ολόκληρα εκατοστά 
σε σχέση µε το τετράθυρο Wrangler, φτάνοντας συνολικά τα 5,54 µέτρα, ενώ η αντί-
στοιχη αύξηση του µεταξονίου είναι 49 εκατοστά. Στα αξιοσηµείωτα του νέου αγροτι-
κού της Jeep είναι οι δύο διαµορφώσεις της οροφής. Η στάνταρ συµβατική και αυτή 
µε τη µαλακή οροφή που µπορεί να διπλωθεί και να αποθηκευτεί στο εµπρός µέρος 
της καρότσας, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα να κατέβει το παρµπρίζ και να αφαιρε-
θούν οι ελαφριές αλουµινένιες πόρτες.

Tο Gladiator, προκειµένου να είναι ιδιαίτερα ικανό εκτός δρόµου, διαθέτει τον κα-
τάλληλο εξοπλισµό, όπως συστήµατα τετρακίνησης Command-Trac και Roc-Trac, κο-
ντές σχέσεις, άξονες Dana 44 τρίτης γενιάς, µπλοκέ διαφορικό Trac-Lok και ηλεκτρικά 
αποσυµπλεκόµενη αντιστρεπτική µπροστά. Ένδειξη των δυνατοτήτων του είναι το ότι 
µπορεί να περάσει µέσα από νερό βάθους µέχρι και 76 εκατοστών.

Στις ΗΠΑ, όπου οι πωλήσεις του θα ξεκινήσουν το καλοκαίρι του 2019, το νέο Jeep 
Gladiator, που έχει ωφέλιµο φορτίο 725 κιλών και µπορεί να σύρει τρέιλερ βάρους 
µέχρι και 3,75 τόνων, θα είναι διαθέσιµο µε δύο V6. Έναν diesel 3.000 κυβικών µε 260 
ίππους και 650 Nm και τον κλασικό V6 βενζίνης της µάρκας, µε 285 ίππους και 353 Nm.

Στην Ευρώπη, όπου αναµένεται στα µέσα του 2020, θα πωλείται µε έναν τετρακύ-
λινδρο turbo diesel 2.200 κυβικών µε 200 ίππους, καθώς και µε έναν τετρακύλινδρο 
turbo βενζίνης 2.000 κυβικών που κινεί τα µοντέλα της Alfa Romeo. Στην πορεία α-
ναµένεται και µια υβριδική έκδοση.

Νέο Kia Soul: 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 
ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

Π
ρεµιέρα στο Λος Άντζελες για την 3η γενιά του πιο ιδιαίτερου 
µοντέλου της Kia, του Soul, που ναι µεν έχει διατηρήσει σε ση-
µαντικό βαθµό το σχήµα του –το µήκος είναι στα 4,19 µέτρα–, 
που το καθιστά αναγνωρίσιµο, αλλά ταυτόχρονα δείχνει πιο 
µοντέρνο και δυναµικό. Ειδικά στην ηλεκτρική του εκδοχή 

µε την κλειστή µάσκα, που είναι και η µόνη που θα έρθει στην Ευρώπη.
Το σύστηµα πρόωσης της τελευταίας προέρχεται από το e-Niro και 

κατά πάσα πιθανότητα θα αποτελείται από έναν ηλεκτροκινητήρα 204 
ίππων και 395 Nm, ο οποίος θα κινείται από υγρόψυκτη µπαταρία ιόντων 
λιθίου µε 64 kWh, που θα εξασφαλίζει µια αυτονοµία κοντά στα 450 χι-
λιόµετρα. Ανάλογη δηλαδή µε αυτήν του e-Niro. Από κει και πέρα, θα υ-
πάρχουν τέσσερα προγράµµατα κίνησης (Eco, Comfort, Sport και Eco+), 
καθώς και ανάκτηση ενέργειας µε προοδευτική λειτουργία που µπορεί 
να ρυθµίσει ο οδηγός σε εύρος από το 0 έως το 3.

Για τις ΗΠΑ και την Ασία θα υπάρχουν διαθέσιµα και δύο σύνολα βεν-
ζίνης, ένας turbo 1.600 µε 200 ίππους και ένας ατµοσφαιρικός 2.000 κυ-
βικών και 150 ίππων.

Στο εσωτερικό του νέου Kia Soul, που στην Ευρώπη αναµένεται στα 
µέσα του 2019, κυριαρχούν οπτικά η οθόνης αφής, το σύστηµα πολυµέ-
σων που παρέχει και πληροφορίες για το ηλεκτρικό σύστηµα πρόωσης, 
καθώς και ο ψηφιακός πίνακας οργάνων.



αφιέρωμα //
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΚΕΙΜΕΝΑ, ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΑΛΕΞΊΑ ΣΒΏΛΟΥ

ΤΑ ΝΈΑΣ ΓΈΝΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΓΥΡΝΟΥΝ 
ΣΤΙΣ ΡΙΖΈΣ ΤΗΣ ΜΈΣΟΓΈΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Στη χώρα όπου γεννήθηκε η περίφημη μεσογειακή δίαιτα, η 
επικράτηση του δυτικού τρόπου διατροφής, σε συνδυασμό με 
τον φρενήρη ρυθμό ζωής, έγινε αιτία να στραφούμε σε άλλες 

διατροφικές επιλογές και να απομακρυνθούμε από τη γαστρονομι-
κή μας παράδοση. Ξεχάσαμε την κληρονομιά των προγόνων μας 
και υιοθετήσαμε ξενόφερτες, ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες, με 
αποτέλεσμα την ταχύτερη έλευση των χρόνιων νοσημάτων και την 
κατακόρυφη πτώση των δεικτών υγείας του πληθυσμού. Σήμερα, 
όμως, έχουμε τη δυνατότητα να διορθώσουμε αυτό το σφάλμα με 
τη βοήθεια μιας νέας γενιάς τροφίμων, τα οποία διατίθενται από 
τα ενημερωμένα ράφια των σούπερ μάρκετ και των καταστημάτων 
ειδών διατροφής για ψαγμένους καταναλωτές. Τα νέας γενιάς δι-
ατροφικά προϊόντα, που κυκλοφορούν από καινοτόμες βιομηχανίες 
τροφίμων, οικογενειακές εταιρείες και start-up επιχειρήσεις, συνδυ-
άζουν τη γνώση της γαστρονομικής μας παράδοσης με βελτιωμένες 

συνθέσεις και τεχνολογικές παρεμβάσεις, οι οποίες τα εμπλουτίζουν 
με ωφέλιμες ουσίες, όπως βιταμίνες, μέταλλα, φυτικές ίνες και ω3 
λιπαρά οξέα, ενώ την ίδια ώρα αφαιρούν ανεπιθύμητα συστατικά, 
όπως αλάτι, ζάχαρη, βελτιωτικά και γλουτένη.

Αυτά τα καινοτόμα διατροφικά προϊόντα «παντρεύουν» το πα-
λιό με το καινούργιο και αποτελούν «διαβατήριο» υγείας, ευεξίας 
και μακροζωίας. Δίνοντάς τους θέση στο τραπέζι μας μπορούμε 
να βελτιώσουμε την υγεία μας και να επιστρέψουμε στις ρίζες της 
μεσογειακής διατροφής. Έμπλουτίζοντας το καθημερινό μενού με 
τρόφιμα «νέας τεχνολογίας», με λιγότερα «κακά» λιπαρά, λιγότερη 
ζάχαρη, λιγότερο αλάτι, λιγότερες θερμίδες, αλλά με περισσότερες 
φυτικές ίνες και βιταμίνες και ενδεχομένως χωρίς γλουτένη, βελτιω-
τικά και πρόσθετα, θα ζήσουμε καλύτερα και –ίσως– περισσότερο. 
Αυτό δηλαδή που κάθε άνθρωπος επιθυμεί για την οικογένειά του 
και τον εαυτό του.
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Στις χολι-
γουντια-
νές ταινί-
ες, όπως 
στα «Star 

Wars», η μάχη του κα-
λού με το κακό συνή-
θως απεικονίζεται ως 
σύγκρουση της φωτει-
νής πλευράς της δύνα-
μης με το σκοτάδι. Όμως στη διατροφή η σύγκρουση του καλού με το κακό βρίσκει 
τον απόλυτο εκφραστή της στο crash test ανάμεσα στα ωφέλιμα ωμέγα (ω3, ω6 και 
ω9) λιπαρά και στα «κακά» κορεσμένα και trans λιπαρά. Τα ωμέγα λιπαρά οξέα εί-
ναι οι τρεις σωματοφύλακες της υγείας μας, που θωρακίζουν τα αγγεία από την αθη-
ροσκλήρωση, την καρδιά από τις καρδιοπάθειες, τον εγκέφαλο και τη μνήμη από 
τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, όπως το Αλτσχάιμερ, η νόσος του Πάρκινσον και η 
πολλαπλή σκλήρυνση, και την επιδερμίδα από την πρόωρη γήρανση. Ταυτόχρονα, 
ασκούν συνολικά ευεργετική επίδραση στον οργανισμό, ενισχύοντας το ανοσοποι-
ητικό σύστημα και συμβάλλοντας στην καλύτερη υγεία των αρθρώσεων.

Όπως εξηγεί η κλινική διαιτολόγος - διατροφολόγος Σοφία Ελευθερίου, η με-
σογειακή διατροφή έγινε γνωστή παγκοσμίως παρουσιάζοντας ως το καλύτερο έλαιο 
για κατανάλωση το αγνό παρθένο ελαιόλαδο, που είναι πηγή ω9 μονοακόρεστων λι-
παρών οξέων, και δίνοντας έμφαση στην κατανάλωση ψαριών που περιέχουν τα πο-
λύτιμα ω3 ιχθυέλαια. Επίσης, στο μεσογειακό μενού τιμητική θέση έχουν τα χόρτα 
του βουνού, που είναι πλούσια σε ω6 λιπαρά.

Στον αντίποδα των καλών λιπαρών βρίσκονται τα ζωικά κορεσμένα λίπη, τα ο-
ποία περιέχονται σε όλα τα ζωικά τρόφιμα, και τα ακόμα πιο βλαβερά trans λιπα-

ρά, που είναι ο κύριος 
ένοχος για την αθηρο-
σκλήρωση. Τα trans λί-
πη σχηματίζονται κατά 
τη θερμική επεξεργα-
σία των λαδιών, γι’ αυτό 
πρέπει να αποφεύγου-
με τα τηγανητά.

Πέντε κινήσεις 
για να μειώσουμε την πρόσληψη κακών λιπαρών
• Εμπλουτίζουμε τη διατροφή μας με ψάρια (καλύτερη πηγή ω3 οι σαρδέλες, ο σο-
λομός και το σαλάχι), που τα μαγειρεύουμε στον φούρνο ή στη σχάρα.
• Αντικαθιστούμε το τηγάνισμα και το σοτάρισμα με άλλους τρόπους μαγειρικής 
και χρησιμοποιούμε μόνο ελαιόλαδο σε υψηλές θερμοκρασίες, που αντέχει και 
δεν διασπάται.
• Αποφεύγουμε το έτοιμο ποπκόρν από τους πλανόδιους πωλητές, τα σινεμά, τα λού-
να παρκ και τους παιδότοπους, που φτιάχνεται με βαμβακέλαια και φοινικέλαια και 
είναι γεμάτο trans λιπαρά. Μπορούμε να φτιάξουμε υγιεινό ποπκόρν στα παιδιά στο 
σπίτι με ελαιόλαδο, χωρίς αλάτι.
• Βάζουμε στη διατροφή μας το αβοκάντο, το οποίο είναι ο «βασιλιάς» των ωμέγα λι-
παρών οξέων. Τρώγεται σε σαλάτα, τορτίγια, ανοιχτά και κλειστά σάντουιτς και συν-
δυάζεται με τυρί, ζαμπόν, κοτόπουλο και όλα τα ζαρζαβατικά.
• Μαθαίνουμε στα παιδιά μας να αγαπούν τα χορταρικά και οτιδήποτε πράσινο, κί-
τρινο και πορτοκαλί. Για να μάθουν να τρώνε βραστά και ωμά λαχανικά, τα συνδυ-
άζουμε με αγαπημένα τους φαγητά, όπως το ρύζι και τα ζυμαρικά, ή τα προσθέτου-
με σε θρεπτικά τοστ.

ΩΜΈΓΑ ΛΊΠΗ vs ΚΟΡΈΣΜΈΝΑ ΛΊΠΗ: 
Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ  

ΜΈ ΤΟ ΚΑΚΟ ΣΤΟ ΠΊΑΤΟ!

«Τα ωφέλιμα ωμέγα 
λιπαρά που περιέχονται 
στο ελαιόλαδο, στα 
ψάρια, στους ξηρούς 
καρπούς, στους 
σπόρους, στο αβοκάντο, 
στα έλαια και στα 
φυλλώδη λαχανικά 
προστατεύουν την 
καρδιά, τον εγκέφαλο 
και την επιδερμίδα». 
Σοφία Ελευθερίου, 
κλινική διαιτολόγος - 
διατροφολόγος

ΒΑΡΊΑ ΦΑΓΗΤΑ, ΚΑΟΥΡΑ ΚΑΊ ΔΥΣΠΈΨΊΑ

Η 
εγκατάλειψη της μεσογειακής διατροφής και η 
κατανάλωση βαριών, ιδιαίτερα λιπαρών και πικάντικων 
φαγητών, ειδικά τις βραδινές ώρες, οδηγεί στην εμφάνιση 
δυσάρεστων πεπτικών διαταραχών. Όταν τα υγρά 

του στομάχου επιστρέφουν στον οισοφάγο, δημιουργείται 
γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, που προκαλεί καούρα και 
αίσθημα καψίματος. Τα τηγανητά, τα φαγητά που συνοδεύονται 
με βαριές σάλτσες, τα κοψίδια, τα «πνιγμένα» στην κρέμα γάλακτος 
λαζάνια, ευνοούν την εμφάνιση αυτών των προβλημάτων.

Για να τα αντιμετωπίσουμε, ο γαστρεντερολόγος-ηπατολόγος 

Μανώλης Συμβουλάκης συνιστά: Να δίνουμε τον απαραίτητο 
χρόνο στον οργανισμό μας να χωνεύει σωστά το φαγητό και, 
προτού ξαπλώσουμε, να αφήνουμε να περάσουν τρεις ώρες μετά 
το δείπνο. Μετά το βραδινό καλό είναι να περπατάμε. Έπίσης, 
να αποφεύγουμε τις τροφές που πυροδοτούν τέτοιες ενοχλήσεις, 
όπως τα πικάντικα και όσα είναι πλούσια σε κορεσμένα λιπαρά, 
η σοκολάτα, κάποιοι πολύ όξινοι χυμοί φρούτων και ό,τι περιέχει 
πολλή καφεΐνη. Όταν τρώμε, να καθόμαστε με την πλάτη μας σε 
ευθεία στάση. Μετά το φαγητό αποφεύγουμε να σκύψουμε και 
φοράμε άνετα ρούχα που δεν πιέζουν το στομάχι μας.
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Έ
χουν περάσει 2.500 χρόνια 
από τότε που ο Ιπποκρά-
της διαπίστωνε τη στενή 
σχέση της διατροφής με 
την υγεία και στις μέρες 
μας η επιστήμη το επιβε-
βαιώνει. Ειδική προσοχή 

δόθηκε στη Μεσόγειο (ειδικά στη Νότια Ελ-
λάδα και Ιταλία), όταν διαπιστώθηκε ότι οι θά-
νατοι από καρδιαγγειακά νοσήματα και καρκί-
νους ήταν λιγότεροι απ’ ό,τι σε άλλες περιοχές 
του κόσμου οι οποίες μελετήθηκαν (δεκαετίες 
1950 και 1960). Τα ευρήματα αποδόθηκαν στο 
ότι οι ντόπιοι ακολουθούσαν τα παραδοσιακά 
πρότυπα διατροφής του τόπου τους, πριν από 
την άφιξη της κουλτούρας του «γρήγορου» φα-
γητού (και της «δυτικής δίαιτας»).

Το 1993 ορίστηκε τι θα θεωρείται υγιεινή, πα-
ραδοσιακή(!) μεσογειακή διατροφή και ακολού-
θως προτάθηκε η γνωστή «Πυραμίδα της Μεσο-
γειακής Διατροφής», που δείχνει τη συχνότητα 
κατανάλωσης των προτεινόμενων τροφίμων, ενώ 

στη βάση της αποτυπώνονται οδηγίες για φυσική 
άσκηση και προετοιμασία γευμάτων.

Από άποψη καθαρά διατροφική, η παραδο-
σιακή μεσογειακή διατροφή έχει δύο βασικά 
χαρακτηριστικά:
• άφθονες φυτικές ίνες με ελάχιστα επεξεργα-
σμένα προϊόντα και
• ελαιόλαδο καθημερινά ως κύρια πηγή λιπαρών.

Το ελαιόλαδο είναι σημαντικό, όχι μόνο λόγω 
των ευεργετικών του ιδιοτήτων αλλά και επειδή 
προάγει την κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων λα-
χανικών και οσπρίων σε σαλάτες αλλά και μαγει-
ρεμένα φαγητά. Έτσι, ο όρος «μεσογειακή δια-
τροφή» κατέληξε να αποτυπώνει το διατροφικό 
πρότυπο που επικρατούσε στις περιοχές της Με-
σογείου στις οποίες καλλιεργούνταν εκτεταμένα 
τα ελαιόδεντρα.

O όρος είναι σε κάποιον βαθμό παραπλανη-
τικός, αφού υπάρχουν πολλές «μεσογειακές δι-
ατροφές», λόγω θρησκευτικών, οικονομικών και 
πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων, τόσο από χώρα σε 
χώρα όσο και μέσα στην ίδια χώρα. Είναι όμως 

εύλογο να θεωρηθούν τα διατροφικά αυτά πρό-
τυπα παραλλαγές μιας ενιαίας οντότητας, αν και 
στις μέρες μας είναι πιθανό να μην υπάρχει ούτε 
μία χώρα όπου κατά πλειοψηφία οι κάτοικοί της 
να εφαρμόζουν τις αρχές της μεσογειακής δια-
τροφής (με τα γνωστά προβλήματα παχυσαρκίας, 
σακχαρώδους διαβήτη κ.λπ.).

Μεσογειακή διατροφή πέρα από 
το φαγητό: Πολιτισμός και τόπος
Το 2010 η UNESCO συμπεριέλαβε τη μεσογει-
ακή διατροφή στον Κατάλογο της Άυλης Πολιτι-
στικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας, ύστερα 
από αίτημα που υπέβαλαν από κοινού οι Ελ-
λάδα, Ισπανία, Ιταλία και Μαρόκο (ενώ το 2013 
προστέθηκαν οι Πορτογαλία, Κύπρος και Κρο-
ατία). Με αυτό αναγνωρίστηκε ότι:

«… Η μεσογειακή δίαιτα αποτελείται από ένα 
σύνολο δεξιοτήτων, γνώσεων, πρακτικών και πα-
ραδόσεων που ποικίλλουν από το χωράφι έως 
το τραπέζι, συμπεριλαμβανομένων των καλλιερ-
γειών, της συγκομιδής, της αλιείας, της διατήρη-
σης, μεταποίησης, προετοιμασίας και, ιδιαίτερα, 
της κατανάλωσης του φαγητού. Η μεσογειακή δί-
αιτα χαρακτηρίζεται από ένα διατροφικό μοντέλο 
που έχει παραμείνει σταθερό μέσα στον χρόνο 
και τον χώρο, αποτελούμενο κυρίως από ελαιό-
λαδο, σιτηρά, νωπά ή αποξηραμένα φρούτα και 
λαχανικά, μια μέτρια ποσότητα ψαριού, γαλακτο-
κομικά προϊόντα και κρέας (σε μικρές ποσότη-
τες) και πολλά καρυκεύματα και μπαχαρικά, όλα 
συνοδευόμενα από οίνο ή αφεψήματα, σεβόμε-
νοι πάντα τις πεποιθήσεις της κάθε κοινότητας.

»Ωστόσο, η μεσογειακή δίαιτα (από το ελ-
ληνικό “δίαιτα” ή τον “τρόπο ζωής”) είναι μια 
κοινωνική πρακτική που περιλαμβάνει περισ-
σότερα από απλώς φαγητό. Προωθεί την κοι-
νωνική αλληλεπίδραση, δεδομένου ότι κοινά 
γεύματα αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο των 
κοινωνικών συνηθειών και των εορταστικών εκ-
δηλώσεων. Αυτό έχει οδηγήσει σε σημαντική 
οργάνωση των γνώσεων, των τραγουδιών, των 
ιστοριών και των μύθων. Το σύστημα βασίζεται 
στον σεβασμό για το έδαφος και τη Φύση και ε-
ξασφαλίζει τη διατήρηση και την ανάπτυξη των 
παραδοσιακών δραστηριοτήτων και των τεχνών 
που συνδέονται με την αλιεία και τη γεωργία 
στις κοινότητες της Μεσογείου, εκ των οποίων 
η Κορώνη στην Ελλάδα είναι παράδειγμα. Οι 
γυναίκες παίζουν έναν ιδιαίτερα κρίσιμο ρόλο 
στη διαβίβαση της εξειδίκευσης καθώς και της 
γνώσης των τελετουργιών, παραδοσιακών εκ-
φράσεων και εορταστικών εκδηλώσεων, και τη 
διασφάλιση των τεχνικών παραγωγής».

Η μεσογειακή διατροφή  
είναι παγκόσμια γνωστή
Ένα από τα πιο σημαντικά «οφέλη» της μεσο-
γειακής διατροφής αποτελεί το γεγονός ότι είναι 
πολύ γνωστή σε διεθνές επίπεδο, ειδικά μετά την 
αναγνώρισή της από την UNESCO και τα εκτενή 
αφιερώματα των μεγάλων ΜΜΕ.

Όλες οι έρευνες δείχνουν ότι από μόνη της 
η ελληνική κουζίνα είναι στις πρώτες θέσεις του 
κόσμου. Ωστόσο, ειδικά η μεσογειακή διατροφή 
είναι συνήθως πρώτη σε όλες τις επιστημονικές 
συγκριτικές έρευνες διατροφικών μοντέλων, με 
πολλές ενδείξεις για οφέλη σε μια σειρά δει-
κτών υγείας, από τις καρδιοπάθειες έως τη νόσο 
Αλτσχάιμερ και τον καρκίνο. Γίνεται έτσι σαφές 

ΕΞΆΓΟΥΜΕ ΤΟΠΙΚΆ 
ΠΡΟΪΟΝΤΆ ΔΙΆΤΡΟΦΉΣ 
ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉ 
ΠΆΡΆΔΟΣΉ ΆΙΏΝΏΝ
Του Δημήτρη Βασιλείου, BEng, MSc

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ  
– Τοπικά Προϊόντα και Γαστροτουρισμός
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ότι τα περιθώρια αξιοποίησης αυτής της αναγνώ-
ρισης για εξαγωγές είναι πολύ μεγάλα για τα ελλη-
νικά προϊόντα που μπορούν να συνδεθούν μαζί της 
με έναν αξιόπιστο τρόπο. Ο δρόμος είναι (κάπως) 
στρωμένος.

Μεσογειακή διατροφή  
και τουρισμός
Το γεγονός ότι υπάρχει ταύτιση της μεσογειακής 
διατροφής με το φαγητό, τον πολιτισμό και τον τόπο 
είναι εξαιρετικά αξιοποιήσιμο, πρωτίστως από τον 
τουρισμό μας. Και ο λόγος είναι οι νέες τάσεις στον 
τουρισμό. Τουλάχιστον στον δυτικό κόσμο οι έρευ-
νες δείχνουν ότι οι άνθρωποι ψάχνουν «αυθεντι-
κότητα» σε κάθε τους αγορά, αλλά πολύ περισσό-
τερο όταν θέλουν να ταξιδέψουν – τότε αυτό συχνά 
το ταυτίζουν με την «τοπική ταυτότητα». Μια άλλη 
τάση είναι ότι ο τουρισμός φαγητού αυξάνεται συ-
νεχώς και αυτό συμβαίνει γιατί οι τουρίστες όλο και 
περισσότερο θεωρούν το φαγητό μέρος του πολι-
τισμού ενός τόπου – άρα κύριο όχημα για να τον 
γνωρίσουν καλά. Αυτό δηλαδή που είναι μέρος της 
μεσογειακής διατροφής και της έχει αναγνωρίσει η 
UNESCO, δηλαδή η σύνδεση φαγητού, τόπου και 
παραδόσεων, είναι μια σαφής παγκόσμια κατανα-
λωτική τάση – τουριστική και όχι μόνο.

Το ότι οι τουρίστες θέλουν να δοκιμάζουν αλλά 
και να αγοράζουν τοπικά προϊόντα όπου πηγαί-
νουν για διακοπές είναι πια πλήρως αποδεδειγ-
μένο, καθώς νιώθουν ότι το φαγητό αποτελεί τη 
«σύνδεσή» τους με τον τόπο που επισκέπτονται, 
τόσο όταν ταξιδεύουν όσο και αφού φύγουν – το 
φαγητό δημιουργεί έτσι κι αλλιώς τις πιο δυνα-
τές αναμνήσεις…

Ωστόσο, τα ελληνικά τοπικά προϊόντα, αυτά 
που έχουν έναν «μεσογειακό» χαρακτήρα (δηλαδή 
που αποτυπώνουν παραδόσεις, κουλτούρα, εποχι-
κότητα και ήπια ανάπτυξη), συνήθως παράγονται 
σε μικρές ποσότητες και έχουν μικρή τυποποίηση 
και οργάνωση, πράγμα που κάνει δύσκολο το να 
φτάσουν στα ελληνικά ξενοδοχεία και εστιατόρια – 
ώστε να τα γεύονται οι τουρίστες. Πρώτο στοίχημα.

Αξιοποίηση της μεσογειακής  
διατροφής για εξαγωγές
«Τοπικότητα» και «αυθεντικότητα», όμως, οι κα-
ταναλωτές ψάχνουν πλέον συχνότερα και όταν θέ-
λουν να αγοράσουν τρόφιμα στην πόλη όπου μέ-
νουν όλο τον χρόνο – είτε είναι η Αθήνα είτε η Κο-

πεγχάγη. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα προϊόντα 
που προέρχονται από υγιεινές «κουζίνες», όπως 
η ελληνική ή η μεσογειακή, έχουν μια καλύτερη 
«ευκαιρία» πωλήσεων, με δεδομένη την αυξα-
νόμενη επιθυμία πολλών Ευρωπαίων για καλύ-
τερη υγεία και ποιότητα ζωής. Αυτή η ευκαιρία 
πωλήσεων (εξαγωγών) είναι ακόμη μεγαλύτερη 
αν αυτά τα προϊόντα οι «ανήσυχοι» καταναλω-
τές τα έχουν ήδη δοκιμάσει στις διακοπές τους ή 
προέρχονται από τόπους που έχουν επισκεφτεί.

Για να φτάσουν όμως τα ελληνικά προϊόντα 
που είναι σύμβολα της μεσογειακής διατρο-
φής, όπως π.χ. το μέλι, τα βότανα, οι ελιές μας 
κ.λπ., στα ράφια του κόσμου, χρειάζονται εργα-
λεία marketing και κάποια οργάνωση που θα τα 
κάνει «επώνυμα», δηλαδή όχι «χύμα», ώστε να 
μπορεί ο καταναλωτής να τα αναγνωρίζει και να 
τα ζητάει. Επίσης, χρειάζονται συνεργασίες με 
δίκτυα διανομής, πράγματα δύσκολα για τις μι-
κρές επιχειρήσεις μας που δεν έχουν εξειδικευ-
μένο προσωπικό, πόρους και τεχνογνωσία. Δεύ-
τερο στοίχημα.

Τρόφιμα με τόπο προέλευσης 
και ιστορία
Τα τεχνικά θέματα οργάνωσης είναι σημαντικά, 
αλλά υπάρχουν σημαντικότερα. Αρχικά είναι ε-
ξαιρετικά σημαντικό να αξιοποιήσουμε τις πα-
ραδόσεις μας και την περιγραφή της φύσης που 

δημιουργούν τα προϊόντα μας, περιγράφοντας 
την «ιστορία» τους – αυτό που πλέον έχει κα-
θιερωθεί ως «storytelling». Το να μάθουμε να 
«πουλάμε» τόπο και ιστορία, όχι απλώς «προϊό-
ντα». Και σίγουρα όχι απλώς «τρόφιμα». Γι’ αυτό 
και θέλουμε να λέμε για το γλυκό κουταλιού κυ-
δώνι από Γυναικείο Συνεταιρισμό Αργολίδας ή 
λιαστή τομάτα από αγρότη που την παράγει στη 
Σύρο και τη γυναίκα του που την τυποποιεί στο 
εργαστήριό τους κ.λπ.

Βασικό επόμενο βήμα είναι οι συνεργασίες. 
Τα προϊόντα της μεσογειακής διατροφής έχουν 
ιστορία και ταυτότητα, είναι μικρών παραγωγών, 
συχνά χειροποίητα και πάντα εποχικά, άρα ποτέ 
δεν θα είναι τα φθηνότερα ή τα πιο εύκολα δι-
αθέσιμα. Έτσι, είναι σημαντικό να χτίσουν συ-
νεργασίες μεταξύ τους για μεγαλύτερες ποσό-
τητες ή για να έχουν μεγαλύτερες γκάμες. Και 
βέβαια είναι σημαντικό να χτίσουν «γέφυρες» 
με άλλους κλάδους (στην Ελλάδα και στο εξω-
τερικό), ειδικά με τα ξενοδοχεία και τα εστια-
τόρια. Θεωρούμε αυτονόητο ότι οι δύο πιο ση-
μαντικοί κλάδοι της ελληνικής οικονομίας, τα 
τρόφιμα και ο τουρισμός, θα πρέπει να συνεργα-
στούν πιο στενά. Απαιτούνται καινοτομικές λύ-
σεις και φαντασία, αλλά προπάντων γενναιότητα, 
όπως έδειξαν συνεργασίες με το Δίκτυο «We Do 
Local» στην Κρήτη, τον Τουριστικό Οργανισμό 
Πελοποννήσου και άλλους φορείς.



Ε
σείς γνωρίζετε ότι μεγάλο μέρος 
του πληθυσμού όλων των ηλικι-
ών στη χώρα μας δεν προσλαμ-
βάνει τις απαραίτητες ημερήσιες 
ποσότητες σε βιταμίνες και μέ-
ταλλα; Κι όμως, αυτό έδειξε η 

Πανελλαδική Μελέτη    Διατροφής & Υγείας 
(ΠΑ.ΜΕ.Δ.Υ.) που πραγματοποιήθηκε από το 
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του 
Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών. 

ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η ΠΑ.ΜΕ.Δ.Υ.
Η Πανελλαδική Μελέτη Διατροφής & Υγείας 
(ΠΑ.ΜΕ.Δ.Υ.) είναι μία από τις μεγαλύτερες 

μελέτες διατροφής που έχουν πραγματο-
ποιηθεί στην Ελλάδα, με κύριο στόχο την 
εκτίμηση των διατροφικών συνηθειών, του 
τρόπου ζωής και τη σχέση τους με χρόνια νο-
σήματα του ελληνικού πληθυσμού. Η μελέτη 
πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Επιστήμης 
Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε αντι-
προσωπευτικό δείγμα όλων των ηλικιών και 
έδειξε ότι μεγάλο μέρος του ελληνικού πλη-
θυσμού δεν προσλαμβάνει τις συνιστώμενες 
ημερήσιες ποσότητες σε κάποιες βιταμίνες 
και μέταλλα, όπως η βιταμίνη D, το ασβέστιο, 
το φολικό οξύ και ο σίδηρος, που είναι απα-
ραίτητα στοιχεία για τον οργανισμό μας.

ΤΟ ΝΕΟ ΨΩΜΙ  ΤΟΥ ΤΟΣΤ PLUS 
ΗΡΘΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΦΡΟΝΤΙΣΕΙ
Η εταιρεία Ε.Ι.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., συνε-
πής στην υπόσχεσή της να προσφέρει ξε-
χωριστά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξί-
ας, συνεργάστηκε με το Τμήμα Επιστήμης 
Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την 
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας 
και δημιούργησε ένα νέο ψωμί του τοστ, το 
‘’Παπαδοπούλου Plus’’, με βάση τις ανάγκες 
του Ελληνικού πληθυσμού.
Το νέο ψωμί ‘’Παπαδοπούλου Plus’’,  απο-
τελεί πηγή πολύτιμων στοιχείων, απαραίτη-
των για τον οργανισμό, όπως η βιταμίνη D, 

το ασβέστιο, ο σίδηρος και το φολικό οξύ. 
Σε συνδυασμό με μια ποικίλη ισορροπημέ-
νη διατροφή και έναν υγιεινό τρόπο ζωής, η 
βιταμίνη D συμβάλλει στην απορρόφηση του 
ασβεστίου και του φωσφόρου από τον ορ-
γανισμό και στη φυσιολογική λειτουργία του 
ανοσοποιητικού μας συστήματος. Το ασβέστιο 
απαιτείται για τη διατήρηση της φυσιολογικής 
κατάστασης των οστών. Ο σίδηρος συμβάλλει 
στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία και το 
φολικό οξύ στη μείωση της κόπωσης και της 
κούρασης.
Τώρα, με το ψωμί του τοστ ‘’Παπαδοπούλου 
Plus’’ μπορούμε να προσφέρουμε ακόμη με-
γαλύτερη αξία στην καθημερινή μας διατροφή! 

Ένα νέο ψωμί ήρθε 
για να μας φροντίσει!
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Οι φυτι-
κές ίνες 
αποτε-
λούν έ-
να από 

τα πλέον σημαντικά θρε-
πτικά συστατικά τα οποία 
προσλαμβάνουμε με τη 
μεσογειακή διατροφή. 
Ο άνθρωπος είναι γενε-
τικά «κατασκευασμένος» να τρέφεται κυρίως με φρούτα και λαχανικά και με ακατέρ-
γαστα τρόφιμα, όπως τα όσπρια, τα οποία είναι πολύ πλούσια σε φυτικές ίνες. Οι ίνες 
αποτελούν άπεπτα συστατικά τα οποία έχουν τριπλό ευεργετικό ρόλο στον οργανι-
σμό. Όπως εξηγεί ο κλινικός διαιτολόγος - διατροφολόγος Μανώλης Μανωλαράκης, 
κατ’ αρχάς, επειδή προσλαμβάνουν νερό και διογκώνονται κατά την πέψη, χαρίζουν 
αίσθημα κορεσμού διαρκείας. Όταν, λοιπόν, τρώμε τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνες, 
χορταίνουμε ευκολότερα, δεν μας καταλαμβάνουν κρίσεις λαιμαργίας, συνεπώς δεν 
κινδυνεύουμε να παχύνουμε. Επίσης, οι φυτικές ίνες είναι ωφέλιμες στη μείωση των 
τιμών της «κακής» χοληστερόλης του αίματος, η οποία αποτελεί καθοριστικό παρά-
γοντα για την εμφάνιση της αθηροσκλήρωσης και την έλευση των καρδιοπαθειών. Σε 
απλή μετάφραση, όσο περισσότερες φυτικές ίνες τρώμε, τόσο χαμηλότερη «κακή» 
LDL χοληστερόλη έχουμε.

Ασπίδα για τους καρκίνους του πεπτικού συστήματος
Ωστόσο, το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας στρέφεται ολοένα και περισσό-
τερο τα τελευταία χρόνια στον αντικαρκινικό ρόλο των φυτικών ινών. Όπως επισημαίνει 
ο κ. Μανωλαράκης, οι φυτικές ίνες αποτελούν ασπίδα για τους καρκίνους του πεπτικού 
συστήματος. Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι οι άνθρωποι που έχουν υψηλή πρόσληψη 
ινών παρουσιάζουν μειωμένο κίνδυνο για τον καρκίνο του παχέος εντέρου και του στο-
μάχου. Αυτή η ευεργετική επίδραση των φυτικών ινών στην υγεία είναι εξαιρετικά σημα-
ντική, γιατί τα νεοπλασματικά νοσήματα του πεπτικού συστήματος συνήθως διαγιγνώ-
σκονται καθυστερημένα, όταν ήδη έχει γίνει μετάσταση σε άλλα όργανα, με συνέπεια οι 

ασθενείς να έχουν κακή 
πρόγνωση. Η επίσημη 
οδηγία από τους ευρω-
παϊκούς επιστημονικούς 
φορείς της διατροφής 
συστήνει να προσλαμ-
βάνουμε τουλάχιστον 
22 γραμμάρια ινών την 
ημέρα και ιδανικά ακό-
μα μεγαλύτερη ποσότη-

τα, όπως 30-35 γραμμάρια ινών. Όμως οι άνθρωποι που τρέφονται κυρίως με έτοιμα 
φαγητά και σνακ που ανήκουν στην κατηγορία του «junk food» προσλαμβάνουν πολύ 
λιγότερη από τη μισή συνιστώμενη ποσότητα. Στην πράξη, αν χορταίνουμε με πολυώ-
ροφα μπέργκερ τα οποία φτιάχνονται με φουσκωτά λευκά ψωμάκια, γεμάτα πρόσθε-
τα και βελτιωτικά, και συνοδεύουμε το γεύμα μας με τηγανητές πατάτες, προσλαμβά-
νουμε λιγότερα από 10 γραμμάρια ινών την ημέρα.

Πού βρίσκονται οι πολύτιμες φυτικές ίνες
Οι φυτικές ίνες περιέχονται σε όλα τα ακέραια φρούτα –όχι στους χυμούς–, στα λαχα-
νικά, στα δημητριακά ολικής άλεσης, στις πατάτες, στον αρακά, στη γλυκιά κολοκύθα, 
στη μελιτζάνα και στα μανιτάρια, που αποτελούν «βόμβα» ινών και ιδανικό υποκατά-
στατο του κρέατος σε μια χορτοφαγική διατροφή. Τα τελευταία χρόνια έχουμε τη δυ-
νατότητα να αυξήσουμε πολύ την πρόσληψη ινών σε κάθε γεύμα και κυρίως στο πρω-
ινό και στο βραδινό, επιλέγοντας νέας γενιάς δημητριακά πρωινού, μούσλι, νιφάδες, 
μπάρες ή ακόμη και παξιμαδάκια, κριτσίνια, κριθαροκούλουρα, κράκερ και άλλα αρ-
τοποιήματα, τα οποία είναι εμπλουτισμένα με φυτικές ίνες. Για το κυρίως γεύμα και 
για το βραδινό οι ειδικοί συνιστούν όσπρια (φακές, ρεβίθια, φασόλια, που είναι και 
πλούσια σε σίδηρο) με τη συνοδεία μιας λαχταριστής πράσινης σαλάτας με ψιλοκομ-
μένα φρούτα (πράσινο ή κόκκινο μήλο, αχλάδι, σταφύλια, ρόδι) και ανάλατους ξηρούς 
καρπούς (καρύδια, αμύγδαλα), η οποία μας εξασφαλίζει και με το παραπάνω την απαι-
τούμενη ποσότητα ινών. Προσοχή: Αν δεν τρώγαμε τρόφιμα πλούσια σε ίνες, ξεκινάμε 
σταδιακά την κατανάλωση, ώστε να μην πάθουμε δυσκοιλιότητα.

ΦΥΤΙΚΈΣ ΙΝΈΣ, Ο ΡΥΘΜΙΣΤΉΣ 
ΤΉΣ ΠΈΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΉΣ 

«ΚΑΚΉΣ» ΧΟΛΉΣΤΈΡΟΛΉΣ

«Τρώγοντας 
κηπευτικά, όσπρια 
και τρόφιμα ολικής 
άλεσης θωρακίζουμε 
την υγεία μας από 
τις καρδιοπάθειες, 
μειώνουμε τον κίνδυνο 
παχυσαρκίας και 
προστατευόμαστε από 
τον καρκίνο του παχέος 
εντέρου».  
Μανώλης 
Μανωλαράκης, 
κλινικός διαιτολόγος, 
διατροφολόγος

COOKING TIPS ΓΙΑ ΝΑ ΜΈΓΑΛΏΣΟΥΜΈ ΥΓΙΉ ΠΑΙΔΙΑ
• Για να κάνουμε την οικογένειά μας να καταναλώσει 
περισσότερες φυτικές ίνες, αντικαθιστούμε στη 
μαγειρική το απλό άσπρο ρύζι με καστανό ρύζι 
ή μαύρο αγριόρυζο ή ρύζι ποικιλίας Basmati 
και τα απλά λευκά μακαρόνια με μακαρόνια από 
χαρουπάλευρο ή αλεύρι ολικής. Ή κλασική σπιτική 
μακαρονάδα της μαμάς γίνεται πεντανόστιμη με 
σπαγγέτι ολικής ή πένες από χαρούπι.
• Ή αγαπημένη πίτσα, που τα παιδιά λατρεύουν, 
αναβαθμίζεται από junk food σε γεύμα υψηλής 
θρεπτικής αξίας αν τη φτιάξουμε στο σπίτι με αλεύρι 

ολικής, ψιλοκομμένα λαχανικά και τυρί με μειωμένα 
λιπαρά, χωρίς αλάτι.
• Δεν απελπιζόμαστε αν τα παιδιά μας δεν τρώνε 
μαρούλι, γαλλική σαλάτα, iceberg ή φρέσκο σπανάκι. 
Ο σεφ Κυριάκος Μελάς συστήνει ένα κόλπο για να 
αγαπήσουν τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά: τα 
βάζουμε χοντροκομμένα σε σπιτικές τορτίγιες που 
καλύπτουμε με ένα υγιεινό spread από γιαούρτι, μέλι 
και μουστάρδα και τις γεμίζουμε με τριμμένο τυρί, 
λίγο κοτόπουλο ή μια φέτα καπνιστή γαλοπούλα. 
Και γίνονται… yummy!
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«ΚΛΕΙΔΙ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Η ΠΡΌΣΛΗΨΗ 
ΕΠΑΡΚΏΝ ΘΡΕΠΤΙΚΏΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΏΝ

Ισορροπημένη 
διατροφή δεν 
σημαίνει απαραίτητα 
στερήσεις και 
απαγορεύσεις.  
Η ποικιλία στο πιάτο, 
στα τρόφιμα, στα 
χρώματα και στις 
γεύσεις χαρακτηρίζει 
το σωστό, θρεπτικό 
και απολαυστικό 
καθημερινό μενού.

Τα θρεπτικά συστατικά, που λαμβάνουμε από τις τρο-
φές, έχουν τεράστια σημασία, καθώς μας παρέχουν 
την ενέργεια που έχουμε ανάγκη για να καλύψου-
με τις ανάγκες τις καθημερινότητας, δημιουργούν 
και διορθώνουν τους ιστούς και ρυθμίζουν τις με-

ταβολικές λειτουργίες του σώματος. Τα πιο σημαντικά θρεπτι-
κά συστατικά είναι οι υδατάνθρακες, τα λίπη, οι πρωτεΐνες και 

οι βιταμίνες. Η υγιεινή διατροφή πρέπει να περιέχει μεγά-
λη ποικιλία τροφίμων χαμηλών σε λίπη, υψηλή κατανάλωση 

προϊόντων ολικής άλεσης, οσπρίων, φρούτων και λαχανι-
κών, μειωμένη κατανάλωση ζάχαρης και αλατιού και ε-

παρκείς ποσότητες σε ασβέστιο, σίδηρο και βιταμίνη C.
Φυσιολογικά ο οργανισμός διαθέτει ολόκληρο α-

μυντικό σύστημα, που περιλαμβάνει αντιοξειδωτι-
κά ένζυμα και μικρές αντιοξειδωτικές ενώσεις, που 

βρίσκονται στο αίμα και στα κυτταρικά υγρά, προ-
κειμένου να προστατευτεί από τις ελεύθερες ρί-

ζες. Τα αντιοξειδωτικά είναι ουσίες οι οποίες 
δρουν ενάντια στην οξείδωση, δηλαδή την 

αλληλεπίδραση που έχει το οξυγόνο με άλ-
λες ουσίες, μια αντίδραση μέσω της οποί-

ας δημιουργούνται οι ελεύθερες ρίζες. 
Το ανθρώπινο αίμα παράγει φυσικά 

ελεύθερες ρίζες και αντιοξειδωτικά, 

για να αντισταθμίσει τις επιβλαβείς επιπτώσεις τους.
Όπως επισημαίνει η γιατρός Ανατολή Παταρίδου, χειρουργός ωτο-

ρινολαρυγγολόγος κεφαλής και τραχήλου, παιδο-ΩΡΛ: «Το μήνυμα για 
τον σύγχρονο άνθρωπο είναι να αντιληφθεί έγκαιρα τη σημασία του 
εμπλουτισμού της διατροφής του με τροφές πλούσιες σε αντιοξειδω-
τικές ουσίες, προκειμένου να διασφαλίσει την υγεία και τη ζωτικότη-
τά του. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία 
αν σκεφτεί κανείς τη σημαντική αύξηση νοσημάτων όπως η αλλεργική 
ρινίτιδα, η ιγμορίτιδα, οι ρινικοί πολύποδες, το άσθμα, με όλες τις γε-
νικότερες επιπτώσεις στην υγεία των παιδιών και των ενηλίκων, καθώς 
και προβλημάτων του πεπτικού συστήματος, όπως η παλινδρόμηση».

Τρόφιμα που είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικές ουσίες είναι κατά 
κύριο λόγο τα φρούτα και τα λαχανικά. Είναι ευρέως γνωστό, εξάλλου, 
ότι για να διατηρήσουμε το καλύτερο δυνατό επίπεδο υγείας, πέρα α-
πό την ιδιαίτερη σημασία που πρέπει να δώσουμε στη διατροφή μας, 
πρέπει να αντιληφθούμε τις επιπτώσεις της καθιστικής ζωής στην κα-
θημερινότητά μας. Η άσκηση μας βοηθάει να διατηρήσουμε ένα υγιές 
σωματικό βάρος και να αποκτήσουμε αυτοπεποίθηση. Στις μέρες μας οι 
επιλογές άσκησης είναι πολλές, οπότε δεν υπάρχει καμία δικαιολογία.

«Το μυστικό της ευεξίας δεν είναι άλλο πέρα από τον συνδυασμό 
σωστής διατροφής και άσκησης. Σίγουρα όλοι μπορούμε να ξεκλέψου-
με μισή ώρα την ημέρα και ακολουθώντας μερικές απλές συμβουλές 
θα δούμε σημαντικά αποτελέσματα στη σωματική και στην ψυχική 
μας υγεία» καταλήγει η κ. Παταρίδου.

ΧΡΗΣΙΜΑ TIPS ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΗ ΕΥΕΞΙΑ
�  Ισορροπημένη διατροφή δεν σημαίνει απαραίτητα στερήσεις και απαγορεύσεις.  
Η ποικιλία των τροφών είναι αυτή που χαρακτηρίζει τη σωστή διατροφή.
�  Μην παραλείπετε το πρωινό. Είναι το σημαντικότερο γεύμα της ημέρας και 

είναι λάθος να φεύγετε από το σπίτι με άδειο στομάχι και έναν καφέ στο χέρι.
�  Τρώτε τακτικά γεύματα, περίπου ανά 4 ώρες, ώστε να μην ξεμένετε από 

ενέργεια μέσα στην ημέρα και να μη σας πιάνουν κρίσεις λαιμαργίας.
�  Φροντίστε να ενυδατώνεστε συχνά. Πέρα από το νερό, πηγές ενυδάτωσης 

είναι το γάλα, οι χυμοί, τα φρούτα και τα λαχανικά, που έχουν 
περιεκτικότητα σε νερό πάνω από 90%. Από τα πιο ενυδατικά τρόφιμα 

είναι το αγγούρι και το καρπούζι. Τον χειμώνα μια πολύ καλή πηγή 
ενυδάτωσης, που μας ζεσταίνει κιόλας, είναι οι σούπες. Όι σπιτικές 
σούπες λαχανικών και η χλιαρή κοτόσουπα με λεμόνι αποτελούν 

εξαιρετικά ελαφριά γεύματα που βοηθούν πολύ και στην ταχύτερη 
ανάρρωση από τις εποχικές λοιμώξεις, καθώς βοηθούν να 

ρευστοποιηθούν τα φλέγματα και καταπραΰνουν τον πονόλαιμο.
�  Τα φρούτα και τα λαχανικά είναι πολύ σημαντικά σε μια 

ισορροπημένη διατροφή.
�  Τα όσπρια και τα ψάρια είναι απαραίτητα κατά τη 
διάρκεια της εβδομάδας. Να τρώτε τουλάχιστον δύο φορές 

την εβδομάδα ψάρι και άλλες δύο όσπρια.
�  Προτιμήστε τα δημητριακά ολικής άλεσης. Πλέον 

υπάρχει μεγάλη ποικιλία προϊόντων για να διαλέξετε.
�  Καταναλώνετε ελαιόλαδο ως κύριο έλαιο και 

πάντοτε με μέτρο. Σε μια δίαιτα αδυνατίσματος να  
μην υπερβαίνετε τα τέσσερα κουταλάκια γλυκού  
την ημέρα.
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Α
π’ όλα τα µικροθρεπτικά στοιχεία που παίρνουµε από τη 
διατροφή µας, οι βιταµίνες, τα ιχνοστοιχεία και τα µέταλ-
λα είναι εκείνα τα συστατικά τα οποία προφυ-
λάσσουν τον οργανισµό µας από ιούς 
και βακτήρια, τις φλεγµονές 
και το τοξικό οξειδωτικό 
στρες, που ευθύνο-

νται για τις λοιµώξεις και τα χρόνια 
εκφυλιστικά νοσήµατα. Σε έναν 
ιδανικό κόσµο δεν θα χρεια-
ζόµασταν πολυβιταµινούχα 
συµπληρώµατα διατροφής 
εάν καθηµερινά τρώγα-
µε τις πέντε µερίδες 
φρούτων και λαχα-
νικών που συστή-
νει η µεσογειακή 
διατροφική πυρα-
µίδα και το «µε-
σογειακό πιάτο 
του Harvard», 
το οποίο την α-
ντικατέστησε πε-
ριγράφοντας και 
το σωστό µέγεθος 
της µερίδας. Στην 
πράξη, όµως, έρευ-
νες που έγιναν για 
το Ευρωβαρόµετρο 
δείχνουν ότι στην Ελ-
λάδα τα παιδιά τρώνε 
λιγότερα φρούτα απ’ ό,τι 
τα παιδιά στη Νορβηγία και 
στη Φινλανδία, δύο βόρειες 
χώρες που δεν φηµίζονται για 
τα κηπευτικά τους. Και το κακό δεν 
σταµατά εκεί. Τα ελληνόπουλα τρώνε 
ακόµα λιγότερα λαχανικά, καθώς οι γονείς 
τους προτιµούν το… πιτόγυρο από τις σαλάτες.

Τα παιδιά, βέβαια, δυσκολεύονται να συνηθίσουν 
τις ιδιαίτερες γεύσεις της πιπεριάς, της µελιτζάνας και της ρό-
κας, κάτι που είναι απολύτως φυσικό. Η επίκουρη καθηγήτρια Παιδιατρικής - 
Εφηβικής Υγείας Άρτεµις Τσίτσικα, επιστηµονική υπεύθυνη της Μονάδας Ε-

φηβικής Υγείας του Νοσοκοµείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», προτείνει να 
τα εισάγουµε «µασκαρεµένα» στο παιδικό µενού, µέσα σε φαγητά που τα παι-

διά αγαπούν, ώστε να εξοικειωθούν µαζί τους.

Μαγειρεµένα ή ωµά;
Υπάρχει ένας µύθος που θέλει τα λαχανικά να 

είναι πιο ωφέλιµα όταν είναι ωµά, αλλά αυ-
τό δεν ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις. 

Για παράδειγµα, η ντοµάτα όταν εί-
ναι µαγειρεµένη απελευθερώ-

νει καλύτερα το β-καροτένιο 
και το λυκοπένιο που περι-

έχει, αµφότερα ισχυρά α-
ντιοξειδωτικά. Έρευνες 

που έγιναν στην Ιταλία 
έδειξαν ότι οι άνδρες 
έχουν πολύ χαµη-
λά ποσοστά καρκί-
νου του προστάτη 
λόγω της µεγά-
λης κατανάλωσης 
σάλτσας ντοµάτας 
στα ζυµαρικά και 
στην πίτσα, γεγο-
νός που αποδίδεται 

στην προστατευτική 
δράση του λυκοπενί-

ου. Οι βασικές βιτα-
µίνες των λαχανικών 

είναι η βιταµίνη Α, το 
σύµπλεγµα Β, η βιταµί-

νη C, η βιταµίνη Ε και η 
βιταµίνη Κ, ενώ η «βόµβα» 

των θρεπτικών συστατικών συ-
µπληρώνεται από ιχνοστοιχεία, ό-

πως το σελήνιο, ο ψευδάργυρος και ο 
χαλκός, και µέταλλα, όπως ο σίδηρος, το 

ασβέστιο και το µαγνήσιο. Για να ωφεληθού-
µε περισσότερο από τις βιταµίνες των φρούτων και 

των λαχανικών, τα καταναλώνουµε γρήγορα µετά το κό-
ψιµο/στύψιµο (η βιταµίνη C οξειδώνεται ταχύτατα), τα βράζουµε 

στον ατµό και όχι µε τις ώρες στο νερό (γιατί χάνονται οι βιταµίνες B και C) 
και κόβουµε τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά µε το χέρι και όχι µε το µαχαίρι.

30
ΠΟΛΥΧΡΩΜΕΣ «ΒΟΜΒΕΣ» 

ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

«Μειώνοντας 
το σάκχαρο που 
δίνουµε στον 
οργανισµό µας µε 
κάθε γεύµα, τον 
υποχρεώνουµε να 
αλλάξει καύσιµο και 
να κάψει λίπος. Αυτό 
είναι το ορµονικά 
έξυπνο αδυνάτισµα». 
Νικολέτα 
Κοΐνη, ιατρός 
Αντιγηραντικής, 
Λειτουργικής, 
Προληπτικής και 
Αναγεννητικής 
Ιατρικής

ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΖΑΧΑΡΗΣ
Η ζάχαρη βρίσκεται παντού γύρω µας και στα φρούτα 
περιέχεται στην πιο ευεργετική για τον οργανισµό µορ-
φή, τη φρουκτόζη. Συνεπώς δεν χρειάζεται να χρησι-
µοποιούµε επιτραπέζια ζάχαρη, ούτε να µαγειρεύου-
µε µε ζάχαρη, ούτε να πίνουµε κανονικά αναψυκτικά 
µε 7-9 κουταλάκια του γλυκού ζάχαρη ανά κουτάκι, 
γιατί, εκτός του ότι µας παχαίνει, τόση ζάχαρη δηµι-
ουργεί και τερηδόνα στα δόντια. Όµως η ζωή χρειάζε-
ται γλυκιά γεύση. Οι άνθρωποι είναι «εθισµένοι» στη 
γλυκιά γεύση από έµβρυα, γι’ αυτό υπάρχει πλέον µια 
µεγάλη γκάµα από γλυκαντικά χωρίς θερµίδες, όπως 
η στέβια, που προσφέρουν γλυκιά γεύση χωρίς ενο-
χές. Η µείωση στην πρόσληψη της γλυκόζης µάς βο-
ηθά να αδυνατίσουµε µε ορµονικά έξυπνη διατροφή, 
που υποχρεώνει τον οργανισµό να αλλάξει «καύσιµο». 
«Αντί για γλυκόζη, µε την ορµονικά έξυπνη διατροφή 

καίµε λίπος» επισηµαίνει η δρ. Νικολέτα Κοΐνη, ιατρός 
Αντιγηραντικής, Λειτουργικής, Προληπτικής και Ανα-
γεννητικής Ιατρικής, και στη συνέχεια εξηγεί πώς γίνε-
ται: «Το “κλειδί” είναι τελειώνοντας τα γεύµατά µας να 
προσφέρουµε λιγότερη ποσότητα γλυκόζης στο αίµα 
(απ’ ό,τι πριν) διατηρώντας τα επίπεδα σακχάρου στο 
αίµα σταθερά, οπότε το σώµα να παίρνει την ορµονι-
κή ειδοποίηση και να αλλάζει καύσιµο. Σταµατώντας 
να δίνουµε στο σώµα µας σάκχαρο, εκείνο στρέφεται 
προς το άλλο του καύσιµο, το λίπος, κι έτσι κινητοποι-
εί την καύση λίπους. Όταν καίµε λίπος ως κύριο καύσι-
µο, καίµε το λίπος της τροφής µας ατελώς (όχι πλήρως, 
δηλαδή κάθε γραµµάριο λίπους προσφέρει τελικά λι-
γότερες θερµίδες από τις 9 που περιέχει) κι έτσι τρέφο-
νται ο εγκέφαλος, η καρδιά, οι νεφροί και τα άλλα µας 
ζωτικά όργανα, ενώ αισθανόµαστε ευεξία».
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Οι ταχύτα-
τοι ρυθμοί 
της καθη-
μερινότη-

τας, το άγχος, το στρες 
και ο ελάχιστος ελεύ-
θερος χρόνος έχουν ε-
πηρεάσει πολύ τις δια-
τροφικές συνήθειες των 
ενηλίκων, αλλά και των παιδιών όλων των ηλικιών.

Τα αυξημένα και επιβαρυμένα ωράρια εργασίας και ο συνδυασμός υψηλής ε-
παγγελματικής προσπάθειας και χαμηλής ικανοποίησης έχουν οδηγήσει σε μια 
σύγχρονη μάστιγα, το σύνδρομο «burnout» ή αλλιώς σύνδρομο εργασιακής ε-
ξουθένωσης. Το σύνδρομο αυτό επηρεάζει κυρίως τους επαγγελματίες που ανα-
πτύσσουν σχέση φροντίδας και υπευθυνότητας με άλλα άτομα και χαρακτηρίζε-
ται από μια κατάσταση σωματικής, συναισθηματικής και πνευματικής εξάντλησης.

«Είναι αποδεδειγμένο ότι όσοι πάσχουν από το σύνδρομο “burnout” έχουν 
36% αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιακής νόσου. Επίσης, όπως είναι λογικό, η 
κούραση στον χώρο εργασίας μπορεί να οδηγήσει σε τραγικές καταστάσεις, λόγω 
του αυξημένου κινδύνου για ατυχήματα, τραυματισμούς και προβλήματα υγείας» 
εξηγεί η Ανατολή Παταρίδου, χειρουργός ωτορινολαρυγγολόγος κεφαλής και τρα-
χήλου, παιδο-ΩΡΛ. «Μάλιστα το στρες, που δημιουργείται λόγω της ανάγκης μας να 
μην αφήσουμε εκκρεμότητες, μας έχει οδηγήσει στο σημείο να αγνοούμε ακόμη 
και το φαγητό μας, όπως το κολατσιό κατά τη διάρκεια του διαλείμματος στη δου-
λειά, που, πέρα από ένα γεμάτο στομάχι, μας χαρίζει και ένα πιο καθαρό μυαλό. Σε 
ακόμη χειρότερες περιπτώσεις, δεν είναι λίγοι πλέον εκείνοι που τρώνε μόνο ένα 
γεύμα την ημέρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κάμπτεται η ψυχολογία μας κι έτσι 
οδηγούμαστε στον εύκολο δρόμο του γρήγορου φαγητού και των συμπληρωμάτων 
διατροφής. Ο καθένας μας θα επιθυμούσε ευεξία και ζωντάνια, πράγμα που θα τό-
νωνε την αυτοπεποίθησή του, αλλά αναρωτήθηκε άραγε κανείς αν αυτό το μονοπάτι 

είναι τόσο ακίνδυνο ό-
σο φαίνεται;».

Η κακή διατρο-
φή δεν επηρεάζει μό-
νο τους ενήλικες αλλά 
και τα παιδιά. Η πρό-
χειρη διατροφή μπορεί 
να δημιουργήσει προ-
βλήματα σωματικής α-

νάπτυξης, συγκέντρωσης στο σχολείο, αλλά και να επηρεάσει την κοινωνικότητα 
και κατά συνέπεια τον χαρακτήρα τους.

Η σωστή διατροφή είναι απαραίτητη καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μας και ο 
σωστός συνδυασμός της με την άθληση συμβάλλει στην καλή σωματική και ψυ-
χική υγεία του ατόμου. Ο συνδυασμός των δύο βοηθά στη μείωση του κινδύνου 
πρόωρου θανάτου από καρδιακά νοσήματα, προσβολής από διαβήτη και υπέρτα-
ση, ρίχνει την υψηλή πίεση, βοηθά στον έλεγχο του σωματικού βάρους, συμβάλ-
λει στον έλεγχο του άγχους και της κατάθλιψης και προάγει την ψυχική ευεξία.

Θλιβερά ρεκόρ στην παχυσαρκία
Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι στην Ελλάδα το 53,7% των ενηλίκων (πά-
νω από 20 ετών) είναι υπέρβαρο και το 20,1% παχύσαρκο. Αντίστοιχα για τα παι-
διά (10-18 ετών), το 41% των αγοριών και το 24% των κοριτσιών είναι υπέρβαρα.

Η κ. Παταρίδου σημειώνει: «Τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών αποδει-
κνύουν περίτρανα ότι η αντικατάσταση της μεσογειακής διατροφής –που έχουμε 
την τύχη να την έχουμε στο πιάτο μας τόσο εύκολα– με το γρήγορο και πρόχειρο 
φαγητό, καθώς και η έλλειψη άσκησης, επιβαρύνουν ιδιαίτερα την υγεία μας και 
αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιακών και άλλων παθήσεων. Μοιάζει οξύμωρο πώς σε 
μια εποχή που χαρακτηρίζεται από υπερπληθώρα αγαθών, μπορεί, τελικά, ο άν-
θρωπος να προσλαμβάνει μεγαλύτερη ποσότητα θερμίδων απ’ ό,τι χρειάζεται αλ-
λά να υποσιτίζεται σε σχέση με την επαρκή πρόσληψη θρεπτικών συστατικών».

ΟΙ ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Σε βάθος χρόνου η 
κακή διατροφή οδηγεί 
στην εμφάνιση μιας 
πληθώρας ασθενειών 
που απειλούν την υγεία. 
Οι καρδιοπάθειες, 
η παχυσαρκία, η 
υπέρταση, ο διαβήτης 
και η κατάθλιψη 
είναι νοσήματα που 
σχετίζονται με τον 
τρόπο διατροφής και 
έρχονται σε πολύ πιο 
νεαρές ηλικίες όταν δεν 
τρεφόμαστε σωστά.

ΛΑΘΟΣ & ΣΩΣΤΟ
• ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΑΣ, ΜΑΘΕΤΕ ΝΑ ΜΑΣΑΤΕ 
ΑΡΓΑ. ΤΟ SLOW EATING ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ 
ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΟΥ FAST FOOD.
• ΠΡΟΤΙΜΗΣΤΕ ΝΑ ΠΙΕΙΤΕ ΝΕΡΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΥΜΑ ‘H ΣΤΑ 
ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ. ΟΤΑΝ ΠΙΝΕΤΕ ΠΟΛΛΑ ΥΓΡΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ 
ΦΑΓΗΤΟΥ, ΑΡΑΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ 
ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΙ Η ΠΕΨΗ.
• Η ΣΩΣΤΗ ΩΡΑ ΝΑ ΦΑΤΕ ΦΡΟΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 

ΦΑΓΗΤΟ. ΤΟΤΕ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΧΑΝΟΝΤΑΙ, ΓΙΑΤΙ 
ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΟΥΝ. ΠΡΟΤΙΜΗΣΤΕ ΝΑ 
ΦΑΤΕ ΕΝΑ ΦΡΟΥΤΟ ΣΑΝ ΣΝΑΚ, ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΓΕΥΜΑΤΑ.
• ΜΗΝ ΤΡΩΤΕ ΑΡΓΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥ. ΤΟ LATE ΒΡΑΔΙΝΟ ΔΕΝ 
ΠΑΧΑΙΝΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ, ΑΛΛΑ ΕΠΕΙΔΗ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΓΙΑ ΥΠΝΟ 
ΠΡΙΝ ΧΩΝΕΨΕΤΕ, ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΔΥΣΠΕΨΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 
ΥΠΝΟΥ.
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Ό
λες οι µεγάλες νηστείες αποτελούν πνευµατικές 
διαδικασίες και ταυτόχρονα ιδανικές ευκαιρίες 
για φυσική αποτοξίνωση του οργανισµού από 
την κατανάλωση ζωικών προϊόντων. Παρόµοι-
ες, άλλωστε, στη φιλοσοφία τους είναι οι χορ-
τοφαγικές δίαιτες (veggy, vegan, pescetarian), 
τις οποίες πολλοί άνθρωποι υιοθετούν για µι-
κρά ή µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Κάθε χρό-

νο, όµως, τίθεται το ίδιο ερώτηµα: η νηστεία ή αλλιώς η στέρηση κάποιων 
τροφίµων κάνει καλό ή κακό στην υγεία µας;

«Η νηστεία, όπως ήδη γνωρίζετε, αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα πολλών 
θρησκειών, περιλαµβανοµένων του χριστιανισµού, του ιουδαϊσµού και του 
ισλαµισµού. Εδώ και χρόνια υπάρχει σε εξέλιξη µια επιστηµονική διαµά-
χη για το αν είναι ωφέλιµη ή όχι για την υγεία του ανθρώπου, δεδοµένου 
ότι προϋποθέτει τη στέρηση τροφής. Αυτό είναι που απωθεί πολλούς εξ η-
µών από το να νηστέψουµε. Αλλά, είτε το πιστεύετε είτε όχι, η στέρηση της 
τροφής είναι το “κλειδί” για να ζήσουµε περισσότερο και καλύτερα» εξη-
γεί η δρ. Νικολέτα Κοΐνη, πιστοποιηµένη ιατρός Λειτουργικής, Προληπτι-
κής, Αντιγηραντικής και Α-
ναγεννητικής Ιατρικής από 
την Αµερικανική Ακαδηµία 
Αντιγηραντικής Ιατρικής. 
Μια πρόσφατη αµερικανι-
κή µελέτη, που δηµοσιεύ-
τηκε στο περιοδικό «Nature 
Communications», έδειξε 
ότι µια ολιγοθερµιδική δι-
ατροφή βοηθά να ζήσουµε 
περισσότερο και µε καλύ-
τερη υγεία. Μάλιστα, το ό-
φελος είναι µεγαλύτερο για 
τους ηλικιωµένους.

«Θα έχετε παρατηρήσει 
ότι όσο νεότεροι είµαστε, 
τόσο πιο γρήγορο και απο-
τελεσµατικό µεταβολισµό 
έχουµε. Μία από τις κύριες 
συνέπειες της φυσικής δια-
δικασίας της γήρανσης του 
σώµατος και των ασθενει-
ών γενικότερα είναι ο αρ-
γός µεταβολισµός. Εύλογα 
θα αναρωτηθείτε αν µπορού-
µε να πάµε κόντρα στη φυ-
σική διαδικασία της γήραν-
σης. Φυσικά και µπορούµε, 
µε τη νηστεία. ∆ιότι, όσο λι-
γότερο τρώµε, τόσο µικρό-
τερο το φορτίο για το πεπτι-
κό µας σύστηµα. Η νηστεία 
ουσιαστικά δίνει στο πεπτι-
κό σύστηµα τη δυνατότητα 
να ξεκουραστεί. Όταν η πέ-
ψη είναι φτωχή, το πρώτο 
που επηρεάζεται στον ορ-
γανισµό µας είναι ο µετα-
βολισµός και η ικανότητα 
καύσης του λίπους. Η νη-
στεία µπορεί να ρυθµίσει την 
πέψη και να προάγει την υ-
γιή λειτουργία του εντέρου, 
βελτιώνοντας έτσι τον µετα-
βολισµό. Επίσης, έχει τεκ-
µηριωθεί επιστηµονικά ότι 
η νηστεία έχει θετική επί-
δραση στην ευαισθησία στην 
ινσουλίνη, µηχανισµός που 
µας επιτρέπει να ανεχόµα-
στε καλύτερα τους υδατάν-
θρακες, δηλαδή τη ζάχαρη. 

Επιπλέον, επιτρέπει στο σώµα να χρησιµοποιεί το λίπος ως κύρια πηγή ε-
νέργειας αντί για τη ζάχαρη. Τέλος, βοηθά στη ρύθµιση των ορµονών και 
της πείνας. Με λίγα λόγια, η νηστεία είναι σαν το κουµπί που κάνει reset 
σε µια ηλεκτρονική συσκευή. Η στέρηση της τροφής βοηθά το σώµα να 
αυτορυθµιστεί και να επιβιώσει» λέει η δρ. Κοΐνη.

Στη φύση, όταν τα ζώα αρρωσταίνουν, σταµατάνε να τρώνε και επικε-
ντρώνονται στην ανάπαυση. Αυτός είναι ο πρωταρχικός µηχανισµός για να 
µειώσουν το εσωτερικό στρες, ώστε το σώµα τους να µπορέσει να καταπο-
λεµήσει τις λοιµώξεις. Οι άνθρωποι είµαστε τα µόνα έµβια όντα που ανα-
ζητάµε τροφή όταν είµαστε άρρωστοι, δηλαδή ακόµα και όταν δεν τη χρει-
αζόµαστε. «Όµως η νηστεία, δηλαδή η στέρηση της τροφής, είναι ο τρόπος 
για να βελτιώσουµε το ανοσοποιητικό µας σύστηµα, επειδή µειώνει την πα-
ραγωγή ελεύθερων ριζών, ρυθµίζει τις φλεγµονώδεις καταστάσεις στο σώ-
µα, αποτρέπει τον σχηµατισµό καρκινικών κυττάρων, συντελεί στη µείωση 
των καρδιαγγειακών παθήσεων και του διαβήτη. Παράλληλα, έχει αποδει-
χθεί ότι βελτιώνει την εγκεφαλική λειτουργία ενεργοποιώντας τα βλαστικά 
κύτταρα να µετατραπούν σε νέους νευρώνες και άλλες χηµικές ουσίες που 
προάγουν τη νευρική υγεία. Προστατεύει, επίσης, τα εγκεφαλικά κύτταρα 

από αλλαγές που συνδέονται 
µε τις νόσους του Αλτσχάι-
µερ και του Πάρκινσον. Α-
κόµη, η νηστεία δηµιουργεί 
χώρο για περισσότερη ενέρ-
γεια στο σώµα, αφού το πε-
πτικό σύστηµα ξεκουράζεται 
και µπορεί να λειτουργήσει 
καλύτερα και να απορροφή-
σει ενέργεια» σύµφωνα µε 
τη γιατρό.

Το κλασικό λάθος 
στη νηστεία
Η δρ. Κοΐνη καταλήγει υ-
πογραµµίζοντας ότι η νη-
στεία µάς επιτρέπει να αι-
σθανόµαστε καλύτερα, τόσο 
πνευµατικά όσο και σωµα-
τικά: «Με ένα ελαφρύτερο 
σώµα και µυαλό, γινόµαστε 
πιο συνειδητοποιηµένοι και 
ευγνώµονες για τα πράγµα-
τα γύρω µας. ∆υστυχώς, ό-
µως, ο τρόπος που πολλοί 
άνθρωποι κάνουν σήµερα τη 
νηστεία είναι λάθος, καθώς 
τρώνε περισσότερους υδα-
τάνθρακες, πράγµα που προ-
καλεί αύξηση του σακχάρου 
στο αίµα και διαταραχή της 
ισορροπίας των ορµονών της 
λεπτίνης και της ινσουλίνης, 
µε αποτέλεσµα την αύξηση 
της πείνας. Αυτό, όπως κατα-
λαβαίνετε, οδηγεί σε µεγα-
λύτερη πρόσληψη φαγητού, 
άρα σε αύξηση του σωµατι-
κού βάρους. Γι’ αυτό και στο 
µυαλό πολλών ανθρώπων η 
νηστεία έχει αρνητική υπό-
σταση. Όταν όµως γίνεται 
σωστά, δηλαδή µε φυτικές 
τροφές που περιέχουν πρω-
τεΐνες υψηλής βιολογικής 
αξίας, οι οποίες παρουσιά-
ζουν παρόµοια σύσταση µε 
τις αντίστοιχες του κρέατος, 
η νηστεία µόνο θετικές ε-
πιδράσεις µπορεί να έχει 
στη σωµατική και πνευµα-
τική µας υγεία».

Η νηστεία δεν 
είναι υποχρεωτικά 
συνδεδεµένη µε τη 
θρησκεία. Μπορεί να 
γίνεται πολλές φορές 
τον χρόνο –και σαν 
αποτοξίνωση–, για να 
βελτιώσει την υγεία 
και να µας χαρίσει 
περισσότερη ενέργεια. 
Άλλωστε, ουκ εν 
τω πολλώ το ευ, 
αποδεικνύουν οι νέες 
διατροφικές έρευνες.

γεια στο σώµα, αφού το πε-

ΝΗΣΤΕΙΑ: 
ΟΣΟ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ, 
ΤΟΣΟ ΠΙΟ ΚΑΛΑ!
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Γεµίζει ολοένα και περισσότερο στα σούπερ µάρκετ το «καλάθι» των λειτουργικών τροφίµων, δηλαδή 
εκείνων των προϊόντων που συνδυάζουν γεύση µε υψηλή διατροφική αξία και αναγράφουν στη συσκευ-
ασία τους διατροφικούς ισχυρισµούς που τα καθιστούν καθηµερινούς, νόστιµους συµµάχους της υγείας. 
Όπως εξηγεί ο καθηγητής ∆ιατροφής του Ανθρώπου από το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Αντώνης 
Ζαµπέλας, τα λειτουργικά τρόφιµα αποτελούν παγκόσµιο trend. ∆ίκαια στρέφεται µαζικά ο κόσµος σε 

αυτά, καθώς οι βελτιωµένες συνθέσεις τους έρχονται να καλύψουν διατροφικές ελλείψεις, όπως η ανεπαρκής πρό-
σληψη βιταµίνης D, φυλλικού οξέος, σιδήρου, ασβεστίου και φυτικών ινών, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα το νέο 
ψωµί του τοστ Παπαδοπούλου Plus. Η δηµιουργία του νέου ψωµιού στηρίχτηκε στα ευρήµατα της Πανελλαδικής 
Μελέτης ∆ιατροφής & Υγείας, που εκπονήθηκε από το Τµήµα Επιστήµης Τροφίµων και ∆ιατροφής του Ανθρώπου 

του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ε-
κτός από το να καλύπτουν διατροφικά «κε-
νά», τα λειτουργικά τρόφιµα αφαιρούν από 
το καθηµερινό µενού τις επιπλέον ποσότη-
τες από «επιβλαβή» συστατικά, όπως το α-
λάτι, η ζάχαρη και τα κορεσµένα λίπη. Αξίζει 
µάλιστα να τονίσουµε ότι η ελληνική εται-

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, 
Ο ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

«Έχουµε στη διάθεσή µας 
τρόφιµα µε βελτιωµένες 
συνθέσεις που καλύπτουν 
διατροφικές ελλείψεις 
σε βιταµίνες, µέταλλα, 
φυτικές ίνες και ω3, ώστε 
να είναι πιο θρεπτικά». 
Αντώνης Ζαµπέλας, 
καθηγητής ∆ιατροφής 
του Ανθρώπου, Γεωπονικό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών

Μαλακές κάψουλες με εξαιρετικό ελληνικό 
παρθένο ελαιόλαδο εμπλουτισμένες με 

τις κυριότερες πολυφαινόλες του ελαιόκαρπου 
που δρουν ως αντιοξειδωτικά και βοηθούν 
στην εξουδετέρωση των ελευθέρων ριζών.
Το Olivomed® περιέχει ελληνικό ελαιόλαδο 
Κορωνέικης ποικιλίας και τυποποιημένο εκ-
χύλισμα επιτραπέζιας ελιάς ποικιλίας Αμφίσ-
σης που προσφέρουν αντιοξειδωτικές, αντι-
φλεγμονώδης και αντι-αθηροσκληρωτικές 
ιδιότητες.
H ημερήσια δόση του Olivomed περιέχει 
μεγαλύτερη ποσότητα υδροξυτυροσόλης 
(>5mg ΗΤ) από όση μπορεί να λάβει κάποιος 
από 20 gr ελαιόλαδου άριστης ποιότητας και 
συνεπώς θεωρείται ιδιαίτερα πλούσιο σε 
αντιοξειδωτικές πολυφαινόλες.
Το Olivomed®, με τη μοναδική του σύνθεση, 
γίνεται αναντικατάστατος σύμμαχος της καρ-
διάς μας και με μόνο δύο μαλακές κάψουλες 
την ημέρα συμβάλλει:
Στην πρόληψη σχηματισμού αθηρωματικής 
πλάκας μέσω της φυσιολογικής λειτουργίας 
των HDL.
Στην προστασία των HDL λιποπρωτεϊνών του 

αίματος από τις επιθέσεις των ελευθέρων ρι-
ζών.

INTERMED S.A. Pharmaceutical 
Laboratories 

  
 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΧΩΡΙΣ ΝΑΤΡΙΟ & ΑΛΑΤΙ,
ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΙΚΡΗ ΓΕΥΣΗ & ΤΙΣ EXTRA ΘΕΡΜΙΔΕΣ,

ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΑΚΧΑΡΑ

Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης
Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας αν είστε έγκυος, 
θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας.
Να φυλάσσεται μακριά από τα μικρά παιδιά
Αρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ : 99136/23-12-2016 (ο αριθμός γνωστοποίησης στον ΕΟΦ δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ)

στην εξουδετέρωση των ελευθέρων ριζών.
 περιέχει ελληνικό ελαιόλαδο 

Κορωνέικης ποικιλίας και τυποποιημένο εκ-
χύλισμα επιτραπέζιας ελιάς ποικιλίας Αμφίσ-
σης που προσφέρουν αντιοξειδωτικές, αντι-
φλεγμονώδης και αντι-αθηροσκληρωτικές 

H ημερήσια δόση του Olivomed περιέχει 
μεγαλύτερη ποσότητα υδροξυτυροσόλης 
(>5mg ΗΤ) από όση μπορεί να λάβει κάποιος 
από 20 gr ελαιόλαδου άριστης ποιότητας και 
συνεπώς θεωρείται ιδιαίτερα πλούσιο σε 

, με τη μοναδική του σύνθεση, 
γίνεται αναντικατάστατος σύμμαχος της καρ-
διάς μας και με μόνο δύο μαλακές κάψουλες 

Στην πρόληψη σχηματισμού αθηρωματικής 
πλάκας μέσω της φυσιολογικής λειτουργίας 

Στην προστασία των HDL λιποπρωτεϊνών του 
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Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

Olivomed συσκευασία με 60 μαλακές 
κάψουλες των 500mg

ρεία µπισκότων και ψωµιού Παπαδόπουλος Α.Ε. είναι 
η πρώτη ελληνική βιοµηχανία τροφίµων που αφαίρεσε 
από τα µπισκότα τα βλαβερά τρανς λιπαρά, τα οποία πα-
ραδοσιακά χρησιµοποιούνταν στη µαλακή γέµιση των 
γεµιστών µπισκότων και στα µαλακά cookies. Σήµερα, 
η πλέον διαδεδοµένη κατηγορία λειτουργικών τροφί-
µων είναι τα spreads, οι µαργαρίνες και τα ροφήµατα 
µε στερόλες και στανόλες, που βοηθούν στη διατροφι-
κή (έως και 20%) µείωση της «κακής» LDL χοληστε-
ρόλης. Στην Ελλάδα το 50% του ενήλικου πληθυσµού 
έχει υψηλή χοληστερόλη και οι µισοί από αυτούς δεν 
το γνωρίζουν καν, συνεπώς δεν κάνουν κάτι γι’ αυτό.

Όπως εξηγεί ο αναπληρωτής καθηγητής Παθολο-
γίας Ευάγγελος Λυµπερόπουλος, η δίαιτα σε συνδυα-
σµό µε την άσκηση µπορούν να ρίξουν έως 20% την υ-
ψηλή χοληστερόλη. Επίσης, δηµοφιλή είναι τα αλάτια 
µε µειωµένη περιεκτικότητα σε νάτριο ή µε κάλιο, για 
την καταπολέµηση της άλλης «µάστιγας», της υπέρτα-
σης. Επ’ αυτού ο καθηγητής Αντώνης Ζαµπέλας θυµί-
ζει ότι οι βασικότερες πηγές κρυφού αλατιού είναι το 
άσπρο ψωµί και το αγαπηµένο ελληνικό τυρί, η φέτα. 
Το hottest διατροφικό trend, πάντως, είναι οι µπάρες 
µε αυξηµένη περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και σε α-
ντιοξειδωτικά superfoods για ένα υγιές σνακ on the go.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΝΑ ΤΗΝ 
ΠΙΕΙΣ ΣΤΟ 
ΠΟΤΗΡΙ

Νέα έρευνα που παρουσιάζει κατ’ αποκλειστικότητα η «Free Sunday» 
καταρρίπτει τους µύθους γύρω από τα ενεργειακά ποτά και µας α-
ποκαλύπτει όσα δεν ξέραµε γι’ αυτά.

Η κατανάλωση ενεργειακών ποτών έχει αυξηθεί ραγδαία και πολλή συζήτηση γίνεται γύρω 
από τις επιπτώσεις τους στον οργανισµό. Τα προϊόντα αυτής της δηµοφιλούς κατηγορίας α-
ναγράφουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και τα συστατικά τους στη συσκευασία τους. Ας 

πάρουµε για παράδειγµα το Hell Energy, που διαφηµίζεται από τον ηθοποιό Μπρους Γουίλις, το οποίο 
περιέχει σχεδόν 90% νερό, πραγµατική κοκκοποιηµένη ζάχαρη για ενέργεια, καφεΐνη που αναζωογονεί, 
κιτρικό οξύ και καραµέλα ως χρωστικές ουσίες, 5 είδη βιταµινών Β, ανθρακικό και άρωµα tutti-frutti. 
Μια µερίδα του κόσµου ισχυρίζεται ότι τα ενεργειακά ποτά ενέχουν διάφορους κινδύνους για την υ-
γεία, οι οποίοι σχετίζονται κυρίως µε την υψηλή περιεκτικότητα σε καφεΐνη,  καθώς επίσης και µε τον 
συνδυασµό των ενεργειακών ποτών µε αλκοόλ.

Ωστόσο, η νέα έρευνα της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίµων (ΕΑΑΤ) αποκαλύπτει πως αυ-
τές οι ανησυχίες δεν έχουν επιστηµονική βάση. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα, η κατανάλωση έως πέντε 
κουτιών ενεργειακού ποτού την ηµέρα δεν προκαλεί ανησυχία, καθώς η ηµερήσια πρόσληψη καφεΐνης 
µέχρι 400 mg απ’ όλες τις δυνατές πηγές δεν θεωρείται επιβλαβής για την πλειονότητα του ενήλικου 
πληθυσµού. Επίσης, επιτρέπεται η κατανάλωση ενεργειακών ποτών µαζί µε αλκοόλ, καθώς θεωρείται 
απίθανο τα άλλα συστατικά που εµπεριέχονται στα ενεργειακά ποτά (π.χ. ταυρίνη, D-γλυκουρονικό, 
λακτόνη) ή το αλκοόλ να αλληλεπιδράσουν αρνητικά µε την καφεΐνη.
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Μ
αγικά χάπια που λύ-
νουν τα προβλήµατα 
υγείας δεν υπάρχουν. 
Μαζί µε τη «χρυσή συ-
νταγή», που περιλαµ-
βάνει την άσκηση, τη 
διατροφή, τη διατήρηση του φυσιολογικού βάρους, την επαρκή πρόσληψη µικρο-
θρεπτικών συστατικών και νερού, τον καλό ύπνο, τη µείωση του τοξικού φορτίου 
και τη διαχείριση του στρες, ένας νέος παράγοντας αναδεικνύεται σε πολύτιµο σύµ-
µαχό µας. Πρόκειται για τη βιταµίνη D, η οποία µέχρι πρόσφατα συνδεόταν κυρί-
ως µε την υγεία των οστών.

Ωστόσο, όπως εξηγεί ο δρ. ∆ηµήτρης Τσουκαλάς, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου ∆ιατροφικής Ιατρικής (European Institute of Nutritional Medicine), 
η επίδρασή της στον οργανισµό είναι στην πραγµατικότητα πολυδιάστατη και πο-
λύπλοκη, καθώς επηρεάζει το ανθρώπινο γονιδίωµα και τη λειτουργία του ανοσο-
ποιητικού συστήµατος. Ειδικότερα, έχει διαπιστωθεί ότι η βιταµίνη D αυξάνει τη 
σωµατική απόδοση, βοηθά στη διατήρηση του ιδανικού βάρους, επηρεάζει την α-
πορρόφηση των µεταλλικών στοιχείων, είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση του κα-
λού ύπνου και τη µείωση του στρες, ευνοεί τους µηχανισµούς αποτοξίνωσης, ενι-
σχύει το ανοσοποιητικό σύστηµα και µειώνει τον κίνδυνο εµφάνισης µιας πληθώρας 
χρόνιων νοσηµάτων, όπως τα αυτοάνοσα, ο καρκίνος και ο διαβήτης, που αποτελούν 
στην εποχή µας τις νέες παγκόσµιες «επιδηµίες».

Αφού η βιταµίνη D διαδραµατίζει τόσο σηµαντικό ρόλο στην υγεία, εύλογα γεν-
νιέται το ερώτηµα «πόση βιταµίνη D πρέπει να λαµβάνουµε για να αποκοµίσουµε 
όλα τα δυνατά οφέλη;». Όπως εξηγεί ο δρ. Τσουκαλάς, το συνιστώµενο ανώτερο α-
σφαλές όριο σε ό,τι αφορά τη δοσολογία της βιταµίνης D (χωρίς ιατρική παρακολού-
θηση) θεσπίστηκε από την Αµερικανική Ενδοκρινολογική Εταιρεία και διαµορφώ-
νεται αντίστοιχα σε 10.000 µονάδες IU ηµερησίως για τους ενήλικες και σε 4.000 
µονάδες IU ηµερησίως για παιδιά και εφήβους ηλικίας 8-18 ετών. Αν και η γνωστό-
τερη πηγή βιταµίνης D είναι η έκθεση στον ήλιο, χωρίς αντηλιακό, σε καθηµερι-
νή βάση είναι δύσκολο να επιτύχουµε επαρκή πρόσληψη µόνο χάρη στον ήλιο, α-
κόµη και στη σχετικά ηλιόλουστη πατρίδα µας. Έρευνες που έγιναν έδειξαν ότι το 
70% των Ελλήνων έχει ανεπάρκεια σε βιταµίνη D και έχει ανάγκη από συµπληρώ-
µατα διατροφής µε βιταµίνη D3, προκειµένου να επιτύχει τα συνιστώµενα επίπεδα.

Μια βιταµίνη 
σε ρόλο 
ορµόνης
Η βιταµίνη D δεν είναι 
απλώς ένα συστατικό 
που ενισχύει την πυ-
κνότητα των οστών αλ-
λά µία από τις πιο «σο-
φιστικέ» ορµόνες του 
οργανισµού µας. Σε έ-
ρευνες του Πανεπιστη-

µίου της Οξφόρδης διαπιστώθηκε πως η βιταµίνη D ελέγχει περισσότερα από 3.000 
γονίδια. Καθένα από τα γονίδια αυτά διαθέτει ειδικό υποδοχέα για τη βιταµίνη D3, 
η οποία δεσµεύεται σε αυτόν και ελέγχει άµεσα τη λειτουργία ενός µεγάλου µέρους 
του ανθρώπινου DNA. Έτσι εξηγείται πώς γίνεται ένας και µόνο παράγοντας να έχει 
τόσο πολλές επιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισµό. Ο ρόλος της βιταµίνης D, ωστό-
σο, δεν εξαντλείται εκεί. Επιπλέον, επιτυγχάνει ανοσορύθµιση, δηλαδή δεν ενισχύ-
ει απλώς το ανοσοποιητικό σύστηµα αλλά το επαναφέρει στην αρχική φυσιολογική 
του λειτουργία. Η απώλεια της αναγνώρισης των ίδιων των κυττάρων σε έναν οργα-
νισµό είναι η βασική αιτία για την εµφάνιση των αυτοάνοσων ασθενειών, οι οποί-
ες στην εποχή µας παρουσιάζουν µεγάλη αύξηση. Η ανοσορυθµιστική δράση της 
βιταµίνης D συµβάλλει στη µείωση του κινδύνου εµφάνισης των αυτοάνοσων νο-
σηµάτων, όπως η πολλαπλή σκλήρυνση και τα φλεγµονώδη νοσήµατα του εντέρου, 
αλλά και στην προστασία από τις εκφυλιστικές ασθένειες, όπως ο καρκίνος, η παχυ-
σαρκία, ο διαβήτης και η άνοια. Για να επιτελέσει τον πολυσχιδή της ρόλο στον ορ-
γανισµό, η βιταµίνη D απαιτεί την παρουσία και κάποιων άλλων συστατικών, που 
αποκαλούνται «συµπαράγοντές» της και περιλαµβάνουν τη βιταµίνη Κ2 και τα µε-
ταλλικά στοιχεία µαγνήσιο, ψευδάργυρο και βόριο. Για να επωφεληθούµε απ’ όλες 
τις ευεργετικές ιδιότητες της βιταµίνης D, χρειαζόµαστε επαρκείς ποσότητες και α-
πό τους συµπαράγοντές της, ώστε να υπάρχει βιοχηµική ισορροπία σε αυτό το πο-
λύπλοκο παζλ που λέγεται ανθρώπινος οργανισµός.

Η ΒΙΤΑΜΙΝΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ, 
Ο «ΚΡΥΦΟΣ» ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ 
ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

«Σε έρευνες του 
Πανεπιστηµίου της 
Οξφόρδης διαπιστώθηκε 
πως η βιταµίνη D 
ελέγχει περισσότερα 
από 3.000 γονίδια». 
∆ρ. ∆ηµήτρης 
Τσουκαλάς, πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 
∆ιατροφικής Ιατρικής

INFO
ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 
ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΒΙΤΑΜΙΝΗ 
D ΚΑΙ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ 
ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΑΠΟΚΟΜΙΣΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ 
ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ.
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Έ
να νέο υπερόπλο κατά της αντιγήρανσης προστίθε-
ται στην επιστηµονική φαρέτρα. Οι σπόροι του ρο-
διού και η υψηλή περιεκτικότητά τους σε ισχυρότα-
τα αντιοξειδωτικά είναι το µυστικό που προσελκύει 
τελευταία το ενδιαφέρον των ερευνητών. Υπάρχουν 
ισχυρές ενδείξεις ότι το έλαιο που προκύπτει από την 
επεξεργασία των σπόρων αυτών µπορεί να αποδειχθεί 
ισχυρός αντίπαλος στις νευροεκφυλιστικές ασθένει-

ες του εγκεφάλου, όπως είναι το Αλτσχάιµερ, η άνοια, η νόσος του Πάρκινσον 
και η πολλαπλή σκλήρυνση. ∆ύο µελέτες, που δηµοσιεύτηκαν 
στο διεθνές επιστηµονικό περιοδικό «Nanomedicine», 
απέδειξαν ότι το έλαιο των σπόρων του ροδιού 
είναι ένα από τα πλέον ισχυρά αντιοξειδω-
τικά φάρµακα που διαθέτει η φύση και 
µπορεί να ενδυναµώσει τη λειτουρ-
γία του εγκεφάλου. Η σκέψη ότι 
το ρόδι µπορεί και να κρατά το 
κλειδί της αντιγήρανσης των 
κυττάρων του εγκεφάλου 
ξεκίνησε από την Ισρα-
ηλινή καθηγήτρια Ruth 
Gabizon, ερευνήτρια 
στον τοµέα των εκ-
φυλιστικών νόσων 
του εγκεφάλου στο 
Τµήµα Νευρολογί-
ας του Πανεπιστη-
µιακού Νοσοκοµεί-
ου Hadassah της 
Ιερουσαλήµ, η ο-
ποία βρέθηκε στην 
Κρήτη και παρουσί-
ασε τα ελπιδοφόρα α-
ποτελέσµατα των µε-
λετών της σε συνέδριο 
που διοργάνωσε η Ελλη-
νική Εταιρεία Σκλήρυνσης 
κατά Πλάκας σε συνεργασία 
µε την Εταιρεία Σκλήρυνσης 
κατά Πλάκας του Ισραήλ.

Όπως επισηµαίνει η Dr. 
Gabizon: «Η πρόκληση ήταν να βε-
βαιωθούµε ότι το έλαιο ροδιού που τρώ-
µε –το οποίο φιλτράρεται από το συκώτι µας, 
όπως και οι υπόλοιπες τροφές– καταλήγει πράγµατι 
στα µέρη του σώµατός µας που µπορούν να επωφεληθούν α-
πό αυτό. Το µεγαλύτερο πρόβληµα µε τις αντιοξειδωτικές ουσίες είναι ότι δεν 
απορροφώνται σε επαρκείς ποσότητες από τον οργανισµό».

Αναζητώντας τρόπους να ξεπεράσει το πρόβληµα της µη απορρόφησης 
των αντιοξειδωτικών, η Dr. Gabizon συνεργάστηκε µε τον καθηγητή Shlomo 
Magdassi, ειδικό στον τοµέα της νανοτεχνολογίας από το Ινστιτούτο Εφαρµο-
σµένης Χηµείας του Πανεπιστηµίου της Ιερουσαλήµ, και µαζί ανακάλυψαν 
έναν τρόπο να διασπάσουν το έλαιο ροδιού σε µικροσκοπικά σωµατίδια, τό-
σο µικρά ώστε να µπορέσουν να «γλιστρήσουν» µέσω του ήπατος, να µη διυ-
λιστούν από αυτό και να βρουν τον δρόµο τους προς τον εγκέφαλο. Η έρευ-
νά τους απέδειξε επίσης ότι το έλαιο του ροδιού –το οποίο περιέχει ωµέγα 5 

και ένα από τα πλέον ισχυρά φυσικά αντιοξειδωτικά, το πουνισικό οξύ– έχει 
ικανοποιητική απορρόφηση από το έντερο και σηµαντική αντιοξειδωτική ε-
πίδραση στον εγκέφαλο.

Η Dr. Gabizon και ο καθηγητής Magdassi έλαβαν δίπλωµα ευρεσιτεχνίας 
για την ανακάλυψή τους, ενώ παρήγαγαν ένα συµπλήρωµα δι ατροφής το οποίο 
χρησιµοποιείται ως δυναµωτικό σε ασθενείς που πάσχουν από εκφυλιστικές 
νόσους του εγκεφάλου. Η έρευνά τους θα συνεχιστεί µε κλινικές δοκιµές σε α-
σθενείς που πάσχουν συγκεκριµένα από Αλτσχάιµερ και πολλαπλή σκλήρυνση.

Οι ελεύθερες ρίζες γερνούν τον εγκέφαλο
Η οξείδωση των πρωτεϊνών και των λιπιδίων παίζει ση-

µαντικό ρόλο στη γήρανση και πιο συγκεκριµένα 
στον νευροεκφυλισµό του εγκεφάλου, ενώ η 

φθορά αρχίζει από τα χρόνια της εφηβεί-
ας µας. Ο αριθµός των ανθρώπων που 

ζουν µε άνοια συνεχώς αυξάνεται. Τα 
75 εκατοµµύρια, που καταγράφη-

καν διεθνώς το 2010, µέχρι το 
2050 αναµένεται να διπλασι-

αστούν, αγγίζοντας τα 131,5 
εκατοµµύρια, σύµφωνα µε 
τη ∆ιεθνή Εταιρεία της 
Νόσου Αλτσχάιµερ. Ο 
θάνατος των νευρώ-
νων, όµως, ευθύνεται 
και για την –καθηµε-
ρινού τύπου– εξασθέ-
νηση της µνήµης και 
της νοητικής µας ε-
νέργειας. Τα κύττα-

ρα του εγκεφάλου πε-
θαίνουν µε την πάροδο 
του χρόνου και δεν α-

ντικαθίστανται. Οι συ-
νήθεις καθηµερινές δρα-

στηριότητες, όπως η πέψη 
της τροφής και η αναπνοή, 

δηµιουργούν ελεύθερες ρίζες 
που οδηγούν σε οξείδωση και 

βλάβη των ανθρώπινων κυττάρων 
και ιδιαίτερα των εγκεφαλικών. Σε α-

ντίθεση µε τα κύτταρα του αίµατος ή του 
δέρµατος, τα εγκεφαλικά κύτταρα δεν αντι-

καθίστανται από νέα. Έτσι, οι επιβλαβείς για την 
υγεία µας ελεύθερες ρίζες καταλήγουν να βλάπτουν τη 

σκέψη, τη µνήµη, τον προσανατολισµό µας, αλλά και την ικα-
νότητα πνευµατικής εγρήγορσης. Ο εκφυλισµός του εγκεφάλου µπορεί να ε-
πιταχυνθεί ή να επιβραδυνθεί, ανάλογα µε τον τρόπο ζωής µας, καταλήγουν 
σήµερα οι επιστήµονες. Σύµφωνα µε την Dr. Gabizon, αν είµαστε σε θέση να 
ελέγξουµε τα επίπεδα των ελεύθερων ριζών, ίσως τα κύτταρά µας να ζήσουν 
περισσότερο. Ακόµη κι αν δεν µπορούµε να θεραπεύσουµε τους ασθενείς που 
πάσχουν από ασθένειες όπως η νόσος του Αλτσχάιµερ –διότι διαγιγνώσκονται 
σε ένα στάδιο όπου ο µεγαλύτερος αριθµός των εγκεφαλικών κυττάρων είναι 
ήδη νεκρός–, ίσως µπορούµε να καθυστερήσουµε την εξέλιξη της νόσου σε 
πρώιµα στάδια ή ακόµη και να αποτρέψουµε την εµφάνιση ασθενειών σε υγι-
είς ανθρώπους που κινδυνεύουν να αναπτύξουν νευροεκφυλισµό.

ΤΟ ΡΟ∆Ι ΑΣΠΙ∆Α 
ΣΤΟ ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ 
ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ

Πρόσφατες έρευνες 
δείχνουν ότι το ρόδι 
είναι ο βασιλιάς των 
αντιοξειδωτικών 
ουσιών και µπορεί 
να βοηθήσει στην 
προστασία του 
εγκεφάλου από τα 
νευροεκφυλιστικά 
νοσήµατα, όπως 
το Αλτσχάιµερ, 
το Πάρκινσον 
και η πολλαπλή 
σκλήρυνση.

και η πολλαπλή σκλήρυνση. ∆ύο µελέτες, που δηµοσιεύτηκαν 
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τικά φάρµακα που διαθέτει η φύση και 
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Ο Ιπποκράτης 
έλεγε πως 
η τροφή 
είναι το 
φάρμακό 

μας και τα λόγια του βρί-
σκουν την απόλυτη δικαί-
ωσή τους στις υπερτροφές, 
οι οποίες στην πατρίδα μας 
έχουν παράδοση χιλιάδων ετών – μην ξεχνάμε πως ο Βουκεφάλας, το άλογο του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου, τρεφόταν με ιπποφαές στις πεδιάδες της Μακεδονίας. 
Τα τελευταία χρόνια τα superfoods γίνονται ανάρπαστα, καθώς αναδεικνύονται 
σε τρόφιμα-φάρμακα που χαρίζουν ευεξία και μακροζωία. Ανάμεσά τους συνα-
ντούμε όλα τα μούρα, τον λιναρόσπορο, τη σπιρουλίνα, τα αμύγδαλα, τα σπόρια 
του ροδιού, τις καυτερές πιπεριές Φλωρίνης, το πιπέρι, τον κρόκο Κοζάνης και 
τον κουρκουμά.

Ο κουρκουμάς (κιτρινόριζα) αποτελεί τη νεότερη «άφιξη» σε αυτή την εντυ-
πωσιακή κατηγορία. Πρόκειται για ένα μπαχαρικό-θησαυρό, που δεν δίνει α-
πλώς μια πικάντικη νότα στα φαγητά. Είναι γνωστός εδώ και χιλιάδες χρόνια για 
τη συμβολή του στην προστασία από ένα ευρύ φάσμα παθήσεων και έχει χρησι-
μοποιηθεί στην παραδοσιακή κινεζική και ινδική ιατρική για χιλιετίες. Καλλι-
εργείται εδώ και τουλάχιστον 5.000 χρόνια, κυρίως στις τροπικές περιοχές της 
Ασίας. Τον 13ο αιώνα οι Άραβες έμποροι τον έφεραν στις δυτικές χώρες. Πλέ-
ον μπορούμε να ωφεληθούμε από την ευεργετική του δράση περισσότερο από 
ποτέ. Φύση και επιστήμη συνέβαλαν στη δημιουργία του πρώτου παγκοσμίως 
συμπληρώματος κουρκουμά σε μορφή στοματικού σπρέι. Η κουρκουμίνη και 
τα παράγωγά της, διμεθοξυκουρκουμίνη και δις διμεθοξυκουρκουμίνη, γνωστά 
ως κουρκουμινοειδή, αποτελούν βασικά συστατικά του ριζώματος του φυτού 
Curcuma longa. Όμως τα κουρκουμινοειδή είναι υδρόφοβα, που σημαίνει ότι δεν 
διαλύονται στο νερό, με αποτέλεσμα να απορροφώνται δύσκολα και σε πολύ μι-
κρή ποσότητα στο έντερο και να μεταβολίζονται γρήγορα. Αυτές οι συνθήκες α-
ποτρέπουν τις δραστικές ουσίες του κουρκουμά να φτάσουν σε ιστούς-στόχους 
μακριά από το έντερο και να ασκήσουν την ευεργετική τους δράση. Επιπλέον, 
η κλασική σκόνη κουρκουμά μπορεί να δώσει ιδιαίτερη γεύση και άρωμα στα 
φαγητά, αλλά δεν μπορεί να αποδώσει ουσιαστικά οφέλη υγείας στις ποσότη-
τες που συνήθως καταναλώνεται.

Τη λύση στο πρόβλημα δίνει το πρώτο παγκοσμίως συμπλήρωμα κουρκουμά 
σε μορφή στοματικού σπρέι, το οποίο παρασκευάζεται με μια σειρά εξελιγμένων 

τεχνικών, προκειμένου να 
επιτευχθεί η μέγιστη βιο-
διαθεσιμότητα, όπως λέγε-
ται, των κουρκουμινοειδών 
από τον στοματικό βλεννο-
γόνο κατευθείαν στην κυ-
κλοφορία του αίματος, πα-
ρακάμπτοντας το έντερο. 
Η μοναδική απορρόφηση 

που προσφέρει το πρώτο παγκοσμίως συμπλήρωμα κουρκουμά σε μορφή στομα-
τικού σπρέι, ιδανικό για ηλικίες άνω των 3 ετών, ελέγχθηκε και αποδείχθηκε στη 
Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου του Κάρντιφ της Μεγάλης Βρετανίας.

Οι ευεργετικές ιδιότητες του κουρκουμά 
στο μικροσκόπιο
Πλήθος επιστημονικών μελετών έχει δείξει ότι ο κουρκουμάς επηρεάζει πε-
ρισσότερα από 700 γονίδια, γεγονός το οποίο θα μπορούσε, εν μέρει, να ερ-
μηνεύσει τα πολυάριθμα οφέλη του για την υγεία. Συγκεκριμένα, ο κουρκου-
μάς έχει αντικαρκινική, αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική δράση, μειώνει 
τους ρευματικούς πόνους και τους πόνους της περιόδου, βοηθάει στην πέψη 
και έχει αντιμικροβιακές ιδιότητες, που συμβάλλουν στη θεραπεία πληγών, 
ελκών και εκζεμάτων. Ειδικότερα, η φαρμακολογική αξιολόγηση των κουρ-
κουμινοειδών έδειξε σαφείς αντιοξειδωτικές, αντιφλεγμονώδεις, αλλά και 
κυτταροτοξικές δράσεις σε διάφορους τύπους καρκίνου. Η διμεθοξυκουρ-
κουμίνη έχει δείξει σημαντικές αντικαρκινικές δράσεις, κυρίως έναντι του 
καρκίνου του προστάτη. Ο κουρκουμάς σε σκόνη εμπεριέχει κουρκουμινο-
ειδή σε ποσοστό 3%, τη στιγμή που ένα αξιόπιστο συμπλήρωμα διατροφής 
έχει εκχύλισμα κουρκουμά (και όχι απλώς σκόνη κουρκουμά) με 95% κουρ-
κουμινοειδή. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ενίσχυση του κουρκουμά ή και των 
συμπληρωμάτων του με πιπερίνη (δραστική ουσία του πιπεριού) σαφέστα-
τα ενισχύει την απορρόφησή του, σε καμία όμως περίπτωση δεν λύνει το ζή-
τημα της διαλυτότητας του κουρκουμά στο νερό. Ακόμη και με πιπερίνη, ο 
κουρκουμάς παραμένει υδρόφοβος (αδιάλυτος στο νερό). Παράλληλα, σκευ-
άσματα που χρησιμοποιούν τεχνικές λιποσωμάτων ή μικκυλίων μπορεί να ο-
δηγούν τις δραστικές ουσίες του κουρκουμά σε καλύτερη απορρόφηση, δεν 
μπορούν όμως να συγκριθούν με τη μοναδική παγκοσμίως φαρμακοτεχνική 
μορφή η οποία παρακάμπτει το έντερο και διεισδύει στον οργανισμό διαμέ-
σου του στοματικού βλεννογόνου.

ΤΑ ΝΈΑΣ ΓΈΝΙΑΣ 
SUPERFOODS

Αντιμικροβιακές 
ιδιότητες για την 
καταπολέμηση 
των λοιμώξεων και 
αντιοξειδωτική, 
αντικαρκινική, 
αντιγηραντική και 
αντιφλεγμονώδη 
δράση συνθέτουν 
το προφίλ κάποιων 
τροφίμων που 
υπερέχουν σε 
θρεπτική αξία.  
Γι’ αυτό τα ονομάσαμε 
«superfoods»!
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Στην πρά-
ξη, η με-
σογειακή 
διατρο-
φή στη-

ρίζεται σε τρόφιμα α-
πλά, που έθρεψαν τους 
Έλληνες στο παρελ-
θόν και τους θρέφουν 
και τώρα. Ακρογωνιαί-
ος λίθος αυτού του δι-
ατροφικού προγράμματος, τα προϊόντα του ελαιόδεντρου. Το λάδι του και οι καρ-
ποί του αποτελούν ελιξίρια μακροζωίας, με τις ελιές Καλαμών να αναδεικνύονται 
σε «λειτουργικά τρόφιμα» της φύσης, καθώς μελέτη του Πανεπιστημίου Αθηνών 
διερευνά με θετικά αποτελέσματα την επίδραση της κατανάλωσής τους στη βελ-
τίωση των λιπιδίων στο αίμα.

Θα μπορούσαν μόλις πέντε ελιές Καλαμών την ημέρα να μειώνουν την «κα-
κή» χοληστερόλη στο αίμα και να βελτιώνουν το κλάσμα της ολικής χοληστερό-
λης; Ναι, είναι η απάντηση που μας έρχεται από τη συνέχεια έρευνας που παρου-
σιάστηκε πριν από δύο χρόνια στην αρχαία Ολυμπία. Στο συνέδριο της Διεθνούς 
Εταιρείας Ελαιοκανθάλης παρουσιάστηκαν, μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα μιας 
μικρής σε μέγεθος έρευνας για τα οφέλη του καρπού της ελιάς στην υγεία και πιο 
συγκεκριμένα στη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου.

Τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα ξεκίνησαν από την πρώτη φάση της έρευνας. 
Στην παρουσίασή τους η επικεφαλής της δρ. Μάρθα-Σπυριδούλα Κατσαρού, με-
ταδιδακτορική ερευνήτρια στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
ανέφερε πως η κατανάλωση ελιάς θα μπορούσε να επηρεάσει τα επίπεδα της χο-
ληστερόλης και να μειώσει τον κίνδυνο καρδιακών νοσημάτων.

Η πρώτη φάση διενεργήθηκε από τη Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, με την επιμέλεια πολυμελούς 
ομάδας επιστημόνων, διήρκεσε 60 ημέρες και συμμετείχαν εθελοντικά 20 υγιείς 
άντρες και γυναίκες, ηλικίας 22-65 ετών, που δεν λάμβαναν την περίοδο εκείνη 
κάποια φαρμακευτική αγωγή. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά.

Όπως ανακοίνωσε η δρ. Κατσαρού, η μέτρηση της ολικής χοληστερόλης και 
των τριγλυκεριδίων πριν και μετά στους συμμετέχοντες δεν έδειξε στατιστικά ση-
μαντική διαφορά. Επισήμανε όμως πως καθώς οι συμμετέχοντες ήταν υγιείς, οι 
ερευνητές δεν ανέμεναν αποτελέσματα. Ωστόσο, στατιστικά σημαντική διαφορά 
παρουσίασε η HDL, η αγγειοπροστατευτική χοληστερόλη, ενώ το βασικότερο 
στοιχείο για τους ερευνητές ήταν η βελτίωση σε όλους τους λόγους της χοληστε-
ρόλης, που έχει αποδειχθεί πλέον πως αποτελούν βασικό δείκτη εκτίμησης καρ-
διαγγειακού κινδύνου.

Η δεύτερη φάση της μελέτης προχώρησε σε ανθρώπους με αυξημένα λιπίδια 
στο αίμα τους. Τον Απρίλιο του 2018, στο πλαίσιο του Συνεδρίου για το Μέλλον 

του Ελαιολάδου και της 
Ελιάς (Future of Olive 
Oil and Olives) στο Πα-
νεπιστήμιο της Κύπρου, 
η δρ. Ελένη Μέλλιου, 
από το Τμήμα Φαρμα-
κογνωσίας και Χημεί-
ας Φυσικών Προϊόντων 
του Πανεπιστημίου Α-
θηνών και μέλος της αρ-
χικής ομάδας της εν λό-

γω έρευνας, αναφέρθηκε στα οφέλη υγείας από την τακτική κατανάλωση ελιών με 
υψηλή φαινολική περιεκτικότητα και ανακοίνωσε τη συνέχεια της μελέτης. Αυτή 
τη φορά υπάρχει διαφορά στον αριθμό των συμμετεχόντων και στην κατάσταση 
της υγείας τους. Πρόκειται για 100 εθελοντές που εμφανίζουν υπερχοληστερο-
λαιμία, ενώ ορισμένοι λαμβάνουν θεραπευτική αγωγή. «Συνεχίζουμε τη μελέτη 
και έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα, καθώς σημειώθηκε σημαντικά στατιστική 
μείωση της χοληστερόλης στους συγκεκριμένους συμμετέχοντες» σχολίασε η δρ. 
Μέλλιου. Τα αποτελέσματα της δεύτερης φάσης αναμένονται σύντομα.

Είναι όμως όλες οι ελιές «λειτουργικά τρόφιμα»; Η υδροξυτυροσόλη και η τυ-
ροσόλη είναι δύο φαινόλες που φαίνεται πως προσφέρουν στις ελιές αυτή την καρ-
διοπροστατευτική δράση. Ωστόσο, η περιεκτικότητα κάθε ελιάς σε αυτές τις ουσίες 
είναι που κάνει την ουσιαστική διαφορά, αφού για να υπάρξει μετρήσιμο όφελος 
από την κατανάλωσή τους χρειάζεται μια συγκεκριμένη ποσότητα «δόσης» φαι-
νολών. Στην πρώτη και στη δεύτερη φάση της έρευνας του πανεπιστημίου, μετά 
από εξέταση περίπου 30 τύπων ελληνικών βιολογικών ελιών από το Φαρμακευ-
τικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, επιλέχθηκαν οι βιολογικές ελιές τύπου 
Καλαμών που παράχθηκαν από τους Βιολογικούς Ελαιώνες Σακελλαροπούλου 
(https://www.bioarmonia.gr) στη Σπάρτη, καθώς βρέθηκαν να περιέχουν πέντε 
φορές υψηλότερη συγκέντρωση υδροξυτυροσόλης και τυροσόλης από τις υπόλοι-
πες εμπορικά διαθέσιμες ποικιλίες. Για την ακρίβεια, οι συγκεκριμένες ελιές πε-
ριείχαν 1.300 mg υδροξυτυροσόλη και 560 mg τυροσόλη ανά κιλό. Στην ημερήσια 
μερίδα των πέντε ελιών οι συμμετέχοντες έπαιρναν 25 mg υδροξυτυροσόλης και 
10 mg τυροσόλης. Περιμένοντας τα σημαντικά αποτελέσματα της έρευνας, προ-
σθέστε στη διατροφή σας πέντε βιολογικές ελιές Καλαμών.

ΠΈΝΤΈ ΈΛΙΈΣ ΚΑΛΑΜΏΝ  
ΤΗΝ ΗΜΈΡΑ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ 

ΤΟΝ ΚΑΝΟΥΝ ΠΈΡΑ

Οι ελιές Καλαμών, 
βασικό συστατικό 
της μεσογειακής 
διατροφής, 
αποδεικνύονται 
φάρμακο για την 
υψηλή χοληστερόλη 
και για την καρδιά, 
σύμφωνα με 
νέα μελέτη του 
Πανεπιστημίου 
Αθηνών.

INFO
ΣΧΈΔΟΝ 18 ΈΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΏΠΟΙ ΠΈΘΑΙΝΟΥΝ ΚΑΘΈ 
ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΈΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΈΙ ΣΤΟ 31% ΟΛΏΝ ΤΏΝ ΘΑΝΑΤΏΝ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΏΣ, ΣΥΜΦΏΝΑ ΜΈ ΤΑ ΣΤΟΙΧΈΙΑ 
ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΈΙΑΣ.
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«ONE NIGHT STAND» 
ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟ ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆Η
Ο πιανίστας, συνθέτης και τραγουδιστής Μάνος Αθα-
νασιάδης επιστρέφει από την Κυριακή 2 ∆εκεµβρίου 
στις 20:30 στην Αµαξοστοιχία - Θέατρο το Τρένο 
στο Ρουφ. Όλες οι διαδροµές του έρωτα, από την πιο 
εφήµερη µέχρι την πιο βαθιά, συναντιούνται στο 
Μουσικό Βαγόνι Orient Express. Μια ατµοσφαιρική 
µουσική βραδιά βασισµένη σε τζαζ, ροκ και εναλλα-
κτικές µελωδίες. O Μάνος Αθανασιάδης ερµηνεύει 
και διασκευάζει στο πιάνο του διαχρονικές και αγαπ η-
µένες συνθέσεις των George Gershwin, Cole Porter, 
Nat King Cole, Κώστα Γιαννίδη, Duke Ellington, 
Μιχάλη Σουγιούλ, David Bowie, Μάνου Χατζιδάκι, 
Paul McCartney, Tom Waits και όχι µόνο.

«∆ΑΝΕΙΣΤΕΣ» ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
ΣΤΡΙΝΤΜΠΕΡΓΚ
Το 1888 γράφεται ένα από τα σηµαντικότερα έργα του Σουηδού 
δραµατουργού, οι «∆ανειστές», που ο ίδιος χαρακτηρίζει τραγι-
κωµωδία. Το έργο του Στρίντµπεργκ αφηγείται την ιστορία ενός 
ερωτικού τριγώνου, του καθηγητή Γκούσταβ, του εικαστικού 
καλλιτέχνη Άντολφ και της γυναίκας του τελευταίου, Τέκλα. Οι 
δύο άντρες γνωρίζονται σε ένα θέρετρο όταν η Τέκλα λείπει για 
λίγες µέρες, και ο Άντολφ, βλέποντας στο πρόσωπο του Γκού-
σταβ έναν φίλο, του εµπιστεύεται τα προβλήµατα του γάµου 
του. Ο Γκούσταβ παρασύρει τον Άντολφ σε ένα σχέδιο δράσης 
που καταλήγει σε ένα σκληρό παιχνίδι εξουσίας. Σκηνοθεσία: 
Γρηγόρης Χατζάκης. Ερµηνεύουν: ∆ηµήτρης Ντάσκας, Τάκης 
Σακελλαρίου, Μαρία Σκαφτούρα. Από τις 3 ∆εκεµβρίου στη 
σκηνή του Θεάτρου Rabbithole.

ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ - ΓΑΛΑΝΗ 
ΤΡΑΓΟΥ∆ΟΥΝ ΤΣΙΤΣΑΝΗ
Την Ορχήστρα Βασίλης Τσιτσάνης, που ιδρύθηκε από 
την οικογένεια του κορυφαίου δηµιουργού και φέρει 
το όνοµά του, στην πρώτη της εµφάνιση στην Αίθουσα 
Χρήστος Λαµπράκης στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 
θα έχουµε την ευκαιρία να απολαύσουµε την Τρίτη 4 
και την Τετάρτη 5 ∆εκεµβρίου στις 20:30, µε δύο σπου-
δαίες ερµηνεύτριες, τη ∆ήµητρα Γαλάνη και τη Νατάσσα 
Μποφίλιου.

MADELEINE PEYROUX ΣΤΟ CHRISTMAS THEATER
Η Billie Holiday του σήµερα, µία από τις κορυφαίες σύγχρονες φωνές της τζαζ, η Madeleine Peyroux, που 
σε όλες τις µέχρι τώρα εµφανίσεις της στην Ελλάδα έχει εισπράξει αποθεωτική υποδοχή από κοινό και κρι-
τικούς, επιστρέφει στην Αθήνα για µια τζαζ χριστουγεννιάτικη συναυλία στο Christmas Theater. Θα παρου-
σιάσει τραγούδια από το νέο της άλµπουµ, «Anthem», αλλά και τα αγαπηµένα τραγούδια απ’ όλη την καλ-
λιτεχνική της πορεία, την Πέµπτη 6 ∆εκεµβρίου.
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Σε κάθε καλή 
συναυλία, είτε 
είσαι θεατής είτε 
µουσικός, συµβαίνει 
κάτι µαγικό: οι 
βιολογικές ηλικίες 
καταργούνται και 
όλοι συντονίζονται σε 
έναν µέσο όρο, σε µια 
πνευµατική ηλικία 
που την καθορίζει η 
µουσική. Είναι κάτι 
σαν εξωσωµατική 
εµπειρία.

INFO
«Τι έχει µείνει 
απ’ τη φωτιά»
Λαυρέντης Μαχαιρίτσας 
- Νίκος Πορτοκάλογλου
Μαζί τους η Μιρέλα 
Πάχου
Συµµετέχουν: Steve 
Tesser και Αγάπη 
∆ιαγγελάκη
Γυάλινο Μουσικό Θέατρο
Παρασκευή & Σάββατο 
στις 22:30

∆ύο τραγουδοποιοί µε παράλληλες διαδροµές σχεδόν τεσσάρων 
δεκαετιών συναντιούνται για πρώτη φορά στη σκηνή του Γυάλι-
νου Μουσικού Θεάτρου. Ο Νίκος Πορτοκάλογλου συναντά τον 

Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και µας αποκαλύπτει τι πίστευαν οι Φατµέ του 
για τους Τερµίτες του.

Συναντάτε για πρώτη φορά στη σκηνή τον Μαχαιρίτσα. Θέλουµε 
να µάθουµε πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία.
Με τον Λαυρέντη ξεκινήσαµε µαζί και βαδίζουµε σε δρόµους παράλλη-
λους εδώ και σχεδόν τέσσερις δεκαετίες. Μέσα στα χρόνια πολλές φορές 
έχουµε συζητήσει για συνεργασία, αλλά δεν προέκυπτε, πότε από τον 
έναν, πότε από τον άλλον. Φέτος ήρθε επιτέλους η σωστή στιγµή.

Και πώς καταλήξατε στην επιλογή των τραγουδιών που θα παρου-
σιάσετε;
Πρώτα απ’ όλα θέλαµε η συνάντησή µας να είναι ένας απολογισµός 
αλλά και µια γιορτή. Γι’ αυτό διαλέξαµε τον τίτλο «Τι έχει µείνει απ’ τη 
φωτιά», διασκευάσαµε αυτό το παλιό τραγούδι µου και το τραγουδή-
σαµε ξανά µαζί, σαν «µότο», ας πούµε, της παράστασης. Η επιλογή των 
υπόλοιπων τραγουδιών δεν ήταν εύκολη: µετά από τόσα χρόνια διαδρο-
µής, η δυσκολία µας πια δεν είναι ποιο τραγούδι θα βάλουµε αλλά ποιο 
θα αφήσουµε απ’ έξω.

Μοιράζεστε τη σκηνή ή θα δούµε από τον καθέναν ένα ξεχωρι-
στό πρόγραµµα;
Έχει ένα πολύ µικρό προσωπικό µέρος ο καθένας, αλλά το µεγαλύ-
τερο µέρος του προγράµµατος είναι συνεργατικό. Επίσης, υπάρχει µια 
µεγάλη οµάδα από εξαιρετικούς νέους µουσικούς και τραγουδιστές: η 
Μιρέλα Πάχου, τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, ο Steve Tesser, η 
Αγάπη ∆ιαγγελάκη και πολλοί άλλοι. Τέλος, κάθε εβδοµάδα θα έχουµε 
και το µικρό µας αφιέρωµα σε έναν αγαπηµένο επισκέπτη. Τις πρώτες 
δύο εβδοµάδες ξεκινάµε µε την υπέροχη και ακριβοθώρητη Αφροδίτη 
Μάνου.

Ξεκινήσατε και οι δύο τη δεκαετία του ’80 µε τα συγκροτήµατά 
σας, Φατµέ και Τερµίτες. Θα ήθελα να σας µεταφέρω σ’ εκείνη 
τη δεκαετία που η ροκ/ποπ ελληνική σκηνή αποκτούσε δυναµική 
και χώρο. Τι γνώµη είχατε τότε για τους Τερµίτες;

Ήταν το αντίπαλο δέος. Ήµασταν ίδια γενιά, είχαµε ίδιες ρίζες στο ροκ 
και στο ελληνικό τραγούδι, ήµασταν τότε τα µοναδικά ηλεκτρικά συ-
γκροτήµατα που γράφαµε τραγούδια στη γλώσσα µας. Είναι παρανο-
ϊκό, αλλά, βλέπεις, το αυτονόητο είναι πάντα σπάνιο σε αυτόν τον τόπο. 
Λοιπόν, ναι, τους παρακολουθούσαµε, τους σεβόµασταν, τους ζηλεύαµε 
όταν γράφανε κάτι καλό, όταν είχαν µια νέα ιδέα, όπως, ας πούµε, η συ-
νεργασία τους µε τον Νταλάρα. Τώρα µπορεί να µοιάζει φυσικό, αλλά 
τότε η συνεργασία ενός ροκ συγκροτήµατος µε έναν λαϊκό τραγουδι-
στή ήθελε τόλµη και αυτοπεποίθηση. Μετά το κάναµε εµείς µε τη Χα-
ρούλα. Άλλοτε έκαναν οι Φατµέ ένα βήµα µπροστά και άλλοτε οι Τερµί-
τες. Ήταν µια δηµιουργική άµιλλα.

Νοσταλγείτε κάτι από εκείνη την εποχή;
Όχι. Μόνο τη φυσική µου κατάσταση, την αντοχή µου στις κραιπάλες 
και στις κακουχίες. Α, και τα πυκνά µαλλιά µου. Κατά τα άλλα, η ορµή, 
το πάθος, η περιέργεια και η ονειροπόληση είναι, ευτυχώς, ακόµη εδώ.

Μετά από τόσα χρόνια εµφανίσεων και δίσκων, ο δηµιουργικός 
πυρετός για ένα πρόγραµµα, έναν δίσκο, µια συναυλία, εξακολου-
θεί να είναι ανεβασµένος;
Σε ανησυχητικά επικίνδυνα επίπεδα!

Στα live σας, όπως και στου Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, υπάρχει πάντα 
πολύ πιτσιρίκι. Πώς το εξηγείτε;
Η µεγάλη µου χαρά είναι να βλέπω στις συναυλίες αυτή την τεράστια 
γκάµα ηλικιών. Από 15 µέχρι 75. Άσε που στις καλοκαιρινές έχουµε και 
τα τσικό. Γιατί έρχονται νέοι γονείς µε τα παιδιά τους, ακόµη και µε 
µωρά. Σε κάθε καλή συναυλία, είτε είσαι θεατής είτε µουσικός, συµβαί-
νει κάτι µαγικό: οι βιολογικές ηλικίες καταργούνται και όλοι συντονίζο-
νται σε έναν µέσο όρο, σε µια πνευµατική ηλικία που την καθορίζει η 
µουσική. Είναι κάτι σαν εξωσωµατική εµπειρία.

Μόλις κερδίσατε ένα φανταστικό µουσικό ταξίδι στον χρόνο, για 
να ακούσετε από κοντά και να επικοινωνήσετε µε όποιον µουσικό 
θέλετε. Πού θα πηγαίνατε;
Όπως λέω και σε ένα από τα τελευταία µου τραγούδια, το «Πανηγύρι», 
θα ήθελα να βρεθώ σε ένα πάρτι όπου θα παίζουν ο Λένον µε τον Τσι-
τσάνη και ο Ζάπα µε τον Ζαµπέτα. Θα ήµουν ευτυχής…

ΝΙΚΟΣ 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ

«Το αυτονόητο
είναι πάντα σπάνιο
σε αυτόν τον τόπο»

  ΣΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ
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