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Γιώργος 
Παπαγεωργίου 
«∆εν πιστεύω 
στα στερεότυπα»

σελ. 37

Η καλή τηλεόραση 
και πάλι 
στο επίκεντρο

σελ. 16-17
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σελ. 20-21

Τ. Μαυρωτάς 
«Η τέχνη οδηγεί 
τον άνθρωπο στο κέντρο 
της ελευθερίας του»

∆. Ψαρράς 
Πώς αξιολογώ 
τη Χρυσή Αυγή 
και τη δίκη της

σελ. 11 σελ. 24

Η πόλη 
από το ύψος 
των 95 
εκατοστών

Κ. Μπογδάνος 
Μπαίνω µε ενθουσιασµό 
στην αναµέτρηση, 
είναι η ώρα της µεγάλης 
αντεπίθεσης

σελ. 14-15

Γ. Κύρτσος 
Τι είδα και τι άκουσα 
στο µεγάλο συλλαλητήριο 
της Αθήνας

σελ. 12-13

�  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ, ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

�  Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ:
H ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ 
ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ

�  ∆. ΓΑΛΛΗΣ: ΣΤΙΣ 
ΠΡΕΣΠΕΣ ∆ΕΝ ΝΙΚΗΣΕ 
Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

�  ΑΦΡ. ΜΑΝΟΥ: ΤΟ ΧΑΣΜΑ 
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ 
ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΡΑ

( σελ. 4-10)

153 «ΝΑΙ»
ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ,

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ



02 περιεχόµενα

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 481η
27//01//19

FREE SUNDAΥ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΟΥ ΒΙΚΥ 

vickyth@freesunday.gr 
210-6754430

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Εurokinissi
 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

dianomi@freesunday.gr, 
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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 
στη Λακωνία 

››››››››››››››››  Τα  πάντα για την 
  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
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 10

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

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 
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• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

SUZUKI 
IGNIS

AUTO
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 10

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

04 // ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Πλειοψηφία στη Βουλή,
µειοψηφία στην κοινωνία
05 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Κ. ΦΙΛΗΣ «Στο κοµµάτι 
της γλώσσας και της ιθαγένειας η ελληνική 
πλευρά έκανε παραχωρήσεις»
06 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ Στις Πρέσπες δεν 
νίκησε η δηµοκρατία
07 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΦΡ. ΜΑΝΟΥ «∆εν 
εµπιστεύονται τον λαό και µεγαλώνει το 
χάσµα ανάµεσα στην εξουσία και τον λαό 
µέρα µε τη µέρα»
08 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ H συµφωνία 
Τσίπρα-Ζάεφ επηρεάζει την εκλογική 
δυναµική
10 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Μετά το όνοµα, 
λύση και στο εκκλησιαστικό της Εκκλησίας 
των Σκοπίων
11 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ∆. ΨΑΡΡΑΣ «Η Χρυσή 
Αυγή είναι ένα φανατικό ναζιστικό µόρφωµα»
12-13 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Τι είδα και 
τι άκουσα στο µεγάλο συλλαλητήριο για το 
«Μακεδονικό»
14-15 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Κ. ΜΠΟΓ∆ΑΝΟΣ 
«Τώρα είναι η περίοδος της µεγάλης 
αντεπίθεσης και µπαίνω µε ενθουσιασµό 
στην αναµέτρηση αυτή»
16 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Προσλήψεις εκπαιδευτικών 
χωρίς γραπτό διαγωνισµό
17 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ρυθµίσεις παντού, αλλά...
18 // ΑΠΟΨΗ ΑΝ∆Ρ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Πηγαίνοντας στον ΣΥΡΙΖΑ
18 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ 
∆ηµοσκοπήσεις και συλλαλητήρια
20-21 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Τ. ΜΑΥΡΩΤΑΣ 

FREE TIME

SPORTS

31 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώµενα της 
εβδοµάδας
32 // CELEBRITIES Στιγµιότυπα από τον κόσµο των 
διασήµων
33 // INTERVIEW Μ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗΣ «Ο σπόρος 
έχει την πληροφορία, αλλά χωρίς το χωράφι δεν 
υπάρχει δέντρο»
34 // INTERVIEW Θ. ΚΑΤΣΙΚΑΛΟΥ∆ΗΣ «Ο Θανάσης 
Βέγγος µου έµαθε πρώτα να έχω ήθος»
35 // CINEMA Τι θα δούµε στις κινηµατογραφικές 
αίθουσες
36 // CHILD Προτάσεις για το παιδί
37 // COOK FILES Αρνίσια σουβλάκια στο γκριλ
38-39 // ΕΥΕΞΙΑ Συµβουλές για καλύτερη ζωή

28 // ΤΕΝΙΣ Το όνειρο του Στέφανου που έγινε 
πραγµατικότητα
29 // ΣΤΟΙΧΗΜΑ  Έγκυρες προτάσεις από το 
Betarades.gr

«Η τέχνη οδηγεί τον άνθρωπο στο κέντρο της 
ελευθερίας του»
23 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Οι διευθυντές πληρώνουν τις 
ελλείψεις πυροπροστασίας στα σχολεία
24 // ΑΠΟΨΗ Κ. ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ Η πόλη από το ύψος 
των 95 εκατοστών
25 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ναι» από θεσµούς σε… 
προσεκτική αύξηση του κατώτατου µισθού





www.freesunday.gr04 27.01.2019

πολιτική

Ν
όμος του ελληνικού κράτους είναι από 
χθες η Συμφωνία των Πρεσπών, καθώς 
η κυβέρνηση εξασφάλισε τη θετική 
ψήφο της πλειοψηφίας του Κοινοβου-
λίου, η οποία τόλμησε και αποφάσισε 
κόντρα στη συντριπτική πλειοψηφία 
των Ελλήνων Πολιτών.

Έτσι, χθες η συμφωνία επικυρώθηκε με 153 ψήφους, εφό-
σον με τους 145 της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, 
δηλαδή τους 144 και την Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου που είχε 
εκλεγεί με την Ένωση κεντρώων και εντάχθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ 
πριν από έναν χρόνο, συντάχθηκαν άλλοι οκτώ βουλευτές:
• Δύο που επέλεξαν να παραμείνουν στην κυβέρνηση όταν α-
ποχώρησε ο Πάνος Καμμένος: η  Έλενα Κουντουρά που είχε 
εκλεγεί με τους ΑΝΕΛ και η Κατερίνα Παπακώστα που είχε ε-
κλεγεί με τη ΝΔ.
• Ο Θανάσης Παπαχριστόπουλος που εξακολουθεί να ανήκει 

στην κοινοβουλευτική ομάδα των ΑΝΕΛ.
• Ο Σπύρος Δανέλλης, ο οποίος διεγράφη από το Ποτάμι, όταν 
έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση.
•Ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, ο οποίος διεγράφη από το Κί-
νημα Αλλαγής.
• Οι τρεις εναπομείναντες (πλέον ανεξάρτητοι) βουλευτές του 
Ποταμιού, οι Σταύρος Θεοδωράκης και Γιώργος Μαυρωτάς και 
ο συνεργαζόμενος Σπύρος Λυκούδης.

Σε σχέση με την ψήφο εμπιστοσύνης της προηγούμενης 
εβδομάδας, η κυβέρνηση κέρδισε την υποστήριξη τεσσάρων 
βουλευτών και έχασε την θετική ψήφο δύο, του υφυπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης Βασίλη Κόκκαλη και του συνεργαζόμε-
νου με τους ΑΝΕΛ Κώστα Ζουράρι, οι οποίοι καταψήφισαν 
μαζί με άλλους 144 βουλευτές της αντιπολίτευσης.

Ο ανεξάρτητος Γρηγόρης Ψαριανός ψήφισε «παρών», με α-
ποτέλεσμα οι, μέχρι την ανεξαρτητοποίηση του Γρηγόρη Ψα-
ριανού, πέντε τελευταίοι βουλευτές του Ποταμιού να εμφανι-

στούν στη Βουλή με τέσσερις απόψεις.
Θεωρητικά η κεντρική επιλογή, για την προώθηση της ο-

ποίας ζητήθηκε η ψήφος εμπιστοσύνης από τον κ. Τσίπρα, δεί-
χνει να έχει ευρύτερη αποδοχή από την κυβέρνηση, όμως η 
κυβέρνηση δείχνει να είναι πιο αποδυναμωμένη από ό,τι προ-
ηγουμένως καθώς πρόκειται για μία ετερόκλητη πλειοψηφία, η 
συγκρότηση της οποίας έχει καταγγελθεί ως προϊόν συναλλα-
γής, ενώ δείχνει να έχει δυσκολίες στην πολιτική της συγκρό-
τηση και στα επόμενα της βήματα.

Σε ό,τι αφορά στην ίδια τη Συμφωνία, ο κ. Τσίπρας και οι 
βουλευτές του είχαν ως κύριο στόχο την απλούστευση της συ-
ζήτησης, με την μεταφορά της από το περιεχόμενο στην ανά-
γκη για την ύπαρξη μιας συμφωνίας που θα έδινε λύση στο 
πρόβλημα, την οποία όμως δεν είχε αμφισβητήσει κανένας.

Σε αυτό ακριβώς το κλίμα, ο πρωθυπουργός επέλεξε να μην 
απαντήσει στα ερωτήματα που έθεσε η αντιπολίτευση αλλά 
προσπάθησε να τα απαξιώσει συλλήβδην ως «τεχνικά» στο πε-
ριεχόμενο και φοβικά στην προσέγγιση.

Η δεύτερη προσπάθεια του πρωθυπουργού είχε ως στόχο 
να επιβεβαιώσει τις καταγγελίες των ακραίων αντικοινοβου-
λευτικών στοιχείων, στην οπτική των οποίων όλοι οι πολιτικοί 
είναι ίδιοι, καταλογίζοντας στην αντιπολίτευση «υποκρισία».

«Το πρόβλημα σας δεν είναι η συμφωνία, είμαι εγώ», είπε 
ο κ. Τσίπρας σε ένα κρεσέντο αλαζονικού απλουστευτισμού και 
αφού προηγουμένως είχε ανοίξει και το θέμα της επιστροφής 
στην Ελλάδα, «στην πατρίδα», όπως είπε χαρακτηριστικά των 
«μη Ελλήνων το γένος» ανταρτών του Δημοκρατικού Στρατού, 
τους οποίους είχε αποκλείσει από τον επαναπατρισμό η ρύθ-
μιση Γεννηματά-Σκουλαρίκη το 1983.

Όπως αναγκάστηκε να ομολογήσει κατά τη διαδικασία ο α-
ναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος, η 
οριστική επικύρωση των συνταγματικών αλλαγών στην πΓΔΜ 
θα γίνει τις επόμενες ημέρες, μετά την επικύρωση από την ελ-
ληνική Βουλή.

Στη συνέχεια θα έλθει προς κύρωση στην ελληνική Βουλή 
το πρωτόκολλο ένταξης της γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ, με το 
όνομα «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας», για την οποία ο 
κ. Ζάεφ είχε εκφράσει την επιθυμία να είναι πρώτη η Ελλάδα 
που θα το κυρώσει.

  ΑΝΤΏΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ

  ΑΝΤΏΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ, ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΏΝΙΑ

ΠΡΏΤΟΣ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΣΤΟ ΚΑΔΡΟ 
ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΥ

Π
ολιτικούς αιώνες δείχνει να είναι μακριά η 
13η Ιανουαρίου, που ο μέχρι τότε υπουρ-
γός Άμυνας, Πάνος Καμμένος, υπέβαλε την 
παραίτησή του στον πρωθυπουργό εξαιτίας 
των διαφωνιών του για το θέμα της Συνθή-
κης των Πρεσπών.

Η χρονική απόσταση είναι μικρότερη των 15 ημερών, όμως η δι-
ολίσθηση του προέδρου των ΑΝΕΛ σε τοποθετήσεις κατά του ΣΥ-
ΡΙΖΑ είναι διαρκής.

Ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ ξεκίνησε τη διαφοροποίηση αναδεικνύ-
οντας την ηθική διάσταση της άρνησης του κ. Τσίπρα να απομακρύ-
νει από την κυβέρνηση τους υπουργούς που προέρχονταν από τον 
μικρότερο κυβερνητικό εταίρο αλλά δεν υπέβαλαν τις παραιτήσεις 
τους.

Στη συνέχεια, όμως, αναβάθμισε την απαξία της αλλαγής κόμ-
ματος από τους βουλευτές του σε «προδοσία» και μετέτρεψε την 
ηθική διάσταση σε πολιτική, κάνοντας σαφώς λόγο για οργανωμένο 
σχέδιο για εξαγορά των βουλευτών και των υπουργών του, το οποίο 
απέδωσε στον πρωθυπουργό προσωπικά.

Στο σημείο αυτό ο κ. Καμμένος εμφανίστηκε με δύο ερμηνείες 
στην έννοια της εξαγοράς.

«Δεν πήραν λεφτά, πήραν καρέκλα» είπε χθες, Παρασκευή, το 
πρωί, για να προσθέσει λίγο αργότερα στην ίδια συνέντευξη ότι «τα 
χρήματα δεν φαίνονται αμέσως».

Ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ παράλληλα εμμένει να κάνει σαφείς 
αναφορές σε χρηματισμό από τον μεγαλοεπιχειρηματία Τζορτζ 
Σόρος σε ό,τι αφορά τον πρώην υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Κοτζιά. 
Μετά το «ΕΙΣ-ΠΡΑΤΤΩ» που είχε αναρτήσει, τώρα καταγγέλλει 
ότι «οι εταιρείες που εκπροσωπούνται από έναν πρώην πρέσβη και 
έναν πρώην αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. έκαναν μια εταιρεία που πήρε τον 
διαγωνισμό για τη βίζα. Αυτές πήραν χρηματοδότηση στο σύνολο 
του κεφαλαίου τους από κυπριακές εταιρείες που καταλήγουν στον 
στενό συνεργάτη του Σόρος».

Μάλιστα, ο κ. Καμμένος αποδίδει την απομάκρυνση του κ. Κο-
τζιά σε στοιχεία που ο ίδιος έδωσε στον πρωθυπουργό.

Η αναφορά από τον κ. Καμμένο σε στοιχεία, τα οποία έδωσε 
στον πρωθυπουργό αλλά όχι στη δημοσιότητα, περιπλέκει ακόμη 
περισσότερο τις σχέσεις του τριγώνου «Τσίπρας - Καμμένος - Κο-
τζιάς», καθώς και ο κ. Κοτζιάς υποστηρίζει ότι η αναφορά σε στοι-
χεία που αφορούν τον κ. Καμμένο έχει καταστήσει αποτρεπτική τη 
δημοσιοποίηση της δικής του επιστολής παραίτησης προς τον πρω-
θυπουργό.

Η συμπερίληψη του πρωθυπουργού στο κάδρο των στόχων 
του κ. Καμμένου ενισχύθηκε από την αναφορά από βήματος Βου-
λής σε «κυρίες συμβούλους του κ. Τσίπρα που λένε στους δικα-
στές “άσ’ το αυτό για παρακάτω”», οι οποίες παρεμβαίνουν στη 
Δικαιοσύνη.

Η αναφορά αποτέλεσε για τη ΝΔ φωτογραφία της κυρίας Βα-
σιλικής Θάνου, αλλά από το Μέγαρο Μαξίμου δεν σχολιάστηκε. 
Όμως τόσο η ΝΔ όσο και η κυρία Φώφη Γεννηματά ζήτησαν ει-
σαγγελική παρέμβαση για όσα είπε ο κ. Καμμένος.

«Ο κ. Τσίπρας, που βρίσκεται στη Βουλή, δεν μπορεί ούτε να 
παριστάνει ότι δεν άκουσε ούτε να σιωπά. Καλείται άμεσα να εξη-
γήσει τι εννοούσε ο κ. Καμμένος, όπως και ο μέχρι πρότινος συνε-
ταίρος του να τα πει όλα» ανέφερε η ΝΔ, ενώ η κυρία Γεννηματά 
αναρωτήθηκε από βήματος Βουλής αν «υπάρχει ένας εισαγγελέας 
στον τόπο αυτόν να παρέμβει».

Μέχρι στιγμής η κυβέρνηση έχει δείξει να αιφνιδιάζεται από 
την ένταση του λόγου του κ. Καμμένου, αλλά έχει αποφύγει να 
αντιδράσει. Ο κ. Τσίπρας από βήματος Βουλής προσπάθησε να 
συνδυάσει τις καταγγελίες με τον ανταγωνισμό στον χώρο της 
«γαλάζιας πολυκατοικίας», ενώ από το Μέγαρο Μαξίμου διαρρέε-
ται η βεβαιότητα ότι ο κ. Καμμένος δεν θα κλιμακώσει τη συμπε-
ρίληψη του πρωθυπουργού.

Όμως μέχρι τώρα η αισιοδοξία του Μαξίμου δεν επιβεβαιώ-
νεται, καθώς ο κ. Καμμένος επανήλθε, καταγγέλλοντας σχέδιο φί-
μωσής του από την «ομάδα της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τον 
πρόεδρο της Βουλής», τον οποίο είχε πρόσφατα καταγγείλει ότι ε-
ξασφαλίζει επιεική αστυνομική μεταχείριση του γιου του.

Το ενδεχόμενο να πιστεύει ότι η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δρα αυ-
τονομημένη από τον πρωθυπουργό δεν δείχνει ιδιαίτερα πιθανό.
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συνέντευξη

Π
αραχωρήσεις από την πλευρά 
της Ελλάδας στο ζήτηµα της 
γλώσσας και της ιθαγένειας 
στο πλαίσιο της Συµφωνίας 
των Πρεσπών µε την ΠΓ∆Μ 
διαπιστώνει ο δρ. Κωνστα-
ντίνος Φίλης, διευθυντής Ε-

ρευνών του Ινστιτούτου ∆ιεθνών Σχέσεων, προ-
σθέτοντας ότι πολλά θα κριθούν από τη στάση της 
Ε.Ε. έναντι του αιτήµατος της χώρας για έναρξη 
των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων.

Μετά την κύρωση της Συµφωνίας των Πρε-
σπών, σε ποια φάση µπαίνουµε σχετικά µε 
το «Σκοπιανό»;
Από τη στιγµή που θα ψηφιστεί η Συµφωνία των 
Πρεσπών, πλέον υποκαθιστά την Ενδιάµεση 
Συµφωνία του 1995, η οποία είχε συγκεκριµέ-
νες πρόνοιες, αλλά και προβλήµατα, για την ελ-
ληνική πλευρά, η οποία είχε παραβιαστεί αρκε-
τές φορές, κυρίως από την πλευρά της ΠΓ∆Μ, 
αλλά και από τη δική µας, εξού και η καταδίκη 
από το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο, και πλέον η ονοµα-
σία που θα καλούµε τη γείτονα χώρα θα είναι 
∆ηµοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Και εφό-
σον ισχύσει το erga omnes, αυτό σηµαίνει ότι η 
∆ηµοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας θα απο-
καλείται έτσι και από τις υπόλοιπες χώρες, αλλά 
και στο εσωτερικό της. Βέβαια, δεν θα πρέπει 

Για να έχει νόηµα, θα 
πρέπει η εκκρεµότητα 
αυτή να κλείσει µε τρόπο 
οριστικό, αµετάκλητο και 
βιώσιµο. Να µην υπάρχουν 
γκρίζα σηµεία τα οποία 
µπορεί η άλλη πλευρά να 
εκµεταλλευτεί στο µέλλον 
για να εγείρει ζητήµατα.

  ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

να περιµένουµε από τη µια στιγµή στην άλλη να 
γίνουν όλες οι ενδεδειγµένες αλλαγές. Υπάρχει 
ένα χρονοδιάγραµµα στη συµφωνία, όπου θα 
γίνουν κι εκεί, πάντως, εντός ορισµένου χρο-
νικού διαστήµατος, όλες οι αναγκαίες αλλαγές 
και διορθώσεις, ώστε η χώρα αυτή να αλλάξει 
το όνοµά της.

Γιατί είπατε «εφόσον ισχύσει το erga 
omnes»; Υπάρχει περίπτωση να µη συµβεί 
κάτι τέτοιο;
Το θέτω ως «υπό την προϋπόθεση». Υπάρχει 
µια σχετική ανησυχία, ότι υπάρχουν χώρες οι 
οποίες ενδεχοµένως θα ήθελαν να τορπιλίσουν 
ή να υπονοµεύσουν τη συµφωνία. Αν δηλαδή 
θα επιλέξουν, έστω για τους τύπους, να καλούν 
αυτή τη χώρα «Μακεδονία». Αν και είναι αλή-
θεια ότι δύο από τις πλέον επίφοβες για κάτι 
τέτοιο, η Ρωσία και η Τουρκία, έχουν πει ότι 
θα την καλούν µε το νέο της όνοµα. Η Τουρκία 
έχει αυτόν τον περιορισµό ως κράτος-µέλος 
του ΝΑΤΟ και η Ρωσία νοµίζω ότι θα εστιάσει 
την προσοχή της σε άλλα ζητήµατα και άλλες α-
δυναµίες της συµφωνίας, αλλά και γενικότερα 
στην ευρύτερη περιοχή, που µπορεί να αξιοποι-
ήσει –εννοώ τα υπάρχοντα καθεστώτα, τους ε-
θνικισµούς κ.ο.κ.– και κάποια στιγµή θα αφή-
σει πίσω της κοµµάτι της Συµφωνίας των Πρε-
σπών. Βέβαια, το «κάποια στιγµή» είναι πολύ 

Κωνσταντίνος Φίλης, διευθυντής Ερευνών 
του Ινστιτούτου ∆ιεθνών Σχέσεων

«Στο κοµµάτι της γλώσσας και της ιθαγένειας 
η ελληνική πλευρά έκανε παραχωρήσεις»

σχετικό, διότι η γείτονα χώρα έχει δύο χρονικά 
ορόσηµα µπροστά της. Το ένα έχει να κάνει µε 
την ένταξή της στο ΝΑΤΟ, για την οποία η κύ-
ρωση των πρωτοκόλλων από την Ελλάδα µπο-
ρεί να ξεκινήσει µέσα στις επόµενες εβδοµάδες, 
αλλά η πλήρης ένταξη δεν θα γίνει πριν από το 
πέρας περίπου ενάµιση χρόνου. Το δεύτερο ο-

ρόσηµο είναι του Ιουνίου σε σχέση µε την Ε.Ε., 
όπου αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαναλάβει τη 
θέση του περασµένου Ιουνίου, θα δηµιουργη-
θεί πρόσφορο έδαφος για χώρες όπως η Ρωσία 
να επιχειρήσουν να προσεταιριστούν κυρίως το 
σλαβοµακεδονικό στοιχείο, το οποίο και απογο-
ητευµένο είναι, τουλάχιστον το µισό από αυτό, 
από τη Συµφωνία των Πρεσπών, καθώς θεω-
ρεί ότι η χώρα έκανε σηµαντικές παραχωρή-
σεις, αλλά και δεν θα βλέπει την προοπτική η 
συµφωνία αυτή να τους φέρει πιο κοντά στην 
Ε.Ε. Άρα εκεί θα µπορούσε η Ρωσία να στρέψει 
την προσοχή της και να οικειοποιηθεί αυτό το 
κοµµάτι της ΠΓ∆Μ, µε όποιες συνέπειες µπο-
ρεί να έχει αυτό στο µέλλον.

∆ύο σοβαρές ενστάσεις που ήγειρε η αντιπο-
λίτευση στην Ελλάδα αφορούν τη γλώσσα και 
την εθνότητα της ΠΓ∆Μ. Πιστεύετε ότι έχουν 
βάση οι ενστάσεις αυτές;
Πρώτον, η συµφωνία δεν µπορεί να καλύψει 
εκ των πραγµάτων το ζήτηµα λαού και εθνότη-
τας. Η συµφωνία θα µπορούσε να είχε εντρυ-
φήσει στο ονοµατολογικό και ακόµα και το ζή-
τηµα της γλώσσας θα µπορούσε κανείς να πει 
ότι είναι εκ του περισσού. Και, πάντως, µια δια-
κρατική συµφωνία δεν µπορεί να ορίσει ταυτό-
τητα και εθνότητα, διότι το έθνος είναι υπέρτερο 
του κράτους και, άρα, δεν µπορεί να προσδιο-
ριστεί. Όµως στο κοµµάτι της γλώσσας, όπως 
και στο κοµµάτι της ιθαγένειας, είναι προφανές 
ότι η ελληνική πλευρά αποφάσισε να κάνει τις 
παραχωρήσεις της. ∆ηλαδή, και από την αρχή 
υποστηρίζω, και όχι µόνο εγώ, ότι η Ελλάδα 
έκανε παραχωρήσεις σε αυτά τα δύο σηµεία. 
∆εν µπορεί ο κάτοικος µιας χώρας που λέγε-
ται «Βόρεια Μακεδονία» να µην είναι «βορειο-
µακεδόνας» και να πρέπει να γίνεται η διευκρί-
νιση µετά από µια κάθετο «/πολίτης της Βόρειας 
Μακεδονίας». Είναι σαφές ότι εδώ η κυβέρ-
νηση έκανε την επιλογή να κάνει µια σοβαρή 
παραχώρηση, διότι µε βάση την κοινή λογική 
θα έπρεπε η ιθαγένεια να είναι βορειοµακεδο-
νική. Ως προς τη γλώσσα, δε, κρυπτόµενοι πίσω 
από την τρίτη συνδιάσκεψη του ΟΗΕ του 1977, 
ισχυριζόµαστε ότι αφού τότε αναγνωρίσαµε µα-
κεδονική γλώσσα, δεν µπορούµε να κάνουµε 
κάτι άλλο. Η άποψή µου είναι ότι θα µπορού-
σαµε να κάνουµε κάτι για να αλλάξουµε αυτή 
την πραγµατικότητα, ακόµα και σε συνεργα-
σία µε άλλες δυνάµεις, όπως είναι η Βουλγα-
ρία, που έχει πολύ σκληρές θέσεις γι’ αυτό το 
θέµα. Αλλά αν δεν θέλαµε να εµπλέξουµε κά-
ποια τρίτη δύναµη, νοµίζω ότι και πάλι θα µπο-
ρούσαµε να βρούµε έναν προσδιορισµό που 
να είναι και πιο ακριβής. Όµως δεν το κάναµε, 
γιατί αποφασίσαµε να κάνουµε τις δικές µας 
παραχωρήσεις σε αυτά τα δύο θέµατα, προσ-
δοκώντας ότι µε αυτόν τον τρόπο η συµφωνία 
θα µπορούσε να περάσει από τη γείτονα χώρα, 
άρα να γίνει πραγµατικότητα, και κατ’ επέκταση 
ευελπιστώντας ότι υλοποιώντας τη συµφωνία 
µπορεί η Ελλάδα να ωφεληθεί στο µέλλον, α-
ξιοποιώντας το κλείσιµο ενός µετώπου, όπως 
το ονοµατολογικό. Εγώ απλώς προσθέτω εδώ 
ότι για να έχει νόηµα, θα πρέπει η εκκρεµότητα 
αυτή να κλείσει µε τρόπο οριστικό, αµετάκλητο 
και βιώσιµο. Να µην υπάρχουν γκρίζα σηµεία 
τα οποία µπορεί η άλλη πλευρά να εκµεταλλευ-
τεί στο µέλλον για να εγείρει ζητήµατα.
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ΣΤΙΣ ΠΡΈΣΠΈΣ ΔΈΝ ΝΙΚΗΣΈ 
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*

Τ
ην 1η Ιουλίου 2018 σημειώσαμε από αυτή τη 
θέση ότι συνιστά παράδοξο να υπάρχει στην 
πρώτη παράγραφο της συμφωνίας των πλευ-
ρών η πρόβλεψη πως όσα συμφωνήθηκαν από 
τη διαπραγμάτευση που προηγήθηκε είναι δε-
σμευτικά.

Συνηθίζεται δεσμευτικά να είναι τα περιεχόμενα των συμβά-
σεων, όχι τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων. Εφόσον οι 
διαπραγματεύσεις καταλήξουν, το αποτέλεσμά τους γίνεται δε-
σμευτικό, εφόσον αποτελέσει κείμενο δεσμευτικής συμφωνίας.

Η πρόβλεψη περί δεσμευτικότητας του αποτελέσματος των 
διαπραγματεύσεων σήμαινε ουσιαστικά κατοχύρωση όσων η 
Συμφωνία των Πρεσπών προβλέπει ως δεσμευτικών, ειδικά για 
την περίπτωση της μη κύρωσης. Με απλά λόγια, το αποτέλεσμα 
των διαπραγματεύσεων που προηγήθηκε των Πρεσπών προορί-
στηκε να αποτελέσει ενυπογράφως(!) τη βάση για τις τυχόν ε-
πόμενες.

Το ουσιαστικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων ήταν για 
την ελληνική πλευρά η αναγνώριση μακεδονικής εθνότητας και 
γλώσσας για τους γείτονες.

Η Συμφωνία των Πρεσπών προέβλεψε ότι πρώτα η γειτο-
νική χώρα θα ολοκληρώσει, αποτελεσματικά βεβαίως, ορισμένες 
ενέργειες, ιδίως την τροποποίηση του Συντάγματός της, και κα-
τόπιν η δική μας πλευρά θα επικυρώσει κατά σειρά τη συμφωνία 
και στη συνέχεια την ένταξη της γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ.

Την περασμένη Τετάρτη, κατά τη διάρκεια της συζήτησης 
στην Ολομέλεια της Βουλής για την κύρωση της συμφωνίας, η 
κυβέρνηση, διά στόματος του κ. Κατρούγκαλου, αναγκάστηκε 
να παραδεχτεί επισήμως αυτό που ήταν βέβαια εν μέρει γνω-
στό, μέσω του Τύπου, από πριν: η συνταγματική αναθεώρηση 
της γειτονικής χώρας δεν ολοκληρώθηκε, υπό την έννοια ότι δεν 
τέθηκε σε ισχύ, αλλά θα τεθεί σε ισχύ μόνο εάν προηγουμένως 
η Ελλάδα κυρώσει τη Συμφωνία των Πρεσπών και την ένταξη 
στο ΝΑΤΟ.

Η κυβέρνηση των Σκοπίων, αντίθετα προς τη συμφωνία, α-
ντέστρεψε τη σειρά επέλευσης των αποτελεσμάτων! Απλοϊκό, 
αλλά αποτελεσματικό!

Ο κ. Κατρούγκαλος δήλωσε ότι η επιλογή αυτή ήταν σε 
γνώση και αποδοχή της ελληνικής κυβέρνησης και ότι δεν αντί-
κειται στο πνεύμα της συμφωνίας. Πλην, όμως, στην ελληνική 

Η κυβέρνηση φρόντισε εξαρχής 
να δημιουργήσει ουσιαστικά 
τετελεσμένα, ασχέτως κυρώσεως της 
συμφωνίας. Και μάλιστα κρατώντας 
τα πάντα μυστικά μέχρι τέλους. Παρά 
τα γραφόμενα στο κείμενο, πρώτα 
δεσμευτήκαμε αποτελεσματικά εμείς 
και μετά οι γείτονες.

κοινή γνώμη είχε καλλιεργηθεί η εντύπωση ότι η απόρριψη της 
συμφωνίας από την ελληνική πλευρά θα επέφερε σοβαρές και 
δυσμενείς συνέπειες, διότι θα ήταν αδιανόητο να έχουν τροπο-
ποιήσει το Σύνταγμά τους τα Σκόπια κι εμείς «ως μπακάληδες» 
να αθετήσουμε τον λόγο μας.

Αποδείχθηκε ότι όλα αυτά ήταν προπαγάνδα. Με τη σύμ-
φωνη γνώμη της ελληνικής κυβέρνησης, τα Σκόπια δεν τρο-
ποποίησαν το Σύνταγμά τους, απλά δεσμεύτηκαν ότι θα το κά-
νουν εάν και αφού κυρώσουμε τη συμφωνία και την ένταξη στο 
ΝΑΤΟ.

Η σύμφωνη γνώμη της ελληνικής κυβέρνησης, βέβαια, κρα-
τήθηκε μυστική μέχρι την ύστατη ώρα. Όπως μυστικές είχαν 
κρατηθεί οι διαπραγματεύσεις.

Με δεδομένο, λοιπόν, ότι οι γείτονες δεν τροποποίησαν το 
Σύνταγμά τους, μπορούμε βάσιμα να υποθέσουμε ότι η τυχόν α-
πόρριψη της συμφωνίας από την Ελληνική Βουλή ουδέν μεμπτό 
θα είχε. Μόνο ο μεσολαβητής κ. Νίμιτς προέβη σε μια αμφίσημη 
δήλωση περί συνεπειών, αλλά το επίπεδο άσκησης πίεσης ήταν 
μάλλον χαμηλό. Η καγκελάριος της Γερμανίας λίγες ημέρες πριν 
είχε δηλώσει ευθέως ότι δεν μπορεί να επηρεάσει τον κ. Μητσο-
τάκη. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον άνθρωπο που θεωρείται 
ο επόμενος πρωθυπουργός. Στην Ελλάδα δεν έγινε η παρέλαση 
των υψηλόβαθμων επισήμων που είχε προηγηθεί στα Σκόπια. 
Θα αντιμετωπίζαμε βεβαίως τη δυσαρέσκεια του διεθνούς παρά-
γοντα, αλλά με επιβεβαιωμένη την ευθύνη και των Σκοπίων. Και 
με ισχυρά επιχειρήματα.

Θα μας έμενε βεβαίως προίκα το δεσμευτικό αποτέλεσμα 
των διαπραγματεύσεων. Αυτό, όμως, ήταν προεπιλογή της ελλη-
νικής κυβέρνησης, ατυχώς, και όχι το πιθανό αποτέλεσμα της α-
πόρριψης, την οποία ουδείς μπορούσε να αποκλείσει προκατα-
βολικά.

Εν ολίγοις, η κυβέρνηση φρόντισε εξαρχής να δημιουργή-
σει ουσιαστικά τετελεσμένα, ασχέτως κυρώσεως της συμφωνίας. 
Και μάλιστα κρατώντας τα πάντα μυστικά μέχρι τέλους. Παρά τα 
γραφόμενα στο κείμενο, πρώτα δεσμευτήκαμε αποτελεσματικά 
εμείς και μετά οι γείτονες.

Παραμένει ανεξήγητο το γιατί, ύστερα από αυτές τις εξελί-
ξεις, οι μη κυβερνητικοί βουλευτές επέλεξαν να συνεχίσουν να 
στηρίζουν τη συγκεκριμένη συμφωνία, αλλά κυρίως τη συγκε-
κριμένη μεθόδευση. Αποδείχθηκε ότι σε ευθεία κρυφή συνεν-

νόηση Τσίπρας και Ζάεφ, υπό τις ευλογίες Καμμένου, κοίμι-
σαν τον ελληνικό λαό και τον έφεραν προ τετελεσμένων. Τι λόγο 
είχαν οι συνεργαζόμενοι, βουλευτές και μη, να επιδοκιμάσουν 
τέτοιες πρακτικές και μάλιστα αντίθετα προς τα δικά τους πρό-
τερα λεγόμενα;

Μετά την υπόθεση Κουφοντίνα, η Συμφωνία των Πρεσπών 
αποτελεί τη δεύτερη μεγάλη «νίκη» των σκληρών κομμουνιστών 
του ΣΥΡΙΖΑ εις βάρος της αστικής δημοκρατίας, η οποία επιτεύ-
χθηκε με κατάχρηση των δυνατοτήτων του θεσμικού πλαισίου, 
πλήρη εκμετάλλευση των αδυναμιών του και φυσικά με την αμέ-
ριστη βοήθεια ιδιοτελών προθύμων, οι κωλοτούμπες των οποίων 
θα μείνουν στην ιστορία.

Η περήφανη διαπραγμάτευση του 2015, η οποία επίσης κρα-
τήθηκε, ως προς το πλήρες αποτέλεσμά της και για μεγάλο διά-
στημα, κρυφή, κατέληξε σε υποθήκευση της χώρας ολόκληρης 
για 99 χρόνια. Ας ελπίσουμε ότι οι Πρέσπες δεν θα φέρουν ανά-
λογα αποτελέσματα.

Η «εμφύτευση» της υπόθεσης Novartis στη διαδικασία ε-
πιβολής της Συμφωνίας των Πρεσπών στην ελληνική κοινωνία 
φαίνεται ότι αποσκοπούσε, και αυτή, πρώτα στη διευκόλυνση 
της κυβέρνησης να περάσει τη συμφωνία με κάθε τρόπο και 
δευτερευόντως στην υποβοήθηση στο να σπιλώσει την αντιπολί-
τευση. Το έργο προορίζεται να συνεχιστεί, αλλά ουσιαστικά ξε-
φτισμένο στο εξής.

Συμβαίνουν και αυτά όταν ψηφίζει κανείς «αγανακτισμέ-
νους» με γνώμονα την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και την αύξηση 
του κατώτατου μισθού εν μέσω χρεοκοπίας.

Ας ευχηθούμε πραγματικά ότι η συμφωνία θα επιφέρει τα ε-
πιθυμητά αποτελέσματα και δεν θα βρεθούμε ενώπιον αδιανόη-
των διεκδικήσεων βασισμένων στην υπογραφή «μας». Αποτελεί 
ένα πρόσθετο μικρό(;) ερωτηματικό το τι συνέπειες θα επιφέρει 
στην επιδιωκόμενη σταθεροποίηση της γειτονικής χώρας η θε-
σμική αναβάθμιση του αλβανικού στοιχείου στην πολιτική της 
ζωή, με δεδομένη τη στενή του σχέση με τη «μητέρα» Αλβανία.

Πλέον πρέπει να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας και την ε-
θνική μας συνοχή. Όλες αυτές οι πρακτικές, και το αποτέλεσμα, 
καλό είναι να μη μας οδηγήσουν να μισήσουμε τον διπλανό μας, 
ούτε τους γείτονες, όσο βαριά και αν ήταν η μεθόδευση. Η χώρα 
θα χρειαστεί να παλέψει σκληρά για να διατηρήσει ό,τι μπορεί 
να διατηρηθεί στο μέλλον. Καλό είναι να το κάνει ομονοούσα. 
Τα όποια αποτελέσματα της συμφωνίας θα αντιμετωπιστούν κα-
λύτερα εφόσον παραμείνουμε ήρεμοι και δεν ανοίξουμε κι άλλα 
χάσματα στον κοινωνικό μας ιστό.

Στη δημοκρατία (και στα συλλαλητήρια) ο λαός πρέπει να 
εκφράζεται μέσω των κομμάτων του και φυσικά των εκλογών. 
Και, φυσικά, δεν είναι όλοι ίδιοι.

Καλό είναι να θυμόμαστε επίσης ότι αδιανόητες παραχωρή-
σεις κάνουν οι χρεοκοπημένοι. Τέτοιοι παραμένουμε, ό,τι κι αν 
λέει η κυβέρνηση.

Καλή ψήφο!

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.
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συνέντευξη

Τ
ους λόγους για τους οποίους τά-
χθηκε δημοσίως κατά της Συμφω-
νίας των Πρεσπών εξηγεί η γνωστή 
τραγουδοποιός Αφροδίτη Μάνου, το-
νίζοντας ότι θεωρεί καταστροφική 
την κύρωσή της από την ελληνική 
Βουλή και καλώντας την αντιπολί-

τευση να κάνει το παν για την ανατροπή της.

Έχετε εκφράσει δημόσια και έντονα τη διαφωνία 
σας με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Γιατί;
Διαφωνώ με τη Συμφωνία των Πρεσπών διότι, έ-
χοντας διαβάσει και μελετήσει από μόνη μου, όσο 
μπορώ, καθώς δεν είμαι νομικός ή διεθνολόγος, 
αλλά και έχοντας ακούσει συνεντεύξεις και ομιλίες 
ανθρώπων που είναι ειδικοί πάνω στο θέμα –βαλ-
κανιολόγοι, διεθνολόγοι, γλωσσολόγοι, αναλυτές, 
στρατιωτικοί αναλυτές κ.λπ.–, πιστεύω, όπως και 
οι περισσότεροι από τους έγκριτους αναλυτές, ότι η 
συμφωνία αυτή ισοδυναμεί με παράδοση της ταυ-
τότητας. Όλοι οι επιστήμονες αυτοί συγκλίνουν στο 
ότι η Συμφωνία των Πρεσπών είναι επιβλαβής και 
εγκληματική, αν και υπάρχει διαφωνία μεταξύ τους 
για το αν το όνομα είναι πιο σημαντικό ή η γλώσσα 
και η εθνικότητα. Είμαι από αυτούς που πιστεύουν 
ότι ούτε το όνομα, ούτε τη γλώσσα, ούτε την εθνι-
κότητα θα πρέπει να δώσουμε, είναι παραχώρηση 
εθνικής κυριαρχίας. Όταν αυτό το ξεκαθάρισα μέσα 
μου, αλλά και πιο πριν, δηλαδή πριν φτάσουμε στο 
σημείο να υπογραφεί η συμφωνία, είχα δηλώσει κατ’ 
αρχήν την εγρήγορσή μου για το τι πάει να γίνει, τι 
πάει να υπογραφεί και πώς μεθοδεύεται η «λύση» 
του τάχα μου χρόνιου προβλήματος, είχα δηλώσει 
ότι επαγρυπνώ για να δω τι συμβαίνει. Υπό αυτή 
την έννοια, είμαι, όπως και ο περισσότερος ελλη-
νικός λαός, εναντίον της συμφωνίας.

Συμμετείχατε στο συλλαλητήριο της 20ής Ιανου-
αρίου, κατά της συμφωνίας. Πιστεύετε ότι τα 
συλλαλητήρια αποτελούν αποτελεσματικό τρόπο 
άσκησης πίεσης προς την κυβέρνηση;
Εξαρτάται από το συλλαλητήριο. Ένα συλλαλητή-
ριο με τέτοιον όγκο και δύναμη ασφαλώς αποτελεί 
μοχλό πίεσης προς την κυβέρνηση. Αλλά πρέπει να 
πω ότι ο στόχος ενός συλλαλητηρίου δεν είναι μόνο 
να λειτουργήσει ως μέσο πίεσης προς την κυβέρ-
νηση –και προς τους άλλους πολιτικούς, καθώς όλοι 
είναι υπεύθυνοι και βλέπουμε ότι η κυβέρνηση έχει 
μια περίεργη συμμαχία για να περάσει τη συμφω-
νία. Όλοι είμαστε υπεύθυνοι, και η κυβέρνηση και 
η μείζων και ελάσσων αντιπολίτευση και εμείς οι 
πολίτες–, αλλά υπάρχει κι ένας άλλος λόγος, πολύ 
σημαντικός: πρέπει να ενωθούμε μεταξύ μας, πρέ-
πει να κατεβούμε στον δρόμο, να κοιτάξουμε ο ένας 
τον άλλον στα μάτια και να γνωριστούμε. Γιατί μι-
λάμε για την πατρίδα μας, για ό,τι ανώτερο υπάρ-
χει σαν αξία στη συνείδησή μας. Μιλάμε για τα ιερά 
και τα όσιά μας.

Σας προβληματίζει το γεγονός ότι η Χρυσή Αυγή 
έχει έντονη παρουσία στα συλλαλητήρια κατά 
της Συμφωνίας των Πρεσπών;
Εγώ δεν συμμετείχα σε συλλαλητήριο όπου συμ-
μετείχε η Χρυσή Αυγή. Δεν ξέρω πώς δημιουργή-
θηκε αυτή η εντύπωση, αλλά η Χρυσή Αυγή δεν 
είχε προσκληθεί να συμμετάσχει στο συλλαλητή-
ριο όπου βρέθηκα εγώ. Η Χρυσή Αυγή, προφανώς, 
κατέβηκε από μόνη της, για να διαδηλώσει κι αυτή 
την ίδια μέρα κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών. 
Επειδή πίνει καφέ ο Μιχαλολιάκος δεν σημαίνει ότι 

«Δεν πρέπει να δώσουμε ούτε 
το όνομα, ούτε τη γλώσσα, 

ούτε την εθνικότητα»

δεν θα πίνω εγώ…

Ήσασταν από τους ανθρώπους που είχαν εκ-
φραστεί δημόσια υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ και της κυ-
βέρνησής του. Η Συμφωνία των Πρεσπών διέρ-
ρηξε αυτή την υποστήριξη;
Κατ’ αρχάς απέχω εδώ και πολλά χρόνια από την 
κομματική σύμπλευση με διάφορους χώρους του 
πολιτικού κόσμου. Προσωπικά διαφωνώ με όλο 
το φάσμα του πολιτικού κόσμου. Ακόμα και η «σύ-
μπλευσή» μου με τον ΣΥΡΙΖΑ στις δύο εκλογικές α-
ναμετρήσεις του 2015 και για περίπου δύο χρόνια 
μετά δεν είχε να κάνει με το πολιτικό πρόγραμμα 
του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο, ούτως ή άλλως, δεν γνώ-
ριζα και εκ των υστέρων αποδεικνύεται ότι ούτε ο 
ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ το γνώριζε και ουδείς γνωρίζει σή-
μερα τι ιδεολογία πρεσβεύει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί εγώ 
όταν ψήφιζα τον ΣΥΡΙΖΑ δεν ήξερα καν ότι έχει αλ-
λάξει θέση για τη Μακεδονία, από αυτήν που είχε 
το 1992, και, βεβαίως, δεν ήξερα ότι είναι υπέρ της 
παγκοσμιοποίησης. Δεν γνωρίζω σε ποια κείμενα 
υπάρχουν αυτά, για να τα διάβαζα πριν ψηφίσω. 
Και, βεβαίως, ένας υπεύθυνος πολίτης πρέπει να 
είναι ενημερωμένος για το τι ψηφίζει, αλλά πρέ-
πει να πω ότι το 2015 η χώρα ήταν σε πολύ κρί-
σιμη κατάσταση. Στήριξα τον ΣΥΡΙΖΑ και όχι τους 
προηγούμενους, οι οποίοι θεωρούσα και θεωρώ 
ότι είχαν το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για την 

είναι το άπαν η χώρα μου.

Κατά τα φαινόμενα, η συμφωνία θα κυρωθεί 
από τη Βουλή. Τι δυνατότητες αντίδρασης θεω-
ρείτε ότι υπάρχουν μετά;
Ξέρω ότι η αφρόκρεμα των συνταγματολόγων μας 
έχει αποδυθεί σε έναν αγώνα για να δει πού υπάρ-
χουν προβλήματα συνταγματικότητας. Βλέπω τους 
ανθρώπους αυτούς εδώ και έναν χρόνο να προ-
σπαθούν με αγωνία να μας ενημερώσουν για το 
θέμα και από αυτούς ενημερώνομαι κι εγώ, από 
τον κ. Μάζη, τον κ. Συρίγο, τον Κωνσταντίνο Φίλη, 
τον Γεώργιο Μάζη, τον Σταύρο Λυγερό, τον Σάββα 
Καλεντερίδη και, φυσικά, από τον «πατέρα της ελ-
ληνικής συνταγματολογίας», τον κ. Κασιμάτη, όλοι 
μαζί οι νομικοί και ειδικοί πραγματικά ασχολού-
νται με αυτό το θέμα. Εγώ δεν έχω τέτοιες γνώ-
σεις, απλώς περιμένω. Αλλά, σαν άνθρωπος και 
σαν καλλιτέχνης, δεν θέλω να φτάσουμε σε αυτό 
το σημείο. Δεν θέλω να κυρωθεί αυτή η συμφωνία. 
Δεν θέλω να σκέφτομαι ότι μπορεί να κυρωθεί, αν 
και αυτό είναι το πιο πιθανό, μην κοροϊδευόμαστε. 
Ωστόσο, θα προτιμήσω να κρατήσω την ελπίδα που 
πεθαίνει τελευταία, μια αισιοδοξία, περιμένοντας το 
θαύμα από τον κόσμο, από τους ανθρώπους που 
ξαφνικά αλλαξοπίστησαν από τις δικές τους τις αρχές 
και βιάστηκαν να συνταχθούν με τον ΣΥΡΙΖΑ σε μια 
τέτοια καταστροφική για την πατρίδα μας ψηφοφο-
ρία και, βεβαίως, θα καλέσω το σύνολο της αντιπο-
λίτευσης να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν να μας απο-
δείξουν ότι δεν θα στηρίξουν τη συμφωνία και ότι, 
αν παρ’ ελπίδα ψηφιστεί, θα κάνουν ό,τι μπορούν 
για να την ανατρέψουν. Αν ο Τσίπρας ήξερε πόση 
δύναμη είχε ο λαός να τον βοηθήσει να μην περά-
σει τέτοια πράγματα και να μην κάνει τέτοια δουλική 
υποχώρηση στους ξένους, θα μας είχε εμπιστευτεί. 
Αλλά δεν μας εμπιστεύεται. Δεν εμπιστεύονται τον 
λαό και μεγαλώνει το χάσμα ανάμεσα στην εξου-
σία και τον λαό μέρα με τη μέρα. Να μάθει, λοιπόν, 
και η αντιπολίτευση ότι αν πάρει τέτοιες πρωτοβου-
λίες, όλος ο λαός θα είναι μαζί της, γιατί όλος ο λαός 
θέλει να διαφυλάξει τα κεκτημένα του.

κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η χώρα. 
Όχι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση της ΝΔ και του 
ΠΑΣΟΚ δεν είχε ευθύνες, αλλά αυτά τα δύο κόμ-
ματα που μας κυβέρνησαν είχαν τις βαρύτερες ευ-
θύνες για το πού έφτασε η οικονομία και σε τι κα-
τάσταση εκμαυλισμού έχει οδηγηθεί ο λαός και σε 
τι κατάσταση, σχεδόν μη αναστρέψιμη, έχουμε ο-
δηγηθεί, από άποψη αξιών και ιδεών, ως έθνος. 
Υπό αυτή την έννοια, συμπορεύτηκα με τον «άλλον» 
από τους προηγούμενους, όπως, νομίζω, η πλει-
οψηφία των ψηφοφόρων το 2015 και προφανώς 
έδωσα και χρονικό τράτο, σαν «περίοδο χάριτος», 
για να δω τι θα κάνει. Τον πρώτο καιρό πρέπει να 
πω ότι δεν ήμουν ευχαριστημένη, αλλά θυμίζω ότι 
πολλά ΜΜΕ είχαν «πέσει επάνω του» και τον χτυ-
πούσαν λυσσαλέα και ήταν σαν να λένε στους πο-
λίτες να τον στηρίξουν, με την εμπάθεια και τη με-
ροληψία που επεδείκνυαν. Κάποια στιγμή, όμως, 
με αποκορύφωμα πια την αίσθηση και τη γνώση 
των απόψεων του ΣΥΡΙΖΑ για το εθνικό μας θέμα 
που αφορά τη Μακεδονία, αποφάσισα να πάρω 
«διαζύγιο» με συνοπτικές διαδικασίες, για το θέμα 
αυτό καθαυτό, αλλά και για έναν πρόσθετο λόγο: για 
να διαφυλάξω τη μικρή προσωπική μου ιστορία, α-
κριβώς επειδή είχα στηρίξει τον ΣΥΡΙΖΑ προηγου-
μένως, από αυτούς που θα έλεγαν «κοιτάξτε, αυτή 
ήταν μαζί με αυτούς που έδωσαν τη Μακεδονία». 
Για μένα, δεν είναι ένα σημείο διαφωνίας. Για μένα, 

Αν ο Τσίπρας ήξερε πόση 
δύναμη είχε ο λαός να τον 
βοηθήσει να μην περάσει 
τέτοια πράγματα και να 
μην κάνει τέτοια δουλική 
υποχώρηση στους ξένους, θα 
μας είχε εμπιστευτεί. Αλλά 
δεν μας εμπιστεύεται. Δεν 
εμπιστεύονται τον λαό και 
μεγαλώνει το χάσμα ανάμεσα 
στην εξουσία και τον λαό μέρα 
με τη μέρα.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Αφροδίτη Μάνου, τραγουδοποιός



ρεπορτάζwww.freesunday.gr08 27.01.2019

ανάλυση

Η 
τελευταία έρευνα της Pulse για 
τον τηλεοπτικό ΣΚΑΪ παρουσιά-
ζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί 
έγινε στην τελική ευθεία της υ-
περψήφισης της συμφωνίας Τσί-
πρα-Ζάεφ από την κυβερνητική 
πλειοψηφία.

Παρά το μπαράζ προπαγάν-
δας, η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να επηρεάσει τη διαμόρφωση της 
κοινής γνώμης. Το 62% των ερωτηθέντων τοποθετείται αρνητικά 
για τη συμφωνία και μόλις 27% θετικά, με τους υπόλοιπους να μην 
εκφράζουν άποψη.

Το 27% είναι μια πολύ μικρή βάση για να στηρίξει η κυβέρ-
νηση τη «λύση» ενός εθνικού θέματος. Ακόμα και μεταξύ των ψη-
φοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, η πλειοψηφία υπέρ της συμφωνίας είναι 
σχεδόν οριακή, 53%.

Σταθερό προβάδισμα
Με βάση τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, η ΝΔ κινείται 
γύρω στο 33% (πρόθεση ψήφου με αναγωγή επί των εγκύρων) και 
έχει ένα σταθερό προβάδισμα έναντι του ΣΥΡΙΖΑ που ξεπερνάει 
τις 10 μονάδες.

Η ΝΔ υπερτερεί του ΣΥΡΙΖΑ και στα λεγόμενα ποιοτικά χα-
ρακτηριστικά. Έχει την παράσταση νίκης με το μέρος της, καθώς 
το 59% των ερωτηθέντων προβλέπει νίκη της ΝΔ στις επόμενες ε-
κλογές και μόλις το 22% προβλέπει νίκη του ΣΥΡΙΖΑ.

Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης έχει ένα προβάδισμα 11 μονάδων 
έναντι του κ. Τσίπρα στην ερώτηση ποιος είναι πιο κατάλληλος 
για την πρωθυπουργία. Πρόκειται για μία εντυπωσιακή επιτυχία 
του προέδρου της ΝΔ, εφόσον η δημοσκοπική παράδοση θέλει 
τον εκάστοτε πρωθυπουργό να έχει, λόγω του αξιώματος, ισχυρό-
τερα πρωθυπουργικά χαρακτηριστικά από τον αρχηγό του κόμμα-
τος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ακόμα και αν αυτό προηγεί-
ται στις δημοσκοπήσεις.

Πολλά θα κριθούν από τη συμπεριφορά των αναποφάσιστων, 
οι οποίοι υπολογίζονται στο 13,5%. Οι περισσότεροι από αυτούς 
προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι 
πρόθυμοι να επιστρέψουν σε αυτόν.

Σημαντικές ανακατατάξεις
Κι ενώ ο συσχετισμός δυνάμεων μεταξύ της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ 
δείχνει αμετάβλητος, παρατηρούνται σημαντικές ανακατατάξεις 
στα μικρότερα κόμματα.

Η Χρυσή Αυγή εμφανίζει αυξημένο δημοσκοπικό ποσοστό 
και κινείται ήδη στο 8%. Παίρνει έτσι καθαρά την τρίτη θέση από 
το ΚΙΝΑΛ, το οποίο καταγράφεται γύρω στο 6,5%, και το ΚΚΕ, 
που είναι λίγο πιο κάτω. Φαίνεται ότι η πόλωση γύρω από το 
θέμα της συμφωνίας Τσίπρα-Ζάεφ ευνοεί πολιτικά και εκλογικά 
τη Χρυσή Αυγή. Αυτή άλλωστε είναι η επιδίωξη του Μαξίμου, το 
οποίο έχει βάλει στο «ψυγείο» τη δίκη της Χρυσής Αυγής για να 
διατηρήσει η οργάνωση τη δυνατότητα συμμετοχής στις πολιτι-
κές εξελίξεις και στις εκλογικές αναμετρήσεις.

Το ΚΙΝΑΛ έχει χάσει τη δυναμική να μετατραπεί σε κόμμα με 
διψήφιο ποσοστό και έστω να διεκδικήσει και να πάρει την τρίτη 
θέση. Το ΚΚΕ δεν γνωρίζει απώλειες, αλλά δυσκολεύεται να δη-
μιουργήσει ανοδική δυναμική.

Εάν κρίνουμε από τα αποτελέσματα της τελευταίας δημοσκό-
πησης της Pulse για τον τηλεοπτικό ΣΚΑΪ, το Ποτάμι, το οποίο 
σταμάτησε να είναι κόμμα στη Βουλή, δεν έχει τη δυνατότητα να 
περάσει το όριο του 3% που εξασφαλίζει κοινοβουλευτική εκπρο-
σώπηση. Στην ίδια μοίρα βρίσκονται οι ΑΝΕΛ του κ. Καμμένου, ο 
οποίος τώρα εμφανίζεται να κηρύσσει ανένδοτο κατά της κυβέρ-
νησης Τσίπρα, αφού τη βοήθησε να αντέξει στις πιέσεις της ΝΔ 
και να προωθήσει τη συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ. Η δημοσκοπική 
κατολίσθηση του Ποταμιού και των ΑΝΕΛ τους έχει φέρει κοντά 
στο 1% και όλοι οι αναλυτές θεωρούν πολιτικά αδύνατο να δημι-
ουργήσουν μια νέα δυναμική που θα τους εξασφαλίσει παρουσία 
στην επόμενη Βουλή.

H ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΤΣΊΠΡΑ-ΖΑΕΦ 
ΕΠΗΡΕΑΖΕΊ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΊΚΗ 
ΔΥΝΑΜΊΚΗ
Οι αλλαγές αφορούν κυρίως τα μικρότερα κόμματα.

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΝΔ ΓΊΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Από τα μικρότερα κόμματα, μάχη εκλογικής επιβίωσης δίνει 
η Ένωση Κεντρώων του κ. Λεβέντη, που εμφανίζεται κάτω από το 
όριο του 3%, ενώ το κόμμα του κ. Βελόπουλου, Ελληνική Λύση, 
κινείται γύρω στο 2% και ελπίζει να αντικαταστήσει τον κ. Καμ-
μένο στην επόμενη Βουλή, στον χώρο μεταξύ της ΝΔ και της Χρυ-
σής Αυγής.

Δύσκολη απόφαση
Ο κ. Τσίπρας και οι συνεργάτες του δεν μπορούν να ελπίζουν 
στην ουσιαστική μείωση του προβαδίσματος της ΝΔ έναντι του 
ΣΥΡΙΖΑ. Η συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ δημιουργεί τεράστια προ-
βλήματα στον ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ τα 
κέρδη που εξασφαλίζει από τη σύγχυση που επικρατεί στον χώρο 
του ΚΙΝΑΛ δεν αρκούν για να αλλάξουν τη γενική εικόνα.

Αντίθετα, ο κόσμος είναι θυμωμένος με την κυβέρνηση, 
γιατί, σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση, θεωρεί ότι το διαζύγιο 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ήταν προμελετημένο και πως τα δύο κόμματα 
προχώρησαν σε αυτό αφού είχε ήδη γίνει η βασική δουλειά.

Επιπλέον, τα νέα από την οικονομία δεν είναι καλά σε ό,τι 
αφορά την οικονομική και κοινωνική καθημερινότητα και μπο-
ρεί να γίνουν χειρότερα σε περίπτωση που δεν αντιμετωπιστεί έ-
γκαιρα και αποτελεσματικά η κρίση που εκδηλώνεται στο τραπε-
ζικό σύστημα.

Το Μαξίμου απασχολεί σοβαρά το ενδεχόμενο να υπάρξει 
ένα τραπεζικό ή άλλο οικονομικό «ατύχημα» στην πορεία προς 
τις βουλευτικές εκλογές που θα ρίξει τα εκλογικά ποσοστά του 
κόμματος.

Έχει επίσης επικρατήσει η άποψη ότι η ήττα στις ευρωεκλο-
γές από τη ΝΔ θα είναι αρκετά μεγάλη για τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στις 
αυτοδιοικητικές, περιφερειακές εκλογές η γνωστή αδυναμία του 
κόμματος το υποχρεώνει να κρύβεται πίσω από υποψηφιότητες 
του ευρύτερου χώρου του ΠΑΣΟΚ.

Εάν επιβεβαιωθούν οι προγνώσεις για μεγάλη ήττα του ΣΥ-
ΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές και στις αυτοδιοικητικές και περιφερεια-
κές εκλογές του Μαΐου, τότε μπορεί να δημιουργηθεί εξαιρετικά 
αρνητική δυναμική σε βάρος του, που θα ρίξει κι άλλο τα ποσο-
στά του στις εκλογές, σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν στο 
τέλος της τετραετίας.

Το ερώτημα, λοιπόν, που πρέπει να απαντηθεί από τον κ. Τσί-
πρα και τους συνεργάτες του είναι «όλες οι εκλογές ταυτόχρονα 
τον Μάιο και όποιος αντέξει;». Ή εξάντληση της τετραετίας με 
κίνδυνο να μετατραπεί η μεγάλη ήττα του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωε-
κλογές, στις αυτοδιοικητικές και στις περιφερειακές σε συντριβή 
στις βουλευτικές εκλογές που θα ακολουθήσουν, το αργότερο τον 
Οκτώβριο;

Στο Μαξίμου θα αναζητήσουν την απάντηση στη διάρκεια 
των επόμενων εβδομάδων, αξιολογώντας μέσα από μετρήσεις τις 
επιπτώσεις από την κύρωση της συμφωνίας Τσίπρα-Ζάεφ από τη 
Βουλή, καθώς και την επωφελή αποτελεσματικότητα ορισμένων 
οικονομικών μέτρων που υποτίθεται ότι θα ενισχύσουν το φιλο-
λαϊκό προφίλ της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ.

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

Σταθερό και άνετο το προβάδισμα της ΝΔ 
έναντι του ΣΥΡΙΖΑ.

Η Χρυσή Αυγή περνάει στην τρίτη θέση 
και το ΚΙΝΑΛ φαίνεται να χάνει σε 
δυναμική.

Ποτάμι και ΑΝΕΛ στην τελική ευθεία 
προς το περιθώριο.
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KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

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

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

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

www.gethealthier.gr

Περισσότερα από 200 άτοµα, 
ψηφοφόροι και φίλοι της Ν∆, τίµη-
σαν µε την παρουσία τους την εκ-
δήλωση κοπής πρωτοχρονιάτικης 
πίτας της ∆ηµοτικής Τοπικής Ορ-
γάνωσης 2ου ∆ιαµερίσµατος του 
∆ήµου Αθηναίων της Ν∆.

Από το πρωί της περασµένης 
Κυριακής πολίτες του κέντρου της 
Αθήνας συγκεντρώνονταν στο µε-
ζεδοπωλείο «Πηνελόπη και Μνη-
στήρες» στο Παγκράτι, ανταπο-
κρινόµενοι στο κάλεσµα του προ-
έδρου της Τοπικής Οργάνωσης της 
Ν∆ Παναγιώτη Ευθυβουλίδη. Βου-
λευτές και πολιτευτές της Ν∆ έ-
δωσαν επίσης δυναµικό «παρών» 
στην εκδήλωση, απευθύνοντας 

χαιρετισµό και µήνυµα ενότητας 
στον κόσµο.

Μεταξύ αυτών ο Θεόδωρος 
Φορτσάκης, ο Νικήτας Κακλαµά-
νης, ο Μανώλης Κεφαλογιάννης, η 
Ελίζα Βόζεµπεργκ, ο Βασίλης Κικί-
λιας, ο υποψήφιος για την Περιφέ-
ρεια Αττικής Γιώργος Πατούλης και 
ο ευρωβουλευτής Γιώργος Κύρ-
τσος. Ο τελευταίος, µάλιστα, µοί-
ρασε περισσότερα από 100 αντί-
τυπα του νέου βιβλίου του «Ελ-
λάδα – Ευρωπαϊκή Ένωση: Έτσι θα 
κάνουµε την κρίση την ευκαιρία», 
τα περισσότερα από τα οποία υ-
πέγραψε έπειτα από απαίτηση των 
πολιτών που παρευρέθηκαν στην 
κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Αγωνιστικό πνεύµα 
από την Τοπική Οργάνωση 
2ου ∆ιαµερίσµατος της Ν∆
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Σ
τη σειρά προς ταχεία επίλυση 
µπαίνουν ένα-ένα τα θέµατα 
που απασχολούν το κράτος 
των Σκοπίων από την ίδρυσή 
του και ορισµένα από αυτά που 
είχε κληρονοµήσει από την ε-

νιαία Γιουγκοσλαβία πριν από τη διάλυσή της.
Έτσι, µετά το θέµα του ονόµατος, το οποίο 

διασφαλίζει την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ, 
χωρίς εµπόδια από την Ελλάδα, ακολουθεί το 
θέµα της αναγνώρισης της Εκκλησίας, η οποία 
θεωρείται σχισµατική από το 1967, που αποσχί-
στηκε από το Σερβικό Πατριαρχείο.

Τη σχετική προαναγγελία έκανε ο πατριάρ-
χης της Βουλγαρικής Εκκλησίας Νεόφυτος, µι-
λώντας την προηγούµενη ∆ευτέρα στο κήρυγµα 
που έκανε στον καθεδρικό ναό της Αγίας Κυρια-
κής στη Σόφια.

«Η διαδικασία σχετικά µε το όνοµα της 
χώρας της “Μακεδονίας” είναι σε εξέλιξη. Όταν 
καθοριστούν όλες οι λεπτοµέρειες, κατά πάσα 
βεβαιότητα, η λύση του εκκλησιαστικού ζητή-
µατος θα προχωρήσει» είπε ο κ. Νεόφυτος.

H προαναγγελία του κ. Νεόφυτου, ο οποίος 
έχει δεχτεί να αναγνωρίσει η Ορθόδοξη Εκκλη-
σία των Σκοπίων τη Βουλγαρική Εκκλησία, α-
φήνει να εννοηθεί ότι στο Οικουµενικό Πατρι-
αρχείο επανεξετάζεται η απόφαση του περασµέ-
νου Οκτώβρη για την απόρριψη του αιτήµατος 
που είχαν υποβάλει τα Σκόπια να αναγνωριστεί 
η «Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία» ως Αρχι-
επισκοπή της Οχρίδας.

Ανοιχτό το ενδεχόµενο 
πρόωρων εκλογών
Ενδεχόµενο να επιβεβαιωθεί η προαναγγελία 
του κ. Νεόφυτου ενισχύει τον πρωθυπουργό 
Ζόραν Ζάεφ στο εσωτερικό της χώρας, καθώς 
είχε επιτύχει να διατηρήσει την Εκκλησία της 
χώρας µακριά από την αντιπαράθεση για το 
όνοµα.

Ο κ. Ζάεφ έχει θέσει ως επόµενο στόχο για 
τον συνασπισµό Σοσιαλδηµοκρατών-Αλβανών, 
που κυβερνά τη χώρα από τον Ιούνιο του 2017, 
τη νίκη στις προεδρικές εκλογές του Απριλίου, 
απορρίπτοντας το αίτηµα της αντιπολίτευσης να 
διεξαχθούν ταυτόχρονα βουλευτικές εκλογές.

Μετά τη λύση στο όνοµα, 
ο Ζάεφ προσπαθεί να 
επαγγελθεί µια νέα 
κανονικότητα και προσκαλεί 
εργολάβους για την 
κατασκευή αυτοκινητοδρόµων 
1.000 χιλιοµέτρων, αλλά έχει 
µπροστά του την ισοτιµία της 
αλβανικής γλώσσας και την 
αναγνώριση της Εκκλησίας.

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ

ΜΕΤΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ, 
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ

«Στο πρόσφατο παρελθόν έπρεπε να πά-
ρουµε δύσκολες αποφάσεις και οι πολίτες πρέ-
πει να νιώσουν τα αποτελέσµατα αυτών των α-
ποφάσεων» είπε ο κ. Ζάεφ, ο οποίος όµως προ-
σπάθησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις ότι 
αποφεύγει τις εκλογές.

«Όλες οι δηµοσκοπήσεις δείχνουν ότι η 
Σοσιαλδηµοκρατική Ένωση και ο Συνασπι-
σµός έχουν πλεονέκτηµα και αυτό σηµαίνει 
ότι οι πρόωρες εκλογές είναι ευνοϊκές για µας. 
Αυτό σηµαίνει µία τετραετή εντολή και πλειο-
ψηφία στο Κοινοβούλιο, αλλά η χώρα θα υπο-
φέρει» είπε ο Ζάεφ, ο οποίος όµως άφησε ανοι-
χτό το ενδεχόµενο το κόµµα να επιλέξει εκλο-
γές άµεσα.

Ο πρωθυπουργός της γειτονικής χώρας 
έκανε γνωστό ότι η επιλογή από τη Σοσιαλδη-
µοκρατική Ένωση του υποψηφίου που θα κερ-
δίσει τις προεδρικές εκλογές θα γίνει µετά από 
γκάλοπ που γίνονται σε όλη τη χώρα. «Γίνε-
ται έρευνα για δέκα άτοµα. Πηγαίνουµε βήµα-
βήµα, το συζητάµε, ακούµε τις γνώµες των ορ-
γανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, τη φωνή 
των πολιτών, έτσι ώστε να βρούµε το πρόσωπο 
που αντιπροσωπεύει την πιο αποδεκτή λύση για 
όλους» είπε ο κ. Ζάεφ.

Η ισοτιµία των γλωσσών απειλεί 
τη συγκατοίκηση µε τους Αλβανούς
Όµως ο πρωθυπουργός καλείται να αντιµετω-
πίσει το ζήτηµα του νόµου για τις γλώσσες, το 
οποίο µπορεί να προκαλέσει αναταράξεις στις 
σχέσεις του µε την αλβανική κοινότητα.

Το κόµµα της αξιωµατικής αντιπολίτευσης 
VMRO-DPMNE προσέφυγε στο Συνταγµατικό 
∆ικαστήριο κατά του νόµου για τη χρήση της αλ-
βανικής γλώσσας, επικαλούµενο τυπικές και ου-
σιαστικές αιτιάσεις αντισυνταγµατικότητας, α-
νάµεσα στις οποίες και η παραβίαση της τροπο-
ποίησης 5 του Συντάγµατος, η οποία προβλέπει 
ότι «στην επικράτεια της “∆ηµοκρατίας της Μα-
κεδονίας” και στις διεθνείς σχέσεις η επίσηµη 
γλώσσα είναι η “µακεδονική γλώσσα” και το κυ-
ριλλικό αλφάβητο».

Μάλιστα, το VMRO- DPMNE κάλεσε την 
αυτοδιοίκηση και τους εθνικούς θεσµούς να 
µποϊκοτάρουν τον νόµο για τις γλώσσες, ο ο-

ποίος ήταν πάγιο αίτηµα της αλβανικής κοινότη-
τας, έτσι ώστε οι δύο γλώσσες να είναι ισότιµες.

Η κυβέρνηση απάντησε ότι ο νόµος για τις 
γλώσσες προωθεί τα δικαιώµατα των µειονοτή-
των και ότι η «µακεδονική γλώσσα» και το κυ-
ριλλικό αλφάβητο παραµένει η µόνη επίσηµη 
γλώσσα σε όλη την επικράτεια της «∆ηµοκρα-
τίας της Μακεδονίας» και τις διεθνείς της σχέ-
σεις.

Όµως ταυτόχρονα προσπάθησε να µεταφέ-
ρει τη συζήτηση σε διεθνές επίπεδο και έστειλε 
το κείµενο του νόµου στην Επιτροπή της Βενε-
τίας, η οποία είναι µια επιτροπή εµπειρογνωµό-
νων στα θέµατα Συνταγµατικού ∆ικαίου, που σύ-
στησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µετά την πτώση 
του Τείχους του Βερολίνου, για να βοηθήσει τις 
πρώην κοµµουνιστικές χώρες στο πεδίο των συ-
νταγµατικών αλλαγών.

«Όλες οι προτάσεις θα εφαρµοστούν έτσι 
ώστε να διασαφηνιστεί κάθε αµφιβολία των πο-
λιτών» είπε ο πρωθυπουργός, ο οποίος υποστη-
ρίζει ότι ο νόµος δεν είναι δική του πρωτοβου-
λία αλλά αποτέλεσµα της Συµφωνίας της Οχρί-

δας, µε την οποία τελείωσε η αλβανική εξέγερση 
του 2001.

Σε κάθε περίπτωση, η εξέλιξη αναφορικά µε 
τον νόµο για τις γλώσσες, ο οποίος αποτέλεσε το 
πεδίο της πρώτης µεγάλης σύγκρουσης ανάµεσα 
στην κυβέρνηση Ζάεφ και στον Πρόεδρο Ιβά-
νοφ πριν από έναν χρόνο, δείχνει ότι δεν απο-
κλείεται σε κάποιο χρονικό σηµείο στο µέλλον 
να επανέλθει στο Συνταγµατικό ∆ικαστήριο των 
Σκοπίων και το θέµα της Συµφωνίας των Πρε-
σπών, οι ενστάσεις για τη συνταγµατικότητα της 
οποίας δεν απέχουν ιδιαίτερα από αυτές του 
νόµου για τις γλώσσες.

Πρόσκληση σε εργολάβους
Ταυτόχρονα ο κ. Ζάεφ εξήγγειλε ένα µεγάλο 
πρόγραµµα οδικών υποδοµών 770 χιλιοµέτρων, 
για τις οποίες, όπως διαβεβαίωσε, έχουν δια-
σφαλιστεί πόροι ύψους 1,27 δισ. ευρώ.

Ανάµεσα στους δρόµους αυτούς είναι ο αυ-
τοκινητόδροµος προς την πρωτεύουσα του Κο-
σόβου, Πρίστινα, που θα µειώσει τον απαιτού-
µενο χρόνο στα 45 λεπτά, ο οδικός άξονας προς 
Βουλγαρία και ο αυτοκινητόδροµος προς Ο-
χρίδα.

«Οι νέοι δρόµοι είναι σηµαντικοί για την 
ασφάλεια των πολιτών και την οικονοµική α-
νάπτυξη» είπε ο Ζάεφ, διαβεβαιώνοντας ότι, 
ακόµη και σε περίπτωση πρόωρων εκλογών, οι 
κατασκευές των δρόµων δεν θα σταµατήσουν, 
γιατί έχουν σχεδιαστεί µε διασφαλισµένους πό-
ρους.

Την επίβλεψη όλων των προγραµµάτων έχει 
ο αναπληρωτής πρωθυπουργός για οικονοµικά 
θέµατα, Κότσο Ανγκούσεφ, την ηλεκτρική εται-
ρεία του οποίου εξαγόρασε πέρυσι την άνοιξη η 
∆ΕΗ.

Ο τελευταίος αυτοκινητόδροµος που παρα-
δόθηκε σε κυκλοφορία ήταν τµήµα του άξονα 
από τα Σκόπια µέχρι τα σύνορα µε την Ελλάδα, 
ο οποίος παρέκαµπτε την κοιλάδα του Αξιού στο 
έδαφος της ΠΓ∆Μ και είχε κατασκευαστεί από 
την εταιρεία ΑΚΤΩΡ. Μάλιστα, ο κ. Ζάεφ, όταν 
ήταν στην αντιπολίτευση, είχε καταγγείλει ότι 
ο πρώην πρωθυπουργός και ηγέτης του VMRO, 
Νίκολα Γκρούεφσκι, είχε χρηµατοδοτηθεί µε 
µαύρα λεφτά από την εταιρεία.
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συνέντευξη

Τα εθνικά θέµατα 
και εποµένως και 
το «Μακεδονικό» 
χρησιµοποιούνται ως 
πρόσχηµα από τους ναζιστές. 
Θυµίζω ότι την πρώτη δηµόσια 
εµφάνισή της η Χρυσή Αυγή την 
αποτόλµησε τον ∆εκέµβριο του 
1992, στο µεγάλο συλλαλητήριο 
για τη Μακεδονία.

 ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

∆ηµήτρης Ψαρράς, δηµοσιογράφος

«Η Χρυσή Αυγή 
είναι ένα φανατικό 
ναζιστικό µόρφωµα»

Ο 
δηµοσιογράφος της «Εφηµερίδας των Συντα-
κτών» ∆ηµήτρης Ψαρράς, είτε κατά µόνας 
είτε ως µέλος της οµάδας του «Ιού», έχει α-
σχοληθεί επί µακρόν και λεπτοµερειακά µε 
τη δράση της Χρυσής Αυγής στην Ελλάδα. Με 
αφορµή την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου, 
µε τίτλο «Ο Αρχηγός – Το αίνιγµα του Ν. Μι-
χαλολιάκου» (εκδ. Πόλις), ο κ. Ψαρράς µιλά 

στην FS για τον ηγέτη της Χρυσής Αυγής, αλλά και για τις εξελί-
ξεις στη δίκη των µελών του κόµµατος.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να µιλήσουµε για το νέο σας βιβλίο, τον 
«Αρχηγό», για τον επικεφαλής της Χρυσής Αυγής, Νίκο Μι-
χαλολιάκο. Γιατί ένα βιβλίο ειδικά γι’ αυτόν; Θεωρείτε ότι η 
παρουσία του «σφραγίζει» τον χαρακτήρα της Χρυσής Αυγής;
Μια οργάνωση σαν τη Χρυσή Αυγή έχει δοµική ανάγκη να αναφέ-
ρεται σε έναν «αρχηγό», έναν «Φίρερ». Χωρίς αυτόν δεν υπάρχει. 
Γι’ αυτόν τον λόγο στο πραγµατικό της Καταστατικό που κατέθεσα 
στο δικαστήριο υπάρχει ειδικό κεφάλαιο που επιγράφεται «Η Αρχή 
του Αρχηγού» (µετάφραση του γερµανικού Führerprinzip που 
ίσχυε για τον Χίτλερ). Αν δεν αναλύσει κανείς τον αρχηγό της και 
την ιστορία του, είναι αδύνατον να κατανοήσει και τη Χρυσή Αυγή.

Στον υπότιτλο χαρακτηρίζετε τον Ν. Μιχαλολιάκο ως «αί-
νιγµα». Τι το αινιγµατικό έχει;
Το «αίνιγµα» στο οποίο αναφέροµαι είναι το γεγονός ότι ο αρχη-
γός της Χρυσής Αυγής είναι ο µακροβιότερος πολιτικός ηγέτης 
στην Ελλάδα, κάτι που ασφαλώς δεν οφείλεται σε κάποιο ειδικό 
«χάρισµα», αλλά στο είδος ακριβώς της οργάνωσης. Από τον ∆ε-
κέµβριο του 1980, που έκανε την πρώτη της εµφάνιση η Χρυσή 
Αυγή, ο Μιχαλολιάκος αποφασίζει για τα πάντα: αν θα κατέβει ή 
δεν θα κατέβει στις εκλογές, αν θα ανασταλεί η δράση της, ποιος 
θα οριστεί στην ηγεσία της, ποιος θα βγει βουλευτής, ποιος θα 
διοριστεί στη Βουλή κ.ο.κ.

Ποια είναι τα βασικά πολιτικά χαρακτηριστικά της Χρυσής 
Αυγής; Είναι νεοναζιστικό κόµµα, όπως ισχυρίζονται κάποιοι, 
ή απλώς «αγαπά την πατρίδα αλλά µε τρόπο εριστικό» κατά 
τον Μίκη Θεοδωράκη;
Η Χρυσή Αυγή είναι ένα φανατικό ναζιστικό µόρφωµα, γι’ αυτόν 
τον λόγο µετά την είσοδό της στη Βουλή δεν µεταλλάχθηκε σε 

ένα ήπιο ακροδεξιό κόµµα, δεν «φόρεσε κοστουµάκια», όπως 
είχε προβλέψει η Αλέκα Παπαρήγα, αλλά συνέχισε να ασκεί βία 
στο πεζοδρόµιο, εναντίον όσων η ίδια θεωρεί «υπανθρώπους», 
δηλαδή τους µετανάστες, τους αριστερούς, τους αντιεξουσια-
στές, τους οµοφυλόφιλους, αλλά ακόµα και τους… ακροδεξιούς 
που δεν συντάσσονται µαζί της. Και µάλιστα το φθινόπωρο του 
2013 άρχισε να εντείνει αυτή τη βία µε τις αιµατηρές επιθέσεις 
εναντίον του ΠΑΜΕ στο Πέραµα, εναντίον ακροδεξιών στον Με-
λιγαλά και φυσικά µε τη δολοφονία του Φύσσα. Η «αγάπη στην 
πατρίδα» είναι πρόσχηµα, εφόσον η ίδια υµνεί και δοξάζει τους 
κατακτητές της πατρίδας, φέρει τα σύµβολα των Ες-Ες, υψώ-
νει τις σηµαίες της Βέρµαχτ και κάνει ολονυκτίες στο γερµανικό 
στρατιωτικό νεκροταφείο στον ∆ιόνυσο.

Κατά την άποψή σας, πώς η Χρυσή Αυγή από το 0,29% στις ε-
κλογές του 2009 βρέθηκε να µπαίνει στη Βουλή το 2012;
Ασφαλώς έπαιξε ρόλο η κρίση, που οδήγησε κάποιους συµπο-
λίτες µας στην απελπισία. Η Χρυσή Αυγή υποσχέθηκε ότι θα εκ-
δικηθεί το «πολιτικό σύστηµα» και αυτό ήταν αρκετό. Αλλά, βέ-
βαια, υπήρξε και η ευνοϊκή συγκυρία µε τη συµµετοχή του ΛΑΟΣ 
στην κυβέρνηση Παπαδήµου τον Νοέµβριο του 2011, µαζί µε τη 
Ν∆ και το ΠΑΣΟΚ. Απογοητευµένοι οι ψηφοφόροι του Γ. Καρα-
τζαφέρη στράφηκαν τότε στη Χρυσή Αυγή. Πάντως, από καθαρά 
εκλογική σκοπιά, η Χρυσή Αυγή συγκεντρώνει σήµερα τους πα-
ραδοσιακούς ψηφοφόρους της ακροδεξιάς.

Μετά από µια περίοδο σχετικά «χαµηλών τόνων» η Χρυσή 
Αυγή ξαναβγαίνει στο προσκήνιο µε αφορµή το «Σκοπιανό». 
Πιστεύετε ότι θα επηρεάσει την εκλογική της επίδοση;
Τα εθνικά θέµατα και εποµένως και το «Μακεδονικό» χρησιµο-
ποιούνται ως πρόσχηµα από τους ναζιστές. Θυµίζω ότι την πρώτη 
δηµόσια εµφάνισή της η Χρυσή Αυγή την αποτόλµησε τον ∆ε-
κέµβριο του 1992, στο µεγάλο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία. Η 
παρουσία εκείνη συνοδεύτηκε µε αιµατηρές επιθέσεις σε «αντι-
φρονούντες». Έτσι και την περασµένη Κυριακή είχαµε τις γνωστές 
επιθέσεις των ναζιστικών οµάδων µε στόχο την εισβολή στο Κοι-
νοβούλιο. Θυµίζω ότι µόλις πριν από λίγες µέρες επανεντάχθηκε 
στη Χρυσή Αυγή ο Μπαρµπαρούσης, ο οποίος είχε διαγραφεί το 
περασµένο καλοκαίρι επειδή είχε καλέσει τον στρατό σε πρα-
ξικόπηµα. ∆εν νοµίζω ότι η ωµή τροµοκρατική βία και η ανοι-
χτή πρόσκληση σε πραξικόπηµα θα ενισχύσουν την οργάνωση.

Όσον αφορά τη δίκη της Χρυσής Αυγής, ακούγεται έντονη 
κριτική, ότι παρατηρούνται σηµαντικές καθυστερήσεις. Η 
άποψή σας;
Η δίκη αυτή είναι η µεγαλύτερη στη σύγχρονη ιστορία της Ελ-
λάδας, µε 69 κατηγορούµενους, εκατοντάδες µάρτυρες, δεκά-
δες συνηγόρους και ψηφιακά ντοκουµέντα που φτάνουν τα δύο 
terabytes! Από την άλλη πλευρά, πρέπει να συνυπολογίσουµε 
ότι για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία δικάζεται σύσσωµη 
η κοινοβουλευτική οµάδα ενός υποτίθεται κανονικού κόµµα-
τος µε την κατηγορία ότι διευθύνει µια εγκληµατική οργάνωση. 
Τώρα πλέον το δικαστήριο συνεδριάζει σχεδόν κάθε µέρα. Αλλά 
ας λάβουµε υπόψη ότι και στη Γερµανία η δίκη της τροµοκρα-
τικής ναζιστικής οργάνωσης NSU µε 5 µόνο κατηγορούµενους, 
που τελείωσε πρόσφατα, διήρκεσε 5 χρόνια.

Γενικότερα, γιατί η δίκη συνεχίζεται τόσα χρόνια;
Η καθυστέρηση οφείλεται εξολοκλήρου στην τακτική της υπερά-
σπισης της Χρυσής Αυγής. Όχι µόνο δεν πήραν άδεια εξαίρεσης 
οι συνήγοροί της το 2016 κατά την πολύµηνη αποχή των δικηγό-
ρων, αλλά και τώρα ζητούν να αναγνωστούν από το δικαστήριο 
χιλιάδες άσχετα µε την υπόθεση έγγραφα (οµιλίες στη Βουλή, 
κοινοβουλευτικές ερωτήσεις κ.λπ.). Πάντως, ό,τι και να κάνουν, 
η δίκη έχει πλέον µπει στην τελική ευθεία.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο παρατηρείται µια στροφή προς τη 
«σκληρή» ∆εξιά, µε τα παραδείγµατα του Όρµπαν, του Κουρτς, 
του Σαλβίνι και του Vox να είναι απλώς τα πιο εµφανή. Γιατί 
συµβαίνει αυτό;
Η στροφή αυτή σηµαδεύει την αποτυχία της Ε.Ε. να συγκροτηθεί 
ως πολιτική οντότητα µε βάση τις διακηρυγµένες αρχές της. Βέ-
βαια το φαινόµενο είναι παγκόσµιο, αν λάβει κανείς υπόψη την 
περίπτωση του Προέδρου Τραµπ, αλλά και του Προέδρου Πού-
τιν. Πιστεύω ότι από τις ευρωπαϊκές δηµοκρατικές πολιτικές δυ-
νάµεις ακολουθήθηκε µέχρι σήµερα µια εντελώς λανθασµένη 
συνταγή. Θεώρησαν ότι αν υιοθετήσουν µέρος της εθνικιστικής 
και ξενόφοβης ατζέντας της σύγχρονης ακροδεξιάς θα προσελ-
κύσουν µέρος των οπαδών της. Το αποτέλεσµα ήταν να νοµιµο-
ποιήσουν την αντιµεταναστευτική προπαγάνδα τους κι έτσι να ε-
νισχύσουν τα κόµµατα αυτά. Πάντως, και αυτά ακόµα τα ακραία 
κόµµατα αποφεύγουν να έχουν άµεση επαφή µε τη Χρυσή Αυγή, 
επειδή τη θεωρούν απροκάλυπτα ναζιστική.

χρησιµοποιούνται ως 
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ρεπορτάζ

Πήρα την απόφαση να συµµετέχω στα µεγάλα συλ-
λαλητήρια για τη Μακεδονία µετά τις παρεµβάσεις 
που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
για να δυσφηµήσει το µεγάλο συλλαλητήριο που 

πραγµατοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη.
Εκατοντάδες ευρωβουλευτές έλαβαν ολόκληρη έκθεση, 

στην οποία εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ εξηγούσαν ότι το συλλα-
λητήριο και η αντίδραση στην υπό διαµόρφωση τότε συµφωνία 
Τσίπρα-Ζάεφ ήταν υπόθεση ακροδεξιών, σκοταδιστών και θρη-
σκόληπτων.

Το πρώτο µεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα µού έδωσε την 
ευκαιρία να καταλάβω, για µία ακόµη φορά, πόσο µεθοδική και 
εκτός πραγµατικότητας είναι η προπαγάνδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Η προσέλευση του κόσµου από τη Βόρεια Ελλάδα, την 
Αθήνα και άλλες περιοχές ήταν µαζική, οι διαδηλωτές ήταν ποι-
οτικοί, µε έντονα χαρακτηριστικά ανθρώπων της δουλειάς, ενώ 
πολλοί από αυτούς πήραν µέρος στην εκδήλωση µαζί µε την οι-
κογένεια.

Στο πρώτο µεγάλο συλλαλητήριο της Αθήνας δέσποσε µε 
την παρουσία του ο Μίκης Θεοδωράκης, ο οποίος ξεπέρασε προ-
βλήµατα ηλικίας και υγείας για να ενώσει τους Έλληνες σε µια 
εθνική προσπάθεια και να καταγγείλει τις παρακρατικές µεθο-
δεύσεις της κυβέρνησης, µε τους αντιεξουσιαστές που έγραψαν 
συνθήµατα στο σπίτι του και την προσπάθεια του Μαξίµου να 
χαρακτηρίσει το 70% των Ελλήνων που διαφωνούν µε τη συµ-
φωνία Τσίπρα-Ζάεφ «φασίστες».

Ο Μίκης Θεοδωράκης απευθύνθηκε στο πλήθος µε τη χα-
ρακτηριστική φράση «καλοί µου Έλληνες, αδέρφια µου, φασί-
στες», γελοιοποιώντας έτσι την επιχειρηµατολογία του Μαξίµου.

Μεγάλο πλήθος και πάθος
Την περασµένη Κυριακή χρειάστηκα πάνω από µιάµιση ώρα για 
να διασχίσω το δεύτερο µεγάλο συλλαλητήριο που πραγµατο-
ποιήθηκε στην Αθήνα για τη Μακεδονία, µε συµµετοχή εκατο-

ντάδων χιλιάδων πολιτών. Η εκτίµηση της ΕΛ.ΑΣ., σύµφωνα µε 
την οποία πήραν µέρος στο συλλαλητήριο µόνο 60.000 πολίτες, 
δείχνει απλά πόσο έχουν κοµµατικοποιηθεί το κράτος και βασι-
κές λειτουργίες του επί κυβέρνησης Τσίπρα.

Ξεκίνησα από την πλατεία Ρηγίλλης, διέσχισα τη Βασιλίσ-
σης Σοφίας, έφτασα στην πλατεία Συντάγµατος, κατέβηκα προς 
Φιλελλήνων και στη συνέχεια διέσχισα την Αµαλίας και κατευ-
θύνθηκα προς το Ζάππειο.

Η πρώτη εικόνα που µου έκανε εντύπωση ήταν η καλά ορ-
γανωµένη παρουσία διαδηλωτών από τη Βόρεια Ελλάδα, οι ο-
ποίοι προσέρχονταν οµαδικά από την περιοχή του Hilton µε κα-
τεύθυνση την πλατεία Συντάγµατος. Τους είδα στη 1.15 το µεση-
µέρι. Η ροή των διαδηλωτών από τη Βόρεια Ελλάδα συνεχιζόταν 
µέχρι και λίγο πριν από τις 3. Ρώτησα τους τελευταίους γιατί κα-
θυστέρησαν τόσο, εφόσον οι οµιλίες είχαν ξεκινήσει από τις 2 
µ.µ., και µου απάντησαν ότι αντιµετώπισαν προβλήµατα στα δι-
όδια, µε τους αρµόδιους να κάνουν ό,τι µπορούν για να καθυστε-
ρήσουν την έγκαιρη προσέλευσή τους στο µεγάλο συλλαλητή-
ριο.

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

ΤΙ ΕΙ∆Α ΚΑΙ ΤΙ ΑΚΟΥΣΑ 
ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ 
ΓΙΑ ΤΟ «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟ»
Έχουµε µπροστά µας µεγάλους αγώνες.

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

τακίνηση ήταν δύσκολη εξαιτίας της συγκέντρωσης των διαδη-
λωτών.

Ήρθα σε επαφή µε εκατοντάδες πολίτες και είχα την ευκαι-
ρία, αν και σε δύσκολες συνθήκες, για µια ενδιαφέρουσα ανταλ-
λαγή απόψεων.

Εκατοντάδες χιλιάδες πήραν µέρος 
στο συλλαλητήριο της Α θήνας, 
αλλά η κοµµατικοποιηµένη διοίκηση 
της ΕΛ.ΑΣ. είδε µόνο 60.000.

Η απουσία του Μίκη Θεοδωράκη από 
το βήµα επέτρεψε στους ακροδεξιούς 
προβοκάτορες και στο κοµµατικό 
κράτος να συντονιστούν καλύτερα.

Περνώντας από τη Βασιλίσσης Σοφίας και στο ύψος της Η-
ρώδου Αττικού είδα αυτό που κατά τον κ. Τσίπρα δεν υπάρχει, 
τις κλούβες της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες είναι τοποθετηµένες µε έναν 
τρόπο που εµποδίζει ακόµα και πεζούς να περάσουν µε κατεύ-
θυνση το Μέγαρο Μαξίµου.

Η ροή του κόσµου ήταν συνεχής και στο ύψος της Βουλής 
και µέχρι τη λεωφόρο Αµαλίας στο ύψος της Ξενοφώντος η µε-

Στο συλλαλητήριο της Αθήνας φωτογραφήθηκα µπροστά σε κάτι το οποίο 
κατά τον Τσίπρα δεν υπάρχει, τις κλούβες που φράζουν τον δρόµο προς 
το Μαξίµου.
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ρεπορτάζ

Τι ζητούν οι πολίτες
Δέχτηκα πολλά ερωτήματα για το εάν τελικά οι Αθηναίοι στη-
ρίζουν τη Βόρεια Ελλάδα στον αγώνα για τη Μακεδονία. Μου 
έκανε εντύπωση ότι οι διαδηλωτές που είχαν έρθει από τη Βό-
ρεια Ελλάδα με ρωτούσαν για τη συμμετοχή των Αθηναίων στο 
συλλαλητήριο. Εάν ήταν μαζική και αγωνιστική ή η διαμαρτυρία 
για τη συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ είναι περισσότερο υπόθεση της 
Βόρειας Ελλάδας.

Τους διαβεβαίωσα, με βάση όσα είδα, ότι η συμμετοχή των 
Αθηναίων στο συλλαλητήριο ήταν εντυπωσιακή και προετοιμά-
ζει το έδαφος για κοινούς αγώνες παρά τις πρόσθετες δυσκολίες 
που θα δημιουργήσει με την υπογραφή του ο κ. Τσίπρας.

Ένα άλλο ερώτημα που μου τέθηκε από πολλούς συμπολί-
τες μας είναι γιατί η κυβέρνηση Τσίπρα επιμένει να αγνοεί τη 
θέληση της πλειοψηφίας των Ελλήνων, οι οποίοι είναι αντίθε-
τοι στη συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ. Ορισμένοι συμπλήρωσαν το ε-
ρώτημα με τη διατύπωση της άποψης ότι χρειάζεται διενέργεια 
δημοψηφίσματος, για να αποφασίσει ο λαός σε ποια κατεύθυνση 
θα κινηθούμε.

Απάντησα, όσο πιο περιεκτικά μπορούσα, ότι πολλά κυβερ-
νητικά στελέχη δεν έχουν εθνική ευαισθησία, γι’ αυτό άλλωστε 
υπέγραφαν κατά το παρελθόν αιτήματα αναγνώρισης της γειτονι-
κής χώρας σαν σκέτο «Μακεδονία», χωρίς οποιονδήποτε προσ-
διορισμό.

Υποστήριξα επίσης ότι ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας ελίσσε-
ται στο συγκεκριμένο θέμα. Πρώτα προσπάθησε, χωρίς αποτέ-
λεσμα, να δημιουργήσει εσωκομματικό πρόβλημα στη ΝΔ, στη 
συνέχεια όμως κατάφερε να αξιοποιήσει τη σύγχυση που πα-
ρατηρήθηκε στο ΚΙΝΑΛ. Επιπλέον, εμφανίζεται σαν διεκπε-
ραιωτής της ευρωπαϊκής και γερμανικής πολιτικής στα Δυτικά 
Βαλκάνια, σε μια προσπάθεια να αξιοποιήσει την αξιοπιστία του 
έναντι των Ευρωπαίων ηγετών για να διευκολυνθεί σε προεκλο-
γικούς οικονομικούς χειρισμούς.

Υπογράμμισα ότι η εικόνα που έχω είναι ενός πολιτικού 
ηγέτη που χειρίζεται τεράστιας σημασίας εθνικό θέμα με εσω-
τερικά πολιτικά, κομματικά κριτήρια, με αποτέλεσμα να βλάπτει 
σοβαρά, με τους χειρισμούς του, τα εθνικά συμφέροντα.

Σε σχέση με τη διενέργεια δημοψηφίσματος, είπα ότι προ-
σωπικά δεν έχω αντίρρηση, αλλά δεν βλέπω πώς ακριβώς θα 

μπορούσε να επιβληθεί στην κυβέρνηση και πώς θα γινόταν σε-
βαστό το αποτέλεσμα, εφόσον στο τελευταίο δημοψήφισμα ο κ. 
Τσίπρας μετέτρεψε με χαρακτηριστική άνεση το «όχι» σε «ναι». 
Υπογράμμισα ότι σε αυτή τη φάση το καλύτερο δημοψήφισμα 
είναι οι εκλογές και προς αυτή την κατεύθυνση πιέζει η ΝΔ, 
χωρίς όμως να ορίζει τις εξελίξεις.

Ο μεγάλος απών
Ο μεγάλος απών από το συλλαλητήριο της περασμένης Κυρια-
κής ήταν ο Μίκης Θεοδωράκης.

Η απουσία του δημιούργησε τρία σοβαρά πολιτικά προβλή-
ματα.

Πρώτον, οι μηχανισμοί της κυβέρνησης κινήθηκαν πιο 
άνετα, γιατί αυτή τη φορά δεν βρέθηκαν αντιμέτωποι με την κα-
ταγγελία του Μίκη Θεοδωράκη για τη λειτουργία του κομματι-
κού κράτους και του παρακράτους.

Δεύτερον, ξεθάρρεψαν οι ακροδεξιοί προβοκάτορες, επειδή 
κι αυτοί δεν δέχτηκαν μεγάλη πολιτική πίεση μέσα από την πα-
ρουσία μιας προσωπικότητας που συμβολίζει, μεταξύ των άλλων, 
τη μάχη κατά του φασισμού.

Καθώς διέσχιζα την πλατεία Συντάγματος και αντάλλασσα α-
πόψεις με τους πολίτες, μπόρεσα να αντιληφθώ μικρές συγκε-
ντρώσεις ατόμων που είχαν προμηθευτεί τα απαραίτητα και έ-
μοιαζαν έτοιμοι να δράσουν προβοκατόρικα.

Τελικά το κομματικό κράτος και οι ακροδεξιοί προβοκάτο-
ρες συντονίστηκαν μέσα από τη δράση και την αντίδραση για να 
στραφούν οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. κατά όσων διαδήλωναν ειρη-
νικά και να τους ψεκάσουν προκειμένου να διαλύσουν το μεγα-
λειώδες συλλαλητήριο. Ενδεικτικό της μεθοδολογίας της κυ-
βέρνησης είναι το γεγονός ότι δεν έγινε καμία σύλληψη και δεν 
βγήκε καμία κουκούλα για να τεκμηριωθεί αυτό που όλοι γνωρί-
ζουμε. Ακροδεξιοί προβοκάτορες έδωσαν στην κυβέρνηση την 
ευκαιρία που ήθελε να στραφεί κατά των διαδηλωτών, να δώσει 
τη μάχη της εικόνας στη βάση των επεισοδίων και όχι της συμ-
μετοχής και να καταγγείλει για μία ακόμη φορά όσους διαμαρτύ-
ρονται για την πολιτική της σαν ακροδεξιούς.

Τρίτον, η έλλειψη ενός ομιλητή του αναστήματος του Μίκη 
Θεοδωράκη περιόρισε το ενδιαφέρον των πολιτών για τις ομι-
λίες, ορισμένες από τις οποίες δεν ήταν στο ύψος των περιστά-
σεων. Συγκινητική η προσπάθεια της Αφροδίτης Μάνου να προ-
στατέψει το συλλαλητήριο από τη δράση των προβοκατόρων 
και την αντίδραση του κομματικού κράτους, δυστυχώς όμως δεν 
έφερε αποτέλεσμα.

Η επόμενη μέρα
Η επόμενη μέρα, με βάση όσα είδα και τις συζητήσεις που έκανα 
κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου, θα είναι δύσκολη.

Η κυβέρνηση επιμένει να κινείται σε λάθος εθνική κατεύ-
θυνση.

Η Βόρεια Ελλάδα δεν πρόκειται να ανεχτεί τέτοιες συμπερι-
φορές και θα απαιτήσει αλληλεγγύη και αγώνα.

Το σύστημα εξουσίας θα ρίξει κι άλλο το επίπεδο της δημο-
κρατίας μας, σε μια προσπάθεια να ελέγξει τις αντιδράσεις στην 
πολιτική του.

Με βάση όσα είδα και άκουσα, θεωρώ ότι το μεγάλο συλλα-
λητήριο δεν ήταν το τέλος αλλά η αρχή μιας δύσκολης αλλά ω-
ραίας πολιτικής και εθνικής προσπάθειας.

Η προσέλευση δεκάδων χιλιάδων 
διαδηλωτών καθυστέρησε εξαιτίας 
προβλημάτων που αντιμετώπισαν 
στα διόδια.

Το αγωνιώδες ερώτημα των 
Βορειοελλαδιτών είναι εάν τελικά 
η Αθήνα και η κυβέρνηση είναι 
στο πλευρό τους.
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συνέντευξη

Σ
φοδρή επίθεση κατά της κυ-
βέρνησης και προσωπικά 
του πρωθυπουργού Αλέξη 
Τσίπρα εξαπολύει ο δημο-
σιογράφος Κωνσταντίνος 
Μπογδάνος με αφορμή τη 
συζήτηση και κύρωση από 
τη Βουλή της Συμφωνίας 
των Πρεσπών. Παράλληλα, 

προβλέπει μια άκρως πολωμένη προεκλογική 
περίοδο, αν και, όπως σημειώνει, το παρήγορο 
είναι ότι «η αντίδραση στην κοροϊδία και την 
προδοσία του Αλέξη Τσίπρα εκφράζεται από 
ένα κόμμα πολυσυλλεκτικό», τη ΝΔ.

Τι σημαίνει για εσάς η κύρωση της Συμφω-
νίας των Πρεσπών από τη Βουλή;
Σημαίνει ότι σε 50 ή 100 χρόνια, όταν θα σταμα-
τήσουν να υπάρχουν υπερεθνικές δομές, όπως 
αυτές της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ, ναι, είναι πιθανό, 
δεν είναι βέβαιο –αλλά όποιος έχει διαβάσει 
ιστορία και όχι μόνο αυτή που του εγχειρίζουν 
και του ταΐζουν οι κομματικοί ινστρούχτορες 
της κομμουνογενούς Αριστεράς–, αυτό που θα 
μείνει θα είναι ένα αμφίαιμο έθνος ψευδομα-
κεδόνων, οι οποίοι με τη στήριξη των προαι-
ώνιων και παραδοσιακών εχθρών του ελλη-
νισμού θα μας δημιουργήσουν πάρα πολύ σο-
βαρά προβλήματα. Καταλαβαίνω ότι οι Συριζαίοι 
–όψιμοι και παλαιότεροι– αδυνατούν να αντι-
ληφθούν την ιστορία όπως αυτό που πραγμα-
τικά είναι, ένα δυναμικό φαινόμενο όπου όλα 
αλλάζουν, και επίσης δεν μπορούν να συναι-
σθανθούν το ρίγος του να είσαι φορέας ενός 
τετρακισχιλιετούς ελληνισμού, ο οποίος πρέ-
πει να έχει μέλλον. Αυτό που θα έχει συμβεί 
με την ψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών 
είναι η υποθήκευση ενός μέρους της εθνικής 
μας ταυτότητας και η υποψηφιότητά μας ως 
έθνους για χοντρά μπλεξίματα στο μέλλον, το 
οποίο δεν μπορούμε να προβλέψουμε.

Στη συζήτηση που διεξάγεται στη Βουλή, 
πώς κρίνετε τη στάση των κομμάτων της α-
ντιπολίτευσης;
Η αντιπολίτευση, κατά πρώτον, χωρίζεται σε 
αξιωματική, σε Ποτάμι, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Χρυσή 
Αυγή. Ξεκινώντας από το τέλος, η Χρυσή Αυγή 
είναι ένα κοινοβουλευτικό και πολιτικό «τα-
κίμι» του ΣΥΡΙΖΑ. Μαζί ρίχνουν σαμαροβενι-
ζέλους, μαζί συντάσσονται υπέρ του «όχι» στο 
δημοψήφισμα, μαζί διορίζουν τις Θάνου, μαζί 
κάνουν και ράνουν. Ό,τι και να κάνει η Χρυσή 
Αυγή, όσο και να σκούξει, το γεγονός, για πα-
ράδειγμα, ότι σήμερα που μιλάμε αναβλήθηκε 
ξανά η δίκη τους, για να κόψουν οι εφέτες βα-
σιλόπιτα, ξεμπροστιάζει τη νεοναζιστικής κα-
ταβολής αυτή παράταξη, που κάνει κακό στον 
ελληνικό εθνικισμό. Υποκρισία, λοιπόν. Το ΚΚΕ 
έχει μια συνέπεια, μάλλον θα σηκωθεί και θα 
φύγει, αλλά έχει σημασία ότι οι πιο παραδοσι-
ακοί κομμουνιστές στην Ελλάδα έχουν μάθει 
από τα λάθη του παρελθόντος και τώρα είναι 
μάλλον στο πατριωτικό μπλοκ. Δεν το κατα-
λαβαίνουν αυτό οι νεομαρξιστές και τα παιδιά 
των τροτσκιστών. Το Ποτάμι και το ΚΙΝΑΛ δι-
αλύονται. Μακάρι να μείνει το ΠΑΣΟΚ όπως 
ήταν, γιατί, ακόμη κι εμείς οι δεξιοί του 1980 
και του 1990, που θέλαμε να το δούμε να εξα-
φανίζεται, καταλαβαίνουμε ότι έχει μια θεσμική 

Η αντίδραση στην 
κοροϊδία και την 
προδοσία του Αλέξη 
Τσίπρα εκφράζεται 
από ένα κόμμα 
πολυσυλλεκτικό, που 
ξεκινά από τους πρώην 
Ποταμίσιους και φτάνει 
ως τους παραστάτες της 
σημαίας του Κατσίφα, με 
έναν τρόπο δημοκρατικό 
και θεσμικό.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Κωνσταντίνος Μπογδάνος, δημοσιογράφος

«Τώρα είναι η περίοδος 
της μεγάλης αντεπίθεσης 

και μπαίνω με ενθουσιασμό 
στην αναμέτρηση αυτή»

χρησιμότητα. Όσον αφορά τη ΝΔ, παρά το γε-
γονός ότι δεν υπάρχει τίποτα το οποίο μπορεί 
να κάνει –ας μην είμαστε λαϊκιστές. Έχουν με-
λετήσει τη συμφωνία, αλλά και τον τρόπο με 
τον οποίο την εισάγουν για να την κυρώσουν, 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στα Σκόπια, σε τέ-
τοια λεπτομέρεια που είναι σχεδόν αδύνατη η 
ακύρωση αυτής της συμφωνίας. Έχουν λει-
τουργήσει με τέτοιον τρόπο που πριν να κυ-
ρωθεί από την ελληνική Βουλή, με ολοκλη-
ρωτικό, δεσποτικό, αντιδημοκρατικό τρόπο, 
η συμφωνία αυτή κατά κάποιον τρόπο ήδη ι-
σχύει–, έχει βρει ευτυχώς το πατριωτικό της 

και «περνά» τις Πρέσπες για δύο-τρεις λό-
γους. Ο πρώτος είναι ότι «αποπληρώνει» το 
«γραμμάτιο» που υπέγραψε για πρώτη φορά 
στο Τέξας το 2012, και ο νοών νοείτω. Ο δεύ-
τερος είναι ότι είναι νεομαρξιστής, θιασώτης 
της νέας Αριστεράς, της παγκοσμιοποίησης και 
της στρεβλής πολυπολιτισμικότητας, με κατα-
βολές παραδοσιακού διεθνισμού, και το γου-
στάρει αυτό που κάνει. Τη δίνει τη Μακεδο-
νία και το χαίρεται. Είναι σαν την εκπλήρωση 
ενός αντεθνικού προδοτικού παιδικού του ο-
νείρου. Ο τρίτος λόγος είναι ότι ο Αλέξης Τσί-
πρας με το «Μακεδονικό» τινάζει στον αέρα 
και επαναδιατάσσει το ήδη ευαίσθητο και ε-
τοιμόρροπο κομματικό σύστημα. Μαζεύει μαζί 
του –ένας άνθρωπος ο οποίος μέχρι τώρα έχει 
λειτουργήσει ως εθνολαϊκιστής– τους αφε-
λείς και τους ενδεείς, αυτούς που βρέθηκαν 
σε ανάγκη και είναι με το χέρι απλωμένο, της 
λεγόμενης κεντροαριστεράς, οι οποίοι θεω-
ρούν ότι το «Μακεδονικό» πρέπει να λυθεί, 
έστω και με κάποιες υποχωρήσεις. Βεβαίως 
με τον τρόπο αυτόν ο Αλέξης Τσίπρας συγκρο-
τεί –το είδαμε και στο Μέγαρο, όπου την ώρα 
που συλλαμβάνονταν εν ψυχρώ οι διαμαρτυ-
ρόμενο απ’ έξω, πριν προλάβουν καν να δι-
αμαρτυρηθούν, μέσα γίνονταν ζυμώσεις– τη 
μαγιά αυτού του νέου εγχειρήματος και ο Τσί-
πρας Mk. 3, και καλά σοσιαλιστής ηγέτης με 
πλάτες του Μοσκοβισί και του Μακρόν και ό-
ποιου άλλου, γίνεται σιγά-σιγά πραγματικότητα.

Πρέσπες, Novartis, ιδεολογικές συγκρού-
σεις: οι εκλογές έρχονται μέσα σε μεγάλη 
πόλωση. Τι προβλέπετε για την προεκλο-
γική περίοδο;
Μένω στο σύνθημα των προσκόπων «έσο έ-
τοιμος». Προβλέπω όξυνση της πόλωσης από 

κέντρο, έχει σταθεί στο ύψος της περίστασης, 
θα μπορούσε να φωνάξει περισσότερο, αλλά, 
πέραν των εντυπώσεων, είναι πάρα πολύ λίγα 
τα πράγματα που θα μπορούσε να κάνει.

Όλες οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν με-
γάλη δυσαρέσκεια για τη Συμφωνία των 
Πρεσπών. Παρ’ όλα αυτά, η κυβέρνηση και 
ο ίδιος ο πρωθυπουργός επιμένουν να τη 
«σπρώχνουν». Δεν μοιάζει αυτό λίγο «αυ-
τοκτονικό» για έναν πολιτικό όπως ο Τσί-
πρας;
Ο Τσίπρας σκέφτεται το πολιτικό του μέλλον 
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συνέντευξη

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν

την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, γιατί δεν έχει 
τίποτα στα χέρια του εκτός από το τέχνασµα 
να αποκαλεί τους αντιπάλους του «ακροδεξι-
ούς», «φασίστες» και δεν ξέρω τι άλλο. Και 
«ξύλο», πολύ «ξύλο» προς όλες τις κατευθύν-
σεις. Απόλυτη αποθράσυνση, από την πλευρά 
των πρώην κυβερνητικών, είτε Συριζαίοι είτε 
ΑΝΕΛ. Θα ζήσουµε µια βίαιη και σε πολλά χα-
ρακτηριστικά της εµετική προεκλογική περί-
οδο. Αυτό που µου δίνει κουράγιο είναι ότι 
για πρώτη φορά αρχίζει και συγκροτείται στη 
χώρα µια πατριωτική συµπαράταξη που, υ-
περασπιζόµενη τα εθνικά δίκαια, συγχρόνως 
ζητά µε έµφαση να λειτουργεί η δηµοκρατία 
µας. Είναι σηµαντικό ότι το κυρίαρχο ρεύµα 
αυτή τη στιγµή, όπως εκφράζεται και από τη 
Ν∆ του πολυσυλλεκτικού Κυριάκου Μητσο-
τάκη, καταγράφεται. Θα µπορούσαµε, αντί του 
Μητσοτάκη, να έχουµε στη χώρα έναν δεξιό 
Τσίπρα, έναν Όρµπαν, έναν πολιτικό µε εντο-
νότερα τα χαρακτηριστικά του Σαλβίνι. Το ζή-
σαµε αυτό: ο Τσίπρας είναι ένας εθνολαϊκιστής, 
απλά στην Ελλάδα, επειδή είχαµε πρόσφατη τη 
χούντα, δεν αναδείξαµε δεξιούς εθνολαϊκιστές, 
από αντίδραση σε αυτή την επιθετική παγκο-
σµιοποίηση της µετανάστευσης και των µει-
ονοτήτων, όπως έκαναν αλλού στην Ευρώπη, 
αλλά δώσαµε την εξουσία στους αριστερούς. 
Θα µπορούσε απέναντι στον αριστερό εθνο-
λαϊκιστή να έχει αναδειχθεί ένας πόλος κλα-

Αυτό που θα έχει συµβεί 
µε την ψήφιση της 
Συµφωνίας των Πρεσπών 
είναι η υποθήκευση 
ενός µέρους της εθνικής 
µας ταυτότητας και 
η υποψηφιότητά µας 
ως έθνους για χοντρά 
µπλεξίµατα στο µέλλον, 
το οποίο δεν µπορούµε 
να προβλέψουµε.

σικού δεξιού εθνολαϊκισµού. Όσο σηµαντικές 
κι αν είναι ειδικά σήµερα οι δεξιές ιδέες στην 
Ελλάδα και πολύτιµες µε τον τρόπο τους, τόσο 
καταστροφικό θα ήταν αυτές να εκφραστούν 
από έναν δεξιό εθνολαϊκιστικό πόλο, από άλλη 
µια φουρνιά, οµάδα, γενιά απατεώνων που 
αντί για κόκκινοι να είναι µπλε. Θέλουµε το 
µπλε, όχι τους απατεώνες. Οπότε αυτό είναι 
το µόνο παρήγορο στην όλη ιστορία, ότι η α-
ντίδραση στην κοροϊδία και την προδοσία του 
Αλέξη Τσίπρα εκφράζεται από ένα κόµµα πο-
λυσυλλεκτικό, που ξεκινά από τους πρώην 
Ποταµίσιους και φτάνει ως τους παραστάτες 
της σηµαίας του Κατσίφα, µε έναν τρόπο δη-
µοκρατικό και θεσµικό.

Υπάρχουν πληροφορίες ότι θα είστε υπο-
ψήφιος µε τη Ν∆. Παρά την κατάσταση που 
εσείς ο ίδιος προβλέπετε και το «ξύλο»;
Θυµίζω ότι έχω φάει πραγµατικό ξύλο παλιό-
τερα, στο κέντρο της Αθήνας, η οποία είναι η 
γενέθλια πόλη µου και ποτέ δεν έχω µεταφέ-
ρει τα εκλογικά µου δικαιώµατα. Όσο για το 
«ξύλο», είµαι βετεράνος. Τρώω «ξύλο» µε συ-
νέπεια από το 2012, όταν πρωτοεµφανίστηκα 
στον ΣΚΑΪ. Τρώω «ξύλο», σηκώνοµαι και δι-
καιώνοµαι. Και αν νοµίζουν ότι µπορούν να 
µε φοβίσουν, κάνουν λάθος. ∆εν έχω κανένα 
«σκοτεινό» σηµείο από το οποίο µπορούν να 
πιαστούν. ∆εν έχω καµία λαβή, απ’ όπου θα 

µπορούν να ξεκινήσουν µια εκστρατεία λά-
σπης και σπίλωσης. Πέρα από αυτά που ήδη 
έχω δει. Τι θα µου λένε; Θα µου λένε για τη 
συνέντευξη στον Μιχαλολιάκο που έκανα πριν 
από δέκα χρόνια και στην οποία έβαλα τον κα-
λύτερό µου εαυτό, αλλά, δυστυχώς, δεν είχα 
ένα σύστηµα υποστήριξης σαν αυτό το οποίο 
θα έπρεπε να υπήρχε και ήµασταν και σε και-
ρούς που όλοι χτυπούσαν ΣΚΑΪ και όποιον 
ήταν στον ΣΚΑΪ. Θα µου πουν ότι έβαλα τα 
κλάµατα στο δηµοψήφισµα και εγώ πλέον θα 
γυρίσω και θα τους πω «καταλάβατε, µαλά-
κες, γιατί;». ∆ιότι είναι εξαιρετικά σηµαντικό 
να καταλάβουν το γιατί. Αυτό που λέγαµε στο 
δηµοψήφισµα δεν ήταν «όχι, µην επιδιώξεις 
µια επιλογή εθνικής υπερηφάνειας». Λέγαµε 
«µη δώσεις για κανέναν λόγο δύναµη σε αυ-
τούς τους αλήτες». Θα κάνουν παραγωγή και 
µονταζιέρα από tweets και δηλώσεις, θα λένε 
ψευδώς –και έχω καταθέσει και µήνυση για το 
συγκεκριµένο ζήτηµα– ότι δήθεν προσέβαλα 
τη µάνα του Φύσσα… Τα έχω δει, δεν µε τρο-
µάζουν. Είναι σαν να λες σε βετεράνο του Βι-
ετνάµ να κατέβει σε ένα ακόµα πολεµικό µέ-
τωπο, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα είναι 
και ηπιότερο. Έχω ζήσει, πολεµήσει, επιζήσει 
στην περίοδο 2012-2015. Τώρα είναι η περίο-
δος της µεγάλης αντεπίθεσης και µπαίνω µε 
ενθουσιασµό στην αναµέτρηση αυτή. Και, όχι, 
δεν φοβάµαι το «ξύλο».
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ρεπορτάζ

Μ
ε αλλαγές της τελευταίας στιγµής στη µο-
ριοδότηση για το νέο σύστηµα διορισµών 
ψηφίστηκε τελικά στην Ολοµέλεια της 
Βουλής το σχετικό νοµοσχέδιο του υπουρ-
γείου Παιδείας. Οι αλλαγές αυτές φαίνε-
ται να ευνοούν τους εκπαιδευτικούς που 

έχουν κατοχυρώσει θέση αναπληρωτή και έχουν προϋπηρεσία. Στον 
αντίποδα, µειώνονται οι πιθανότητες πρόσληψης νέων εκπαιδευτι-
κών µε αυξηµένα ακαδηµαϊκά προσόντα.

Το βάρος στο βασικό πτυχίο
Συγκεκριµένα, το βασικό πτυχίο για µόνιµη πρόσληψη θα µοριοδο-
τείται µε 25 µονάδες και όχι µε 21, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί, ενώ 
οι µονάδες που θα συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι σε κάθε κατηγορία 
κριτηρίων έχουν ως ανώτατο όριο τις 120. Επιπλέον, το δεύτερο πτυ-
χίο θα µοριοδοτείται µε 7 µονάδες και όχι µε 16, που ήταν στον αρ-
χικό προγραµµατισµό.

Με τις αλλαγές είναι εµφανές ότι δίνεται βάρος σε όσους έχουν 
προϋπηρεσία, περιορίζοντας τη µοριοδότηση δεύτερων πτυχίων, που 
είναι πιο πιθανό να έχουν αποκτήσει οι νεότεροι. Επίσης, για κάθε 
παιδί ο εκπαιδευτικός θα µοριοδοτείται µε 3 και όχι µε 2 µονάδες, ενώ 
όσοι ανήκουν στην κατηγορία των ΑµεΑ –συµπεριλαµβανοµένων και 
ατόµων της οικογένειάς τους–, µοριοδοτούνται επιπλέον. Η αναπηρία 
του υποψηφίου θα µοριοδοτείται εφόσον δεν οφείλεται κατά κανένα 
ποσοστό σε ψυχικές παθήσεις. Η προϋπηρεσία ορίστηκε στις 120 µο-
νάδες κατ’ ανώτατο όριο: 1 µονάδα ανά µήνα πραγµατικής εκπαιδευτι-
κής προϋπηρεσίας έως κατ’ ανώτατο όριο 120 µήνες.

∆ιορισµοί µε εντάσεις
Το νοµοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, το οποίο δέχεται τα πυρά 
των κοµµάτων της αντιπολίτευσης, ουσιαστικά αποτέλεσε συνέ-
χεια της εξαγγελίας του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στα τέλη ∆ε-
κεµβρίου, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συµβου-
λίου, για προσλήψεις 15.000 εκπαιδευτικών σε βάθος τριετίας. Μά-
λιστα, από τότε είχε γίνει λόγος για προσλήψεις µέσω ΑΣΕΠ, χωρίς 
όµως γραπτό διαγωνισµό. Σε συνέντευξή του ο υπουργός Παιδείας 
Κώστας Γαβρόγλου στον ραδιοφωνικό σταθµό του ΑΜΠΕ «Πρακτο-
ρείο 104,9 FM» δήλωσε ότι «τον γραπτό διαγωνισµό τον καταργούµε, 
διότι δεν θεωρούµε ότι είναι επιστηµονικά έγκυρος, ανεξαρτήτως αν 
είναι αδιάβλητος – που είναι».

Αναφερόµενος στις διαµαρτυρίες των εκπαιδευτικών οι οποίες τις 
προηγούµενες ηµέρες σηµαδεύτηκαν από επεισόδια, ο κ. Γαβρόγλου 
σηµείωσε ότι «δεν έχει καταλάβει τι προτείνουν όλοι αυτοί που δια-

δηλώνουν» ή, αν το έχει καταλάβει σωστά, «τότε υπάρχει ένα θέµα: 
Όλοι αυτοί λένε, οι συµβασιούχοι οι προσωρινοί να µετατραπούν σε 
µόνιµους. Αυτό το απαγορεύει το Σύνταγµα».

Σχετικά µε τους 120 µήνες προϋπηρεσίας, ο υπουργός Παιδείας 
πριν από την ψήφιση του νοµοσχεδίου είχε διευκρινίσει ότι «δεν γί-
νεται να µην υπάρχει ανώτατο όριο, αφού µε βάση το Σύνταγµα πρέ-
πει η προϋπηρεσία να είναι συγκρίσιµη µε τα ακαδηµαϊκά προσό-
ντα. Οι 120 µήνες επελέγησαν αφενός γιατί αντιστοιχούν στη δεκα-
ετία της αδιοριστίας και αφετέρου γιατί καλύπτουν τη συντριπτική 
πλειοψηφία των εχόντων προϋπηρεσία ως αναπληρωτές».

Το όριο αυτό είναι που πυροδότησε τη σύγκρουση του υπουρ-
γείου µε τις οµοσπονδίες δασκάλων (∆ΟΕ) και καθηγητών (ΟΛΜΕ), 
οι οποίες υποστηρίζουν ότι το νέο σύστηµα διορισµών «απαξιώνει 
την προϋπηρεσία και το πτυχίο και οδηγεί σε ένα αέναο κυνήγι τίτ-
λων και προσόντων µε όρους ανισότητας».

Οι προσλήψεις σε ορίζοντα τριετίας
Σύµφωνα µε τον σχεδιασµό της κυβέρνησης, θα γίνουν 4.500 διο-
ρισµοί το 2019 στην Ειδική Αγωγή, 5.250 το 2020 και 5.250 το 2021 
για τις ανάγκες της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.

«Το νοµοσχέδιο ανοίγει τη διαδικασία µόνιµου διορισµού 
15.000 εκπαιδευτικών µε ένα σύστηµα δίκαιο και αξιοκρατικό, όπως 
επιτάσσει το Σύνταγµα και οι δικαστικές αποφάσεις του Συµβου-
λίου της Επικρατείας» ανέφερε ο κ. Γαβρόγλου. Όπως είπε, «από 
τον Σεπτέµβριο, 4.500 εκπαιδευτικοί θα στελεχώσουν την Ειδική 
Αγωγή και αυτές θα είναι οι πρώτες µόνιµες προσλήψεις µετά από 
δέκα χρόνια αδιοριστίας. Ανακοινώσαµε 15.000 διορισµούς, για τους 
4.500 οι πιστώσεις είναι σαφείς. Την άνοιξη του 2019 θα προκηρύ-
ξουµε και τους διορισµούς του 2020, ώστε οι άνθρωποι να µπορούν 
να διοριστούν στο 2020 όσο γίνεται πιο νωρίς».

Σύµφωνα µε την υφυπουργό Παιδείας Μερόπη Τζούφη, ο λόγος 
που οι προσλήψεις θα αρχίσουν από τον χώρο της Ειδικής Αγωγής 
έχει να κάνει µε «την υπεράσπιση των δικαιωµάτων και την κάλυψη 
των αναγκών των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων που τέθηκε ως προ-
τεραιότητα από την πρώτη µέρα ανάληψης της διακυβέρνησης».

Κ. Μητσοτάκης: «Όχι στις προσλήψεις 
χωρίς διαγωνισµό»
Εν τω µεταξύ, µιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ο 
πρόεδρος της Ν∆, Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθάρισε ότι δεν είναι 
διατεθειµένος να δεσµευτεί σε οποιονδήποτε αριθµό προσλήψεων, 
εάν δεν µελετήσει πρώτα ενδελεχώς τα στοιχεία και διαπιστώσει 
πόσα πραγµατικά κενά υπάρχουν. «Προσλήψεις στον αέρα, µόνο 

και µόνο για να στέλνουµε ένα “φιλολαϊκό µήνυµα”, εγώ δεν πρόκει-
ται ποτέ να εξαγγείλω» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, σε πλήρη αντίθεση µε το σύστηµα Γαβρόγλου, ο πρόε-
δρος της Ν∆ ξεκαθάρισε ότι «όταν µελετήσουµε τα πραγµατικά κενά, 
θα εξαγγείλουµε πόσες πραγµατικά προσλήψεις χρειάζονται να γί-
νουν στην παιδεία, λαµβάνοντας πάντα υπ’ όψιν και το γεγονός, είναι 
µια πραγµατικότητα σήµερα, ότι έχουµε πάρα πολλούς εκπαιδευτι-
κούς οι οποίοι είναι σε ένα καθεστώς ετήσιας οµηρίας µέσα από το 
καθεστώς των αναπληρωτών. Για τους οποίους θα πρέπει να αναγνω-
ρίσουµε την προϋπηρεσία τους, αλλά –θα το πω γιατί θέλω να είµαι 
τελείως ξεκάθαρος– µε διαγωνισµό από το ΑΣΕΠ. Προσλήψεις χωρίς 
διαγωνισµούς δεν πρόκειται να γίνουν από την επόµενη κυβέρνηση 
της Ν∆».

Στη ∆ικαιοσύνη για τους διορισµούς
Την ίδια ώρα στη ∆ικαιοσύνη δηλώνει ότι θα προσφύγει και πάλι η 
Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Επιτυχόντων ΑΣΕΠ. Σε ανακοί-
νωσή της αναφέρει ότι «από το 2002 έως και σήµερα, οι προσλήψεις-
διορισµοί των εκπαιδευτικών στη δηµόσια εκπαίδευση πραγµατο-
ποιούνται µε ένα σύστηµα το οποίο έχει κριθεί επανειληµµένα από 
τη ∆ικαιοσύνη ως αντισυνταγµατικό. Οι θιγόµενοι από τη χρόνια ε-
φαρµογή του συστήµατος αυτού εκπαιδευτικοί επιτυχόντες των γρα-
πτών διαγωνισµών του ΑΣΕΠ ακολουθήσαµε ως οφείλαµε τις νόµι-
µες οδούς αξιολογούµενοι επιτυχώς από το Ανώτατο Συµβούλιο Επι-
λογής Προσωπικού της χώρας. Οι επιτυχείς µας ωστόσο αξιολογήσεις 
από το ΑΣΕΠ και τα εργασιακά δικαιώµατα, που σύµφωνα µε το Σύ-
νταγµα προέκυπταν και προκύπτουν από αυτές ως µοναδική προϋπό-
θεση πρόσληψης-διορισµού στο ∆ηµόσιο, δεν έγιναν σε καµία περί-
πτωση σεβαστά από τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες του υπουργείου 
Παιδείας, µη εξαιρουµένης και της σηµερινής».

Όπως υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι της Ένωσης, «η σηµερινή η-
γεσία του υπουργείου Παιδείας, εξαναγκασµένη από την απόφαση 
ΣτΕ 527/2015 που κατέδειξε τη χρόνια αναξιοκρατία και αντισυνταγ-
µατικότητα στον τρόπο επιλογής του εκπαιδευτικού προσωπικού στα 
δηµόσια σχολεία, προχώρησε στη θεσµοθέτηση ενός νέου συστήµα-
τος, το οποίο µας αποκλείει οριστικώς. Η µη µοριοδότηση των επι-
τυχιών µας στους διαγωνισµούς του ΑΣΕΠ, σε συνδυασµό µε τη φω-
τογραφική υπερ-µοριοδότηση κριτηρίων του παλαιού αντισυνταγ-
µατικού συστήµατος, συνδράµουν σε µια οξύµωρη πραγµατικότητα 
αποµάκρυνσής µας από τα εκπαιδευτικά πράγµατα. Πρόκειται για ένα 
σύστηµα που επί της ουσίας ξεπλένει την αντισυνταγµατικότητα και 
αποτελεί καµουφλαρισµένη συνέχεια του προηγούµενου, ευνοώντας 
ως επί το πλείστον όσους ευνοήθηκαν από αυτό».

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 
ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΠΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
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Η κυβέρνηση σχεδιάζει τρεις 
διαφορετικές ρυθμίσεις 120 δόσεων 
για οφειλές σε εφορία, τράπεζες, 
ασφαλιστικά ταμεία.

Μ
ε αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται το ρε-
σιτάλ παροχολογίας της κυβέρνη-
σης στην εκπνοή της θητείας της 
και λίγους μήνες πριν από τις εκλο-
γές. Τελευταία «υπόσχεση» είναι οι 
120 δόσεις και για τις οφειλές στην 
εφορία, κάτι που προφανώς έχει… 

προεκλογική λογική. Γιατί πώς αλλιώς μπορεί να εξηγηθεί το γε-
γονός ότι επί μία τετραετία το ιδιωτικό χρέος εκτοξεύτηκε στα ύψη 
και τελικά η κυβέρνηση προσπαθεί την τελευταία στιγμή να το… 
μαζέψει;

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφει-
λές προς τη φορολογική διοίκηση ανέρχονταν στο τέλος Νοεμ-
βρίου στα 104,1 δισ. ευρώ, με τα 9,6 δισ. ευρώ να έχουν προστεθεί 
στα βιβλία της φορολογικής διοίκησης εντός του 2018. Ο συνολικός 
αριθμός των φορολογουμένων –φυσικά και νομικά πρόσωπα– που 
έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση ανερ-
χόταν τον Νοέμβριο σε 4,2 εκατομμύρια.

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι στις επαφές της με τους εκ-
προσώπους των θεσμών η κυβέρνηση δεν κατέθεσε πρόταση για 
ρύθμιση των οφειλών στην εφορία, κάτι που ανοίγει το ενδεχό-
μενο τα σχέδια να… αναβληθούν για αργότερα ή και να μην υλοποι-
ηθούν ποτέ. «Αν κάνουμε μια τέτοια πρόταση –που δεν λέω ότι θα 
κάνουμε–, όταν την κάνουμε, θα τη συζητήσουμε μαζί τους. Αλλά 
για την ώρα δεν τους έχουμε στείλει τίποτα» είπε κυβερνητικός α-
ξιωματούχος ενημερώνοντας τους δημοσιογράφους για την πορεία 
των διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς.

Οι οφειλές στην εφορία
Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, που βλέπουν το φως της δημο-
σιότητας, στη ρύθμιση που φέρεται να σχεδιάζει το οικονομικό ε-

πιτελείο εντάσσονται μισθωτοί, συνταξιούχοι, άνεργοι, «μπλοκά-
κια» και επιχειρήσεις που έχουν κλείσει, καθώς και επιχειρήσεις 
που δεν εντάχθηκαν στον εξωδικαστικό και είναι βιώσιμες. Όλοι 
οι φορολογούμενοι, δηλαδή, οι οποίοι σήμερα δεν έχουν άλλη 
λύση πέραν της πάγιας ρύθμισης των 12 δόσεων θα έχουν μία και 
μοναδική ευκαιρία να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε έως και 120 δό-
σεις. Μία διαφορά με τη ρύθμιση για τα ασφαλιστικά ταμεία που 
προωθεί το υπουργείο Εργασίας είναι ότι θα βασίζεται σε εισο-
δηματικά κριτήρια. Κι αυτό γιατί δεν γίνεται δύο φορολογούμε-
νοι να χρωστούν ίδιο ποσό και να τους χορηγηθεί ο ίδιος αριθμός 
δόσεων τη στιγμή που ένας εκ των δύο έχει τριπλάσιο εισόδημα. 
Επίσης, η ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών δεν θα προβλέ-
πει «κούρεμα» της κύριας οφειλής (όπως η ρύθμιση του υπουρ-
γείου Εργασίας) αλλά μόνο διαγραφή προστίμων και προσαυξή-
σεων, που μπορεί να υπερβαίνει ακόμα και το 85%.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο που εξετάζουν το υ-
πουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσό-
δων θα είναι ευνοϊκότερο για τους μικροοφειλέτες, όσους δηλαδή 
χρωστούν στην εφορία ποσά έως 3.000 ευρώ, που αποτελούν σχε-
δόν το 90% των οφειλετών του Δημοσίου. Στη ρύθμιση εξετάζεται 
προς το παρόν να υπαχθούν οφειλές που δημιουργήθηκαν μέχρι 
το τέλος του 2017, χωρίς να αποκλείεται να ενταχθούν και τα χρέη 
του 2018, υπό την προϋπόθεση ότι εξοφλούνται ή ρυθμίζονται 
όλες οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις (ΦΠΑ, φόρος εισο-
δήματος, ΕΝΦΙΑ κ.λπ.).

Στόχος της υπουργείου Οικονομικών είναι η νέα ρύθμιση να 
λειτουργήσει γρήγορα, εύκολα και με λίγες παραμέτρους, ώστε να 
μπορεί να «δουλέψει» ηλεκτρονικά. Δηλαδή όλοι οι ενδιαφερό-
μενοι οφειλέτες θα υποβάλουν αίτηση ένταξης στη νέα ρύθμιση 
μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος Τaxis.

Αυτό που θα πρέπει να προσέξουν οι οφειλέτες είναι τη 

στιγμή που θα τεθεί σε ισχύ η ρύθμιση να μην έχουν δημιουργήσει 
νέα χρέη ή τουλάχιστον να τα έχουν τακτοποιήσει μέσω της πάγιας 
ρύθμισης των 12 δόσεων. Στην περίπτωση, δηλαδή, που η ρύθμιση 
της τελευταίας ευκαιρίας ξεκινήσει στις αρχές Μαρτίου, θα πρέπει 
να έχουν εξοφληθεί τυχόν οφειλές του πρώτου διμήνου του 2019.

Από το οικονομικό επιτελείο αισιοδοξούν ότι έως το τέλος Φε-
βρουαρίου θα έχουν φέρει τη ρύθμιση στη Βουλή.

Βελτίωση της υφιστάμενης ρύθμισης
Παράλληλα, όμως, το οικονομικό επιτελείο εξετάζει και τη βελτί-
ωση της υφιστάμενης πάγιας ρύθμισης των 12 έως 24 μηνιαίων δό-
σεων που δίνεται σε όλους τους φορολογούμενους. Οι τακτικές φο-
ρολογικές οφειλές, όπως είναι ο φόρος εισοδήματος και ο ΕΝΦΙΑ, 
ρυθμίζονται σε έως 12 δόσεις, ενώ οι έκτακτες οφειλές, όπως είναι 
τα φορολογικά και πολεοδομικά πρόστιμα ή ο φόρος κληρονομι-
κών και δωρεών, ρυθμίζεται σε έως και 24 μηνιαίες δόσεις.

Τα σενάρια που εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών προβλέ-
πουν την αύξηση των μηνιαίων δόσεων της πάγιας ρύθμισης στις 
έως και 24 δόσεις με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια προ-
κειμένου η ρύθμιση να γίνει περισσότερο προσωποποιημένη.

Συνολική ρύθμιση
Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση επεξεργάζεται και μια συνολική ρύθ-
μιση που θα αφορά όσους έχουν οφειλές σε εφορία, ασφαλιστικά 
ταμεία και τράπεζες από στεγαστικό δάνειο. Συγκεκριμένα, θα προ-
βλέπει την καταβολή ποσών κάθε μήνα, ανάλογα με το εισόδημα 
του νοικοκυριού, και θα κινείται στα πρότυπα του εξωδικαστικού 
μηχανισμού.

Αυτό που θα πρέπει να κάνουν οι φορολογούμενοι είναι να υ-
ποβάλουν –σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα– αίτηση ρύθμισης του 
στεγαστικού δανείου, ενώ παράλληλα θα εμφανίζονται οι οφειλές 
τους προς την εφορία ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Το μηνιαίο ποσό 
της δόσης θα προκύπτει με βάση τα εισοδήματα του οφειλέτη και 
το ποσό που απαιτείται για τη διαβίωσή του.

Σημειώνεται ότι το στεγαστικό δάνειο σχεδιάζεται να ρυθμίζε-
ται σε βάθος 25 ετών, ενώ τα χρέη προς την εφορία θα ρυθμίζονται 
σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις.

Η ρύθμιση για τους πυρόπληκτους
Εν τω μεταξύ, το υπουργείο Οικονομικών ενεργοποίησε τη ρύθ-
μιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των πυρόπληκτων στην Ανα-
τολική Αττική σε 24 μηνιαίες δόσεις. Η είσπραξη των εν λόγω ο-
φειλών είχε ανασταλεί έως τις 23 Ιανουαρίου, ενώ τα χρέη δεν θα 
επιβαρυνθούν με επιπλέον προσαυξήσεις, τόκους ή πρόστιμο εκ-
πρόθεσμης καταβολής.

Η ρύθμιση καλύπτει τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα που 
έχουν έδρα στη Δημοτική Ενότητα Νέας Μάκρης του Δήμου Μα-
ραθώνα, στη Δημοτική Ενότητα Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας-Πι-
κερμίου, στη Δημοτική Ενότητα Καλάμου του Δήμου Ωρωπού και 
στη Δημοτική Ενότητα Μεγαρέων του Δήμου Μεγαρέων.

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν σχε-
τική αίτηση στην αρμόδια ΔΟΥ έως τις 15 Φεβρουαρίου, ημέρα που 
συνιστά και τη διορία για την καταβολή της πρώτης δόσης. Οι επό-
μενες δόσεις θα πρέπει να πληρώνονται έως την τελευταία εργά-
σιμη ημέρα των επόμενων μηνών.

  ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ

ΡΥΘΜΊΣΕΊΣ ΠΑΝΤΟΥ, ΑΛΛΑ...
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ΠΗΓΑΊΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΡΊΖΑ
Οι πρόθυμοι που θέλουν συστράτευση απλώς επιστρέφουν 
στις παλιές λογικές της φαυλότητας που υπηρέτησαν τόσο καλά.

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΊΣ ΚΑΊ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΊΑ

 ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΧΡΊΣΤΟΠΟΥΛΟΥ*

 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΑΣΊΛΕΊΑΔΗ*

Τα οφέλη ή οι ζημιές για τα κόμματα είναι 
συγκυριακές. Οι δημοσκοπήσεις έχουν αξία 
και διάρκεια ζωής μία εβδομάδα, ούτε μέρα 
παραπάνω. Και οι εκλογές δεν ξέρουμε πότε 
θα γίνουν, ούτε ξέρουμε για τι θα συζητάμε 
όταν γίνουν.

Με την ψήφιση της απλής αναλογικής, η αρχική 
εκτίμηση ήταν πως θα γεννηθούν πολλά μικρά 
κόμματα, τα οποία θα αλλάξουν τη γεωγραφία 
της ελληνικής Βουλής. Ήταν μια λάθος εκτί-
μηση. Τα μικρά κόμματα εντός και εκτός Βου-

λής συντρίβονται, διαλύονται, η χώρα οδηγείται σε έναν νέο δικομ-
ματισμό, με την πόλωση να ενισχύεται συνεχώς.

Κύρια αιτία του φαινομένου είναι το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, 
κρατώντας το 3% ως ποσοστό εισόδου στη Βουλή, δεν έφερε απλή 
αναλογική. Απλώς δεν θέλει να πάρει τις 50 έδρες μπόνους η ΝΔ. 
Έτσι, όσα κόμματα μπουν στη Βουλή θα ΚΑΤΑΚΛΕΨΟΥΝ δεκά-
δες έδρες των μικρών. Υπολογίστε: το 15%-18% των κομμάτων που 
δεν θα μπουν στη Βουλή, γιατί δεν θα πιάσουν το όριο, είναι του-
λάχιστον 50 έδρες, που θα τις μοιραστούν κυρίως ο… δεύτερος (δη-
λαδή φροντίζουν τους εαυτούς τους) και στη συνέχεια όσοι μπουν!

Αυτή η απλή αναλογική-μαϊμού δεν ήρθε τυχαία. Στόχος της 

μικρής ομάδας που είναι σήμερα στην εξουσία είναι να επιβιώσει 
μέσα από τον δικομματισμό παίρνοντας τη θέση του ΠΑΣΟΚ, έστω 
σαν δεύτεροι, αλλά με προοπτική να επιστρέψουν και σαν πρώτοι 
αργότερα.

Σε αυτόν τον εξόφθαλμο τακτικισμό σπεύδουν να συντα-
χθούν κυρίως ξεπερασμένα-τελειωμένα πρόσωπα του ΠΑΣΟΚ, 
που μιλούν για την «ιστορική ανασύνταξη του χώρου απέναντι στη 
Δεξιά». Το κάνουν χωρίς να υπολογίζουν ότι:
• ΣΥΡΙΖΑ στην ουσία δεν υπάρχει στην κοινωνία. Δεν υπάρχει δη-
λαδή ένα κόμμα αρχών με διείσδυση στην εργασία, στους κοινωνι-
κούς χώρους, στις τοπικές κοινωνίες κ.α. Έχουμε μόνο μια ολιγά-
ριθμη ΑΠΟΛΙΤΙΚ ομάδα που μέσα σε ένα σμπαραλιασμένο πολι-
τικό σύστημα «βρίσκει και κάνει» προκειμένου να κρατηθεί στην 
εξουσία.
• Διχάζουν τους Έλληνες, δηλητηριάζουν την κοινωνία, επαναφέ-
ρουν το κομματικό-πελατειακό κράτος, δεν έχουν σχέδιο για τί-

ποτε, στήνουν καθεστώς ημετέρων, κατασπαταλούν τους εθνικούς 
πόρους κ.ο.κ.

Δεν τα βλέπουν όλα αυτά όσοι σπεύδουν στον ΣΥΡΙΖΑ; Τα βλέ-
πουν, αλλά τα θεωρούν κανονικότητα. Τα ίδια και χειρότερα έκανε 
το ΠΑΣΟΚ όταν ήταν υπουργοί του. Το κόμμα είχε καταλάβει το 
κράτος, βόλευαν ημετέρους, δίχαζαν τον ελληνικό λαό, με τον αυρι-
ανισμό πολεμούσαν τον πολιτικό αντίπαλο (τώρα έχουμε τον νεο-
αυριανισμό), άλλαζαν εκλογικούς νόμους και τόσα άλλα που δεν υ-
πάρχει χώρος να περιγραφούν.

Οι τελειωμένοι-πρόθυμοι που προσέρχονται στις τάξεις του 
ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως από το παλιό ΠΑΣΟΚ, τρέφονται από ξεπερασμέ-
νες απόψεις και πρακτικές, γιατί με αυτές πολιτεύτηκαν, μόνο σε 
τέτοιο πολιτικό περιβάλλον έχουν μάθει να λειτουργούν (η κακιά 
Δεξιά και η καλή Κεντροαριστερά, 60 χρόνια πίσω).

Είναι, λοιπόν, πρόσωπα όχι μόνο ανυπόληπτα αλλά και επικίν-
δυνα. Αφού σε όλη την περίοδο της Μεταπολίτευσης έκαναν ό,τι 
μπορούσαν από κυβερνητικές θέσεις για να χρεοκοπήσει η Ελ-
λάδα, οικειοποιούμενοι το κράτος, καταλαμβάνοντας τους θεσμούς 
και διχάζοντας τους Έλληνες, τώρα θέλουν να συνεχιστεί η ίδια α-
κριβώς φαυλοκρατία που μας κατέστρεψε.

Στην πραγματικότητα, πηγαίνοντας στον ΣΥΡΙΖΑ επιστρέ-
φουν στις λογικές με τις οποίες οι ίδιοι ανδρώθηκαν πολιτικά, 
γιατί μόνο σε ένα τέτοιο περιβάλλον παρακμής μπορούν να 
λειτουργήσουν.

*Ο Ανδρέας Χριστόπουλος είναι δημοσιογράφος 
και συγγραφέας.

Ο
ι δημοσκοπήσεις λένε πάντα την αλήθεια. 
Ακόμα και όταν αποκλίνουν από τα εκλο-
γικά αποτελέσματα, σε θέματα όπως η Συμ-
φωνία των Πρεσπών ή και πριν από αυτήν 
για το θέμα της ονομασίας της γειτονικής 
χώρας, αποτύπωναν αυτό που πραγματικά 
ίσχυε σε επίπεδο κοινής γνώμης. Οι δημο-

σκοπήσεις όμως δεν έχουν θεσμικό χαρακτήρα και δεν δεσμεύουν 
κανέναν. Στέλνουν μήνυμα, ναι. Μέχρι εκεί όμως. Το ίδιο ισχύει 
και για τα συλλαλητήρια. Όσα και να γίνουν, όσο μεγάλα και να 
είναι, δεν παίζουν τελικά κανέναν ρόλο. Έτσι τουλάχιστον δείχνει 
στην πράξη.

Είναι όμως λόγος κάποιος να αποκολληθεί ή να προσκολληθεί 
σε κάποιο κόμμα, ανάλογα με τη στάση που κράτησε το κόμμα στο 
θέμα της ονομασίας; Η αποκόλληση ή η προσκόλληση είναι μό-
νιμη ή είναι ευκαιριακή; Νομίζω στην πολιτική ανάλυση αυτό είναι 
και το ζητούμενο. Εξηγούμαι: στηρίζω τη ΝΔ γιατί η θέση της στο 
θέμα του ονόματος είναι πιο κοντά στη δική μου και μένω σε αυτήν 
μέχρι την ημέρα της κάλπης, όπου και τελικά την επιβραβεύω γι’ 

αυτόν ακριβώς τον λόγο. Ή στηρίζω σε αυτή τη φάση τη ΝΔ γιατί με 
εκφράζει στο εθνικό θέμα, το ξεχνάω όμως ή κάνω πως δεν το θυ-
μάμαι, γιατί χθες πήρα το επίδομα θέρμανσης, το επίδομα κοινωνι-
κής αλληλεγγύης, μια μικρή σύμβαση σε δημόσιο φορέα ή μια υ-
ποσχετική για μείωση ή διαγραφή μέρους του χρέους μου, και αλ-
λάζω στρατόπεδο; Έτσι απλά, έτσι ξαφνικά. Δεν έχει γιατί.

Τα οφέλη ή οι ζημιές για τα κόμματα είναι συγκυριακές. Οι δη-
μοσκοπήσεις έχουν αξία και διάρκεια ζωής μία εβδομάδα, ούτε 
μέρα παραπάνω. Και οι εκλογές δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν, ούτε 
ξέρουμε για τι θα συζητάμε όταν γίνουν. Έχει κάποιος την εντύ-
πωση ότι και η ίδια η ΝΔ, που ίσως ωφελήθηκε από αυτή την κα-
τάσταση, θα προσπαθήσει να κερδίσει μερίδια εκλογικού σώματος 
θυμίζοντάς τους τη σκληρή στάση που κράτησε για τη συμφωνία; 
Πιστεύει κάποιος σοβαρός άνθρωπος ότι έτσι θα κερδίσει ή θα συ-
ντηρήσει την ψαλίδα στις 10 μονάδες;

Οι εκλογές δεν θα κριθούν ούτε θα παιχτούν στο πεδίο αντιπα-
ράθεσης του ονοματολογικού. Το θέμα θα κλείσει μετά την ψήφιση 
στη Βουλή και δεν θα ανοίξει ποτέ ξανά. Τουλάχιστον όχι πριν από 
τις εκλογές. Η ΝΔ θα πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες στρατηγι-

κές επιδιώξεις του ΣΥΡΙΖΑ, να τον «διαβάσει» εκ νέου και να ετοι-
μάσει το αντίδοτό της.

*O Δημήτρης Βασιλειάδης είναι πολιτικός αναλυτής της δημοσκοπι-
κής εταιρείας Interview.



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

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

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

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

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

Τηλεφωνικό Κέντρο: 
210 6980772-3 
www.idef.gr
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Ο 
Τάκης Μαυρωτάς δεν 
χρειάζεται ιδιαίτερες 
συστάσεις. Έχει γαλου-
χηθεί στην τέχνη και την 
έχει καταστήσει προσιτή 
στον κόσμο μέσα από τις 
πολυάριθμες εκθέσεις τις 
οποίες έχει επιμεληθεί ο 
ίδιος. Ως διευθυντής του 

εικαστικού προγράμματος του Ιδρύματος Β. & 
Μ. Θεοχαράκη εξακολουθεί να προσφέρει α-
πλόχερα την εικαστική τέχνη στους Έλληνες 
αλλά και στους κατοίκους του εξωτερικού. Ο 
Τάκης Μαυρωτάς μιλάει στην FS για το βιβλίο 
του «Τον λόγο έχει η τέχνη: Εικαστικές κατα-
γραφές 2006-2017», που κυκλοφόρησε πριν 
από λίγους μήνες, τις δράσεις του Ιδρύματος 
Β. & Μ. Θεοχαράκη, αλλά και την έκθεση που 
ετοιμάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, «Βασί-
λης Θεοχαράκης. Ζωγραφική Οδύσσεια», και 
η οποία εγκαινιάζεται στις 18 Φεβρουαρίου 
με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή της ΝΔ 
Γιώργου Κύρτσου.

Πριν από μερικούς μήνες κυκλοφόρησε 
από τις εκδόσεις Πατάκη το βιβλίο σας 
«Τον λόγο έχει η τέχνη: Εικαστικές κα-
ταγραφές 2006-2017». Μιλήστε μας γι’ 
αυτό…
Μια μικρή ή μεγάλη ιστορία κρύβει στις σελίδες 
του κάθε βιβλίο. Κάθε δέκα χρόνια θέλω να α-
πολογούμαι για το τι έχω κάνει στον χώρο της 
δουλειάς μου. Έτσι και τώρα συγκέντρωσα σε 
ένα βιβλίο μια επιλογή από 39 αισθητικά δοκί-
μια αντίστοιχων εκθέσεών μου, που έκανα στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το βιβλίο χωρίζε-
ται σε δύο ενότητες: στις ομαδικές εκθέσεις, 
όπως «Οι πρόσφυγες του ’22 στην αττική γη» 
που παρουσιάστηκε στο Ίδρυμα της Βουλής των 
Ελλήνων, «Τα 35 χρόνια της δημοκρατίας» στο 
Ζάππειο Μέγαρο, «Τα πρόσωπα του μοντερ-
νισμού» που πραγματοποιήθηκε στις Εθνικές 
Πινακοθήκες Βουκουρεστίου και Σόφιας και 
στο Ίδρυμα Β. & Μ. Θεοχαράκη, οι αφιερωμα-
τικές εκθέσεις για τους μεγάλους μας ποιητές 
Ελύτη, Σεφέρη, Καβάφη που έγιναν στο Ίδρυμα 
Β. & Μ. Θεοχαράκη και στο Τελλόγλειο Ίδρυμα 
ΑΠΘ, μεταξύ άλλων και στις ατομικές εκθέσεις 
του Giorgio de Chirico στο Ίδρυμα Ωνάση στη 
Νέα Υόρκη, του Leonardo Cremonini στην Α-
θηναΐδα, του Γιάννη Ψυχοπαίδη στο Μουσείο 
Κυκλαδικής Τέχνης έως των Γιώργου Μαυ-
ροΐδη, Δημήτρη Μυταρά, Αλέκου Φασιανού, 
Παναγιώτη Τέτση και πολλών άλλων άξιων 
καλλιτεχνών.

Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ και η Κική 
Δημουλά εκθειάζουν στον πρόλογο τη 
λαμπρή πορεία σας. Ποιοι θεωρείτε ότι 
ήταν οι εικαστικοί σταθμοί σε αυτήν;
Ευγνωμοσύνη αισθάνομαι για τον αείμνηστο 
θείο μου Γιώργο Σικελιώτη, που από τα εφη-
βικά μου χρόνια με μύησε στα μυστικά της 
τέχνης, και τον δάσκαλό μου Γιώργο Π. Σαβ-
βίδη, που με δίδαξε τη σημασία και την αξία 
που πρέπει να έχει ένα γραπτό κείμενο. Είναι 
μεγάλη τιμή για μένα που το νέο μου βιβλίο 
προλόγισαν οι Ελένη Αρβελέρ και Κική Δη-
μουλά και παρουσίασαν οι Μαρίνα Λαμπράκη-
Πλάκα, Λυδία Κονιόρδου, Γιώργος Γεννημα-

 ΣΤΗ ΜΑΡΊΑ ΠΡΟΚΟΠΊΟΥ

Τάκης Μαυρωτάς, διευθυντής του 
εικαστικού προγράμματος 

του Ιδρύματος Β. & Μ. Θεοχαράκη

«Η τέχνη οδηγεί 
τον άνθρωπο στο κέντρο 

της ελευθερίας του»

τάς, Θανάσης Νιάρχος, Σωτήρης Σόρογκας και 
Κώστας Βαρώτσος.

Η τέχνη πυροδοτεί συναισθήματα απ’ 
όλες τις απόψεις. Υπήρξε κάποια σημα-
ντική αφορμή που σας ενθάρρυνε να α-
σχοληθείτε επί της ουσίας με τις εικα-
στικές τέχνες;
Η τέχνη οδηγεί τον άνθρωπο στο κέντρο της 
ελευθερίας του. «Και όταν δεν σ’ αγαπάω πια, 
έρχεται ξανά το χάος» φωνάζει ο μοναχικός 
μάγος του Σαίξπηρ στον Οθέλλο. Η τέχνη διορ-

από τον τότε πρωθυπουργό, Κώστα Καραμανλή, 
τον Δεκέμβριου του 2007, παρουσιάζοντας το 
πολυσήμαντο ζωγραφικό έργο του μεγάλου α-
νανεωτή της ελληνικής ζωγραφικής Σπύρου 
Παπαλουκά. Ακολούθησαν πολλές ατομικές 
και ομαδικές εκθέσεις που τα 12 αυτά χρόνια 
επιμελήθηκα: από των Νικολάου Γύζη, Κων-
σταντίνου Βολανάκη, του ακαδημαϊκού Γιάννη 
Παρμακέλη, Βασίλη Θεοχαράκη, Κωνσταντί-
νου Γραμματόπουλου έως των θεματικών εκ-
θέσεων Picasso/Cocteau, που πραγματοποι-
ήθηκε σε συνεργασία με το Μουσείο Picasso 
της Γερμανίας και τη συλλογή Γιάννη Κοντα-
ξόπουλου από τις Βρυξέλλες, «Νεκρές Φύσεις 
από τον 16ο αιώνα στον 21ο» από το περίφημο 
Μουσείο Καλών Τεχνών της Βοστώνης κ.ά.

Πόσο έχει συμβάλει το ‘Ίδρυμα Β. & Μ. 
Θεοχαράκη στην προώθηση του ελληνι-
κού πολιτισμού και των Ελλήνων καλλι-
τεχνών διεθνώς;
Η ελληνική τέχνη δεν έχει μόνο λαμπερό πα-
ρελθόν αλλά και δυναμικό παρόν. Αξίζει να 
προσπαθούμε όσο μπορούμε περισσότερο, ο 
καθένας με τις δικές του δυνάμεις, για την προ-
ώθηση και την προβολή του πολιτισμού μας. 
Είναι πάντα θετική και ενθαρρυντική η αντα-
πόκριση των ξένων απέναντι στην ξεχωριστή 
φυσιογνωμία του πολιτισμού μας.

Θεωρείτε ότι η Ελλάδα έχει αποκτήσει 
διεθνή εμβέλεια στην εικαστική σκηνή; 
Υπάρχουν σύγχρονοι Έλληνες καλλιτέ-
χνες που ακτινοβολούν παγκοσμίως;
Το έργο των μεγάλων Ελλήνων καλλιτεχνών της 
διασποράς, Τάκη, Χρύσας, Κουνέλλη, επιβεβαι-
ώνει την παρατήρησή σας, αφού το έργο τους 
στερεώνει τη σύγχρονη τέχνη. Θα ήταν όμως 
άδικο να μη σταθούμε και στο σημαντικό έργο 
των Στάμου, Φασιανού, Αντωνάκου, Παύλου, 
Αβραμίδη και τόσων άλλων που πάλεψαν με 
πείσμα, χωρίς καμία κρατική βοήθεια, για την 
προώθηση του έργου τους.

θώνει την πραγματικότητα και την προσεγγίζει 
προς την κατεύθυνση του διαρκούς και του α-
κατάλυτου. Έτσι, επίμονα αναζητά τη συγκατά-
θεση του πνεύματος για μια άλλη, πιο ουσια-
στική ματιά γύρω από τον κόσμο μας.

Είστε διευθυντής του εικαστικού προ-
γράμματος του Ίδρύματος Β. & Μ. Θε-
οχαράκη, μιλήστε μας λίγο για τις δρά-
σεις του ιδρύματος και τη διεθνή του α-
κτινοβολία.
Το Ίδρυμα Β. & Μ. Θεοχαράκη εγκαινιάστηκε 

Με πρωτοβουλία του 
φιλοπρόοδου ευρωβουλευτή 
κ. Γιώργου Κύρτσου, 
στις 18 Φεβρουαρίου θα 
εγκαινιαστεί η έκθεση 
«Βασίλης Θεοχαράκης. 
Ζωγραφική Οδύσσεια» στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
στις Βρυξέλλες, δίνοντας 
μια δυναμική ώθηση στην 
προώθηση του σύγχρονου 
ευρωπαϊκού πολιτισμού.
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Η τέχνη 
διορθώνει την 
πραγµατικότητα 
και την 
προσεγγίζει 
προς την 
κατεύθυνση 
του διαρκούς 
και του 
ακατάλυτου.

Μέτσοβο, τη Λάρισα, τη Θεσσαλονίκη και τώρα 
από τη Ρόδο συνέβαλαν άµεσα στη στερέωση 
της φυσιογνωµίας της νεοελληνικής τέχνης 
και ενδυνάµωσαν την αίσθησή µας ότι η τέχνη 
είναι απέραντη. Επίσης, ότι το όραµα των ιδρυ-
τών τους έχει γίνει πλέον και δικό µας, αφού 
οι συλλογές ανήκουν στο κοινωνικό σύνολο 
και κατ’ επέκταση αυτό θα ισχύει για πάντα. 
Έτσι, σπουδαίοι πίνακες κορυφαίων καλλιτε-
χνών, όπως οι Θεόφιλος, Κωνσταντίνος Μα-
λέας, Κωνσταντίνος Παρθένης, Νικόλαος Λύ-
τρας, Φώτης Κόντογλου, Γιάννης Τσαρούχης, 
Νίκος Εγγονόπουλος, Γιάννης Μόραλης, Γιώρ-
γος Σικελιώτης, Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας, 
Βάλιας Σεµερτζίδης, Σπύρος Βασιλείου, Σπύρος 
Παπαλουκάς, Γιώργος Μπουζιάνης, Θεόφρα-
στος Τριανταφυλλίδης, Γιάννης Σπυρόπουλος, 
Αλέκος Κοντόπουλος, Τάκης Μάρθας, Θανάσης 
Τσίγκος, Θόδωρος Στάµος, Βλάσης Κανιάρης, 
Νίκος Κεσσανλής, Στάθης Λογοθέτης, Αλέξης 
Ακριθάκης, Κωνσταντίνος Ξενάκης, Κώστας 
Τσόκλης, Παύλος, ∆ηµήτρης Μυταράς, Αλέκος 
Φασιανός, ∆ηµοσθένης Κοκκινίδης, Σωτήρης 
Σόρογκας, Χρίστος Καράς, Βασίλης Θεοχαρά-
κης, Παναγιώτης Γράββαλος, Αντώνης Απέρ-
γης, Γιάννης Ψυχοπαίδης, Χρόνης Μπότσογλου, 
Μάκης Θεοφυλακτόπουλος, Γιάννης Μπουτέας, 
Όπυ Ζούνη, Περικλής Γουλάκος, Παύλος Σά-
µιος, ∆ηµήτρης Κούκος, Χρήστος Μποκόρος, 
Εδουάρδος Σακαγιάν, και πολλών άλλων άξιων 
ζωγράφων θα παρουσιαστούν στους τρεις εκ-
θεσιακούς ορόφους του Ιδρύµατος. Πρόκειται 
για προσωπογραφίες, τοπιογραφίες, συνθέσεις 
και νεκρές φύσεις, µέσα από διαφορετικές αι-
σθητικές αποτυπώσεις καλλιτεχνών διαφορε-
τικών γενεών, περίπου από το 1863 έως και 
σήµερα, που θαρρείς ότι πολλές από αυτές α-
ποπνέουν αθανασία και ότι η υψηλή αισθητική 
τους έκφραση προκαλεί πνευµατική και ψυ-
χική ευφορία. Αυτή είναι η δύναµη της τέχνης, 
να αναβαπτίζει τον κόσµο και να τον βοηθά να 
αναζητά τη γαλήνη και τη δύναµη της φύσης.

Η οικονοµική κρίση έχει διαδραµατίσει 
αρνητικό ρόλο στην αγορά της τέχνης. 
Πόσο επηρεάζει το εικαστικό γίγνεσθαι;
Η τέχνη εκφράζει µα ψυχική ανάγκη, µια πνευ-
µατική κορύφωση, και υπάρχει ανεξάρτητα από 
το οικονοµικό πλαίσιο κάθε εποχής. Οι µεγάλοι 
καλλιτέχνες δεν είναι αποτέλεσµα της ευµά-
ρειας ενός τόπου. Μην ξεχνάτε ότι σπουδαίοι 
δηµιουργοί υπέφεραν πολύ στη ζωή τους, αλλά 
επέµεναν στο να παραδώσουν στην οικουµένη 
ένα έργο υψηλό, που υπερβαίνει την καθηµε-
ρινότητα και κερδίζει το αύριο.

Είναι η τέχνη σήµερα προσιτή στον απλό 
κόσµο; Βλέπουµε πλέον ότι σπουδαία 

έργα τέχνης αποτελούν σύµβολο πλου-
τισµού. Θεωρείτε ότι χάνουν την εµβέ-
λειά τους έργα τα οποία αποτελούν προ-
ϊόν εµπορευµατοποίησης;
Η τέχνη προχωράει µόνο µε την αλήθεια του 
περιεχοµένου και της ποιότητας της µορφο-
πλαστικής έκφρασης. Η τέχνη είναι κάτι ιερό 
και πάντα έτσι πρέπει να την αντιµετωπίζουµε, 
αδιαφορώντας για τους µηχανισµούς της αγο-
ράς και της εµπορευµατοποίησης.

Τον Φεβρουάριο ετοιµάζετε µια έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ποια η 
σηµασία της εικαστικής αυτής «πανδαι-
σίας» σε έναν ευρωπαϊκό θεσµό;

Με πρωτοβουλία του φιλοπρόοδου ευρωβου-
λευτή κ. Γιώργου Κύρτσου, στις 18 Φεβρου-
αρίου θα εγκαινιαστεί η έκθεση «Βασίλης Θε-
οχαράκης. Ζωγραφική Οδύσσεια» στο Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, δίνοντας 
µια δυναµική ώθηση στην προώθηση του σύγ-
χρονου ευρωπαϊκού πολιτισµού. Επιλεγµένα 
και αντιπροσωπευτικά έργα µνηµειακών δια-
στάσεων του διακεκριµένου ζωγράφου θα α-
ποκαλύψουν τις ζωγραφικές του κατακτήσεις 
µε εικόνες της πάµφωτης Ελλάδας.

Την έκθεση συνοδεύει δίγλωσσος οµότιτλος 
κατάλογος των εκδόσεων Μέλισσα, µε χαιρε-
τισµό του κ. Γιώργου Κύρτσου και θεωρητικά 
κείµενα των Παναγιώτη Τέτση, Claudio Strinati, 
Vittorio Sgarbi, Μαρίνας Λαµπράκη-Πλάκα. Ο 
µεγάλος απών της ελληνικής ζωγραφικής, Πα-
ναγιώτης Τέτσης, έχει γράψει για το έργο του 
Βασίλη Θεοχαράκη: «Ο Θεοχαράκης βλέπει, 
δεν φαντάζεται, ούτε καταφεύγει στο προζύµι 
των αναµνήσεων. Παρατηρεί και αποτυπώ-
νει ό,τι ερεθίζει τα µάτια του. Ορισµένα από τα 
έργα του δίνουν την αίσθηση ότι ψάχνει για να 
αποτυπώσει τη στιγµή – µια στιγµή τον αφρό 
της θάλασσας µέσα από τα βότσαλα. […] Έχει 
την αρετή και κατατάσσεται στη µεγάλη οικο-
γένεια εκείνων που έχουν ανοιχτά µάτια και 
επιµένουν να ζωγραφίζουν».

Και στο Ίδρυµα Β. & Μ. Θεοχαράκη ποια 
έκθεση επιµελείστε αυτόν τον καιρό;
Την έκθεση «Πολύτιµα έργα ζωγραφικής από το 
Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης ∆ήµου Ρόδου» 
µε περισσότερα από 90 σηµαντικά έργα ελλη-
νικής ζωγραφικής, κυρίως του 20ού αιώνα, 
που θα εγκαινιαστεί τη ∆ευτέρα, 11 Φεβρου-
αρίου 2019 στις 20:00. Αυτή η έκθεση έρχεται 
ως συνέχεια στην παρουσίαση των προηγού-
µενων κορυφαίων συλλογών Ευάγγελου Α-
βέρωφ, Γιώργου Ι. Κατσίγρα, Αλίκης και Νέ-
στορα Τέλλογλου, των οµώνυµων πινακοθη-
κών και µουσείων. Οι συλλογές αυτές από το 

Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ 
και η Κική ∆ηµουλά πρoλογίζουν

το βιβλίο του κ. Μαυρωτά. 
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Είμαστε οι Γιατροί 
Χωρίς Σύνορα
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«Η ευθύνη για τα μέσα πυροπροστασίας 
ανήκει στο κράτος και τον δήμο και όχι 
στη διεύθυνση του σχολείου». ΔΟΕ

Π
ρόστιμο 1.100 ευρώ επέβαλε το Πται-
σματοδικείο Πειραιά σε διευθυντή 
σχολείου επειδή το σχολικό συγκρό-
τημα το οποίο διευθύνει –με εξαίρεση 
τους πυροσβεστήρες που ήδη διαθέτει– 
δεν έχει εγκατεστημένα σύγχρονα συ-
στήματα πυρόσβεσης. Η πρωτοφανής 

αυτή απόφαση, για την οποία έχει ασκηθεί έφεση, έχει προκαλέ-
σει έντονες αντιδράσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Το σκεπτικό της απόφασης
Το Πταισματοδικείο Πειραιά μετά από εισήγηση του Κατηγό-
ρου της Πυροσβεστικής έκρινε ότι την ευθύνη για την έλλειψη 
σύγχρονων συστημάτων πυρόσβεσης την έχει αποκλειστικά ο δι-
ευθυντής. Ωστόσο, επειδή τα σχολικά κτίρια ανήκουν στους δή-
μους, υπεύθυνος για τις σχετικές μελέτες και πιθανά κονδύλια 
που θα προκύψουν είναι ο εκάστοτε δήμος και οι τεχνικές υπη-
ρεσίες που διαθέτει.

Σημειώνεται ότι στους δήμους λειτουργούν σχολικές επιτρο-
πές οι οποίες, σε συνεδριάσεις που πραγματοποιούν, διαπιστώ-
νουν τις ανάγκες και τα προβλήματα που δημιουργούνται στη 
λειτουργία των σχολείων και διατυπώνουν σχετικές προτάσεις 
στην οικεία σχολική επιτροπή για την καλύτερη στήριξη της λει-
τουργίας τους.

Παρά το γεγονός ότι ο διευθυντής του σχολείου προσκόμισε 
τα σχετικά έγγραφα, το δικαστήριο του επέβαλε το πρόστιμο. Ο 
ίδιος, εκτός από την έφεση που άσκησε, ζητά από το υπουργείο 
Παιδείας να σταματήσουν οι διώξεις των εκπαιδευτικών για τέ-
τοιου είδους ζητήματα.

Πάντως, το υπουργείο την περασμένη Δευτέρα κοινοποίησε 
την υπουργική απόφαση που αφορά τον προγραμματισμό και 
την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων, 
οι διατάξεις της οποίας θα εφαρμοστούν το σχολικό έτος 2019-
2020. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, τα σχολεία από τον 
Σεπτέμβριο θα πρέπει να διαπιστώνουν τις ανάγκες τους και στο 
τέλος της σχολικής χρονιάς να κάνουν αποτίμηση του έργου τους.

ΔΟΕ: Απαράδεκτο το γεγονός 
της υποβολής μηνύσεων
Εν τω μεταξύ, ως «απαράδεκτο» καταγγέλλει το φαινόμενο της 

υποβολής μηνύσεων από την Πυροσβεστική κατά διευθυ-
ντών σχολικών μονάδων η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλά-
δος (ΔΟΕ).

Η ΔΟΕ επικαλείται το άρθρο 2 παράγραφος 7 της Πυ-
ροσβεστικής Διάταξης 13/2013, σύμφωνα με το οποίο «την 
ευθύνη για την τοποθέτηση, συντήρηση και καλή λειτουρ-
γία όλων των προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και 
μέσων πυροπροστασίας σε όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλ-
λεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα 
έχει ο εργοδότης που στην παρούσα και τις κείμενες δια-
τάξεις πυροπροστασίας είναι ο ιδιοκτήτης-εκμεταλλευτής, 
ή (κατά νόμο) υπεύθυνος. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζε-
ται ο Ν. 3850/2010 όπως κάθε φορά ισχύει. Για την εφαρ-
μογή του παρόντος στο Δημόσιο, ως “επιχείρηση” ή “εργο-
δότης” νοείται Υπουργείο, Περιφέρεια, Νομαρχία ή άλλη 
αυτοτελής ή αποκεντρωμένη Δημόσια Υπηρεσία, Νομικό 
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμός Τοπικής Αυτο-
διοίκησης».

Μάλιστα, στην ανακοίνωση της ΔΟΕ αναφέρεται και η 
περίπτωση μήνυσης στη διευθύντρια του 6ου Δημοτικού 
Σχολείου Μοσχάτου. «Αυτά τα οποία καταλογίζει η Πυρο-
σβεστική δεν αποτελούν ευθύνη της διευθύντριας και του 
Συλλόγου Διδασκόντων, αλλά ευθύνη του κράτους και των 
υπηρεσιών του δήμου, αφού η ευθύνη για την τοποθέτηση, 
συντήρηση και καλή λειτουργία όλων των προληπτικών και 
κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας ανήκει 
στο κράτος και τον δήμο και όχι στη διεύθυνση του σχο-
λείου» επισημαίνει η ΔΟΕ.

Η ομοσπονδία κάνει λόγο και για παρερμηνεία του 
νόμου «εκ μέρους της Πυροσβεστικής κατά τρόπο που με-
ταθέτει ευθύνες της πολιτείας σε εκπαιδευτικούς λειτουρ-
γούς. Σε ανθρώπους, δηλαδή, των οποίων οι σπουδές και οι 
γνώσεις ουδεμία σχέση έχουν με όσα τους καταμαρτυρούν, 
αλλά και με όσα κάθε χρόνο καλούνται να κάνουν κατά τη 
σύνταξη του υποχρεωτικού Σχεδίου Πολιτικής Άμυνας. Τη 
στιγμή που πλήθος σχολικών μονάδων δεν διαθέτουν το α-
παιτούμενο από τον νόμο πιστοποιητικό ενεργητικής πυ-
ροπροστασίας, με απόλυτη ευθύνη των Δημοτικών Αρχών, 
οι εκπαιδευτικοί σύρονται στα δικαστήρια ως παραβάτες του 
κοινού Ποινικού Δικαίου».

  ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΠΛΗΡΏΝΟΥΝ ΤΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ

Κινητοποιήσεις στο Δημοκρίτειο 

Νέες κινητοποιήσεις για τη σίτιση στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θρά-
κης προαναγγέλλουν οι οικότροφοι φοιτητές λόγω των νέων προ-
βλημάτων που έχουν προκύψει. Συγκεκριμένα, ο Σύλλογος Οικότρο-

φων Φοιτητών Εστίας Κομοτηνής καταγγέλλει τόσο τη διοίκηση του Ιδρύματος 
Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) όσο και την ηγεσία του υπουρ-
γείου Παιδείας ότι «ενώ είχαν δεσμευτεί ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στον 
τρόπο με τον οποίο θα σιτίζονται οι φοιτητές, εν μέσω διακοπών το ΙΝΕΔΙΒΙΜ 
ανέθεσε σε εργολάβο τη σίτιση των φοιτητών με διαδικασία διά του κατεπεί-
γοντος μέχρι τις 19/01. Το αποτέλεσμα ήταν η λέσχη της Κομοτηνής να μείνει 
κλειστή για δύο μέρες, οι μερίδες να είναι μειωμένες τόσο σε αριθμό όσο και 
σε ποσότητα, ενώ πέντε εργαζόμενοι, οι τέσσερις εκ των οποίων ηλικίας 55 
ετών και άνω, έμειναν άνεργοι».

Οι φοιτητές δηλώνουν αντίθετοι και στην ιδιωτικοποίηση της λέσχης σίτι-
σης, για την οποία, όπως υποστηρίζουν, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ ανακοίνωσε τη διενέρ-
γεια σχετικού διαγωνισμού που ολοκληρώνεται στις 26/02.

«Όπως έχει αποδειχθεί μυριάδες φορές από τις δεκάδες λέσχες που βρί-
σκονται σε χέρια εργολάβων ανά την Ελλάδα, ιδιωτικοποίηση σημαίνει χει-
ρότερες παροχές σε όλους τους τομείς της σίτισης» σημειώνουν στην ανακοί-
νωσή τους οι φοιτητές. Σύμφωνα με τους ίδιους, «στη σύμβαση που υπέγραψε 
το ΙΝΕΔΙΒΙΜ γίνεται αναφορά σε κάρτα σίτισης την οποία θα χτυπάμε σε μη-
χάνημα ούτως ώστε να εξακριβωθεί το κατά πόσο δικαιούμαστε μερίδα, ενώ 
όσοι δεν έχουν θα πρέπει να πληρώνουν 3 ευρώ το γεύμα». Οι φοιτητές ξε-
καθαρίζουν ότι η τελευταία λέξη ανήκει στους ίδιους, «παρ’ ότι το ΙΝΕΔΙΒΙΜ ε-
πιδιώκει να μείνουμε αδρανείς μπροστά στις εξελίξεις, καθώς έκανε την ανά-
θεση το διάστημα των διακοπών, ενώ πραγματοποιεί τον διαγωνισμό κατά 
την εξεταστική περίοδο».
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Η ΠΌΛΗ ΑΠΌ ΤΌ ΎΨΌΣ 
ΤΩΝ 95 ΕΚΑΤΌΣΤΩΝ

 ΤΌΎ ΚΩΣΤΑ ΚΌΎΡΌΎΝΗ*

Σ
την Ελλάδα της Μεταπολίτευσης επέ-
ζησε η κακώς εννοούμενη «αρχή της 
αλάνθαστης διοίκησης», σύμφωνα με 
την οποία η διοίκηση –και μόνον αυτή– 
γνωρίζει ποια διαδρομή λεωφορείου ε-
ξυπηρετεί καλύτερα τον πολίτη και σε 
ποια περιοχή μπορεί να ανοίξει σούπερ 

μάρκετ. Και είναι τόσο σίγουρη για τις επιλογές της, που, 
καλού-κακού, απαγορεύει να γίνει οτιδήποτε άλλο.

Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η διοίκηση –από κε-
κτημένη ταχύτητα, αλλά και διότι το νομικό πλαίσιο δεν ε-
πιτρέπει παρεκκλίσεις από την πεπατημένη– συχνά αποφα-
σίζει γραφειοκρατικά, χωρίς επαρκή ανάλυση των δεδομέ-
νων και χωρίς πρόβλεψη των επιπτώσεων των επιλογών της, 
ειδικά για ρυθμίσεις που αφορούν τον περίπλοκο ιστό μιας 
πόλης ή ενός πολεοδομικού συγκροτήματος.

Όταν, για παράδειγμα, στο δημοτικό συμβούλιο αποφα-
σίζεται η πεζοδρόμηση ενός κεντρικού εμπορικού δρόμου, 
συχνά κανείς –ούτε η διοίκηση ούτε οι εισηγητές της πεζο-
δρόμησης– δεν έχει αναλύσει και μελετήσει διεξοδικά προς 
τα πού θα διολισθήσει η κυκλοφορία, ποιες παράπλευρες 
οδοί θα φορτωθούν την κίνηση και για ποιον «ανεξήγητο» 
λόγο, δύο χιλιόμετρα πιο πάνω, μπροστά από ένα άλλοτε 
ήσυχο νηπιαγωγείο, τώρα περνάνε τριαξονικά φορτηγά και 
τουριστικά λεωφορεία. Αποτέλεσμα των ρυθμίσεων αυτού 
του τύπου είναι οι δρόμοι που σχεδιάστηκαν για την εξυ-
πηρέτηση τοπικής κυκλοφορίας να παραλαμβάνουν τελικά 
κυκλοφοριακό φορτίο τέτοιο που τους καθιστά μη ασφαλείς 
για τους χρήστες, πεζούς και οδηγούς.

Δυστυχώς, όμως, από την εποχή που παγιώθηκαν αυτές 
οι προκατακλυσμιαίες γραφειοκρατικές συνταγές, η κατά-
σταση έχει αλλάξει. Η οικονομία έχει συρρικνωθεί δραμα-
τικά και οι ανοχές της κοινωνίας δείχνουν να έχουν τελειώ-

σει. Συγχρόνως, όμως, η συλλογή δεδομένων και η τεχνο-
λογία μάς δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε στοχευμένες 
παρεμβάσεις για ασφαλείς και γρήγορες μετακινήσεις. 
Μπροστά στις νέες συνθήκες, οι ελληνικές πόλεις περι-
μένουν από τη διοίκηση να διαχειρίζεται την κυκλοφο-
ρία και τις μετακινήσεις στις πόλεις με βάση τα πραγμα-
τικά δεδομένα.

Πριν από έναν αιώνα, μόνο ένας στους δέκα ανθρώ-
πους ζούσε στις πόλεις. Σήμερα είναι πέντε στους δέκα. 
Και καθώς το ανθρώπινο είδος για πρώτη φορά στην ιστο-
ρία του από αγροτικό γίνεται κυρίως αστικό, η τοπική αυ-
τοδιοίκηση και οι πολεοδόμοι αντιμετωπίζουν το ερώτημα 
πώς να τακτοποιήσουν όλον αυτόν τον κόσμο έτσι ώστε να 
ζουν με ασφάλεια, να έχουν σπίτια, να τους παρακολουθεί 
γιατρός και να μορφώσουν τα παιδιά τους. Επιπλέον, όλα 
αυτά πρέπει να γίνονται με μικρότερες εκπομπές διοξει-
δίου και δαπανώντας λιγότερα χρήματα.

Οι δρόμοι και οι κοινόχρηστοι χώροι των πόλεων 
έχουν κύριο χρήστη τις γυναίκες και τα παιδιά. Στις πε-
ρισσότερες πόλεις της Κεντρικής Ευρώπης –στην Αυστρία 
ήδη από τα τέλη του ’90– έχει μετρηθεί τι ακριβώς συμ-
βαίνει στις περιοχές κατοικίας. Έχουν ποσοτικοποιηθεί οι 
μετακινήσεις των παιδιών από και προς τα σχολεία και τις 
δραστηριότητές τους, έχουν εντοπιστεί οι περιοχές που 
προτιμούν για διημέρευση ηλικιωμένοι πολίτες, έχουν 
χαρτογραφηθεί τα τοπικά κέντρα όπου παρέχονται υπη-
ρεσίες και γίνονται τα ψώνια της εβδομάδας. Και με βάση 
τις μετρήσεις προωθούνται επιτυχημένες κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις, συντονίζονται οι χρήσεις γης με την τρέχουσα 
πραγματικότητα και γίνονται στοχευμένα μικρά και φθηνά 
έργα προαγωγής της αστικής κινητικότητας και της οδικής 
ασφάλειας.

Μετρήσεις, όπως αυτές που γίνονται στη Βιέννη εδώ 

και δεκαετίες, θα δείξουν ότι όταν αποφασίζουμε, πρέπει να 
προκαλούμε στις υποδομές της πόλης αλλαγές τέτοιες που 
να διευκολύνεται η πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, 
η κίνηση σε διευρυμένα πεζοδρόμια και η πρόσβαση με ρά-
μπες σε καρότσια και καροτσάκια χωρίς εξαιρέσεις.

Υπάρχει σοβαρός λόγος που ακόμα και οι φανατικότε-
ροι κάτοικοι του κέντρου προσπαθούν να μετακινηθούν στα 
προάστια μόλις γίνουν γονείς: διότι τα παιδιά είναι δυσανά-
λογα ευάλωτα στις μεγάλες πόλεις. Σκαλώνουν πιο εύκολα 
στα γρανάζια της.

Υπάρχει ένα διεθνές πρόγραμμα του Ιδρύματος Bernard 
van Leer με όνομα «Urban95» (το 95 είναι το ύψος σε εκα-
τοστά ενός μέσου παιδιού 3 ετών) που ζητά από δημάρχους 
και τεχνοκράτες να θέσουν στον εαυτό τους (και στους πο-
λίτες) το ερώτημα «αν μπορούσατε να δείτε την πόλη από 
ύψος 95 εκ., τι θα κάνατε διαφορετικά;». Στο Όσλο, για πα-
ράδειγμα, που τέθηκε το ερώτημα, έφτασαν στο δημαρχείο 
προτάσεις τόσο προφανείς και στοιχειώδεις, όπως το να 
κουρέψουν τους θάμνους σε βασικές διασταυρώσεις, καθώς 
τα παιδιά από το δικό τους ύψος είχαν μειωμένη ορατότητα.

Μια πόλη που έχει ασφαλείς και επαρκείς διαδρόμους 
κίνησης παιδιών είναι μια πόλη φιλική όχι μόνο προς τα 
παιδιά αλλά προς όλους τους χρήστες. Απλά, τα παιδιά με-
τρούν καλύτερα τον σφυγμό της πόλης και δίνουν καλύτε-
ρες ενδείξεις σχετικά με την υγεία της. Φυσικά, ο πιο σύγ-
χρονος και ταυτόχρονα ο πιο απλός τρόπος να μάθουμε πώς 
να κάνουμε την πόλη μας περισσότερο ασφαλή για τα παι-
διά είναι να τα… ρωτήσουμε. Διεθνώς έχουν γίνει έρευνες 
με βοήθεια παιδαγωγών όπου προέκυψαν από τα παιδιά ε-
πισημάνσεις για καλύτερο φωτισμό, για κιγκλιδώματα σε 
πολυσύχναστες διασταυρώσεις πεζών ή ακόμη και για τοπο-
θέτηση κυκλοφοριακών πινακίδων που αφορούν τους πε-
ζούς λίγο πιο χαμηλά, γιατί δυσκολεύονται να τις βλέπουν.

Όσοι ενδιαφέρονται για την αποτελεσματικότητα στην 
τοπική αυτοδιοίκηση και πάνω απ’ όλα για ουσιαστικές α-
στικές καινοτομίες πρέπει, πριν κόψουν μια φορά, να με-
τράνε δύο και, πάνω απ’ όλα, να κοστολογούν τις παρεμ-
βάσεις στην πόλη από τη μεριά του πολίτη και όχι από την 
πλευρά της γραφειοκρατικής διοίκησης.

*Ό Κώστας Κουρούνης είναι πολεοδόμος πολιτικός μηχανι-
κός, υπεύθυνος για την πρωτοβουλία Publicspace.gr.
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οικονομία

Οι δανειστές έχουν αφήσει να 
διαφανεί ότι θα συμφωνούσαν με 
μια αύξηση 5%-6% (δηλαδή 29 ευρώ 
έως 35 ευρώ στις καθαρές αποδοχές), 
αλλά θεωρούν υπερβολική την 
αύξηση 10% που φαίνεται να 
επιδιώκει το υπουργείο Εργασίας.

Τ
η σύμφωνη γνώμη των θεσμών για αύξηση του 
κατώτατου μισθού, υπό την προϋπόθεση ότι θα 
είναι… προσεκτική, απέσπασε η υπουργός Ερ-
γασίας, Έφη Αχτσιόγλου. Μάλιστα, η τελική α-
πόφαση για το ακριβές επίπεδο της αύξησης θα 
ληφθεί την ερχόμενη εβδομάδα, οπότε θα υπο-

γραφεί η σχετική υπουργική απόφαση από την ίδια. Στόχος είναι οι 
αυξήσεις να τεθούν σε ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου.

Οι δανειστές έχουν αφήσει να διαφανεί ότι θα συμφωνούσαν με 
μια αύξηση 5%-6% (δηλαδή 29 ευρώ έως 35 ευρώ στις καθαρές απο-
δοχές), αλλά θεωρούν υπερβολική την αύξηση 10% που φαίνεται να 
επιδιώκει το υπουργείο Εργασίας.

Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση έχει αναγάγει την αύξηση 
αυτή (σε συνδυασμό με την κατάργηση του υποκατώτατου μισθού) 
στο πρώτο εμβληματικό βήμα παρεμβάσεων που θα ακολουθήσουν, 
με στόχο την ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζομένων, όπως 
δήλωσε άλλωστε πρόσφατα και ο υπουργός Επικρατείας και κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος, Δημήτρης Τζανακόπουλος.

Για την ιστορία επισημαίνεται ότι ο μεικτός κατώτατος μισθός 
διαμορφώνεται σήμερα στα 586 ευρώ.

Οι αντιδράσεις
Έντονες είναι οι επιφυλάξεις που εκφράζουν οι εκπρόσωποι του 
ΣΕΒ, όπως προκύπτει από το μηνιαίο οικονομικό δελτίο του Συν-
δέσμου.

Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, η διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ μι-
σθών και παραγωγικότητας, που επέφεραν οι μεταρρυθμίσεις των 
προηγούμενων ετών, είναι αναγκαία προκειμένου να μετασχηματι-
στεί η χώρα σε μια εξωστρεφή οικονομία, προσανατολισμένη στις ε-
ξαγωγές και στην προσέλκυση επενδύσεων. Συνεπώς η επιστροφή 
στις πολιτικές της εποχής πριν από την κρίση, κυρίως σε ό,τι αφορά 
τη δημοσιονομική διαχείριση και τη λειτουργία των αγορών, ιδίως 
της αγοράς εργασίας, μπορεί να αποβεί καταστροφική.

Ο Σύνδεσμος επισημαίνει στο δελτίο ότι είναι σημαντικό να 
κρατηθεί το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος (της διαφο-
ράς, δηλαδή, των ονομαστικών μισθών και της πραγματικής παρα-
γωγικότητας της εργασίας) υπό έλεγχο. Φέρνοντας μάλιστα ως πα-
ράδειγμα την Πορτογαλία, υποστηρίζει ότι η συνεχιζόμενη αύξηση 
των αμοιβών παρά την πτώση της παραγωγικότητας προοιωνίζεται 
απώλεια ανταγωνιστικότητας και κάμψη του ρυθμού ανάπτυξης στο 

άμεσο μέλλον. Υπογραμμίζει μάλιστα με σημασία πως οι συνεχείς 
αυξήσεις του κατώτατου μισθού μετά την έξοδο από το μνημόνιο 
το 2015 (+20% περίπου) έχουν οδηγήσει σε σημαντική αύξηση 
των μέσων αμοιβών (+6,5%), αλλά και προκαλέσει σημαντική α-
πώλεια ανταγωνιστικότητας (-5,6%).

Σε διαφορετικό μήκος κύματος είναι η ΕΣΕΕ, που συναντή-
θηκε –όπως και ο ΣΕΒ– με τους θεσμούς. Οι εκπρόσωποι των ε-
μπόρων τόνισαν για μία ακόμη φορά τη θετική διάσταση που θα 
έχει η επικείμενη αύξηση στην κατανάλωση, επαναλαμβάνοντας 
ότι ο κατώτατος μισθός θα πρέπει να επανέλθει στα 751 ευρώ στα-
διακά έως το 2022. Παράλληλα, βέβαια, επισήμαναν το υψηλότατο 
μη μισθολογικό κόστος, ζητώντας μείωση της επιβάρυνσης από το 
καταστροφικό μείγμα υψηλών φόρων και εισφορών.

Αλλαγή του μείγματος της εφαρμοζόμενης πολιτικής ζήτησε, 
σύμφωνα με πληροφορίες, η ηγεσία της ΓΣΕΕ από τους εκπρο-
σώπους των δανειστών κατά τη μεταξύ τους συνάντηση. Αναφε-
ρόμενοι στο θέμα του κατώτατου μισθού, οι συνδικαλιστές υπο-
γράμμισαν ότι η όποια αύξηση θα εξαλειφθεί από την αυξημένη 
φορολόγηση και ζήτησαν την άμεση επαναφορά των κατώτατων α-
ποδοχών στα 751 ευρώ, με παράλληλη αποκατάσταση του δικαιώ-
ματος των κοινωνικών εταίρων να αποφασίζουν γι’ αυτές.

Αλυσιδωτές επιπτώσεις
Η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού θα λειτουργήσει ως 
«πέτρα στη λίμνη», προκαλώντας πολλές αλυσιδωτές επιπτώσεις. 
Το προφανές είναι ότι θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για 
αύξηση αποδοχών σε περισσότερους από 600.000 εργαζόμενους 
στον ιδιωτικό τομέα. Το αν πράγματι θα δοθούν αυτές οι αυξήσεις 
εξαρτάται και από τη στάση που θα τηρήσουν οι εργοδότες. Για 
όσους δεν θελήσουν να επιβαρυνθούν με πρόσθετα οικονομικά 
βάρη, υπάρχουν λύσεις όπως η μείωση του ωραρίου εργασίας (με-
τατροπή μέρους των θέσεων εργασίας από πλήρους σε μερικής α-
πασχόλησης). Επίσης, για να διευρυνθεί ο κατάλογος των ωφελού-
μενων, θα πρέπει οι εργοδότες να αποδεχτούν ότι η αύξηση του 
κατώτατου μισθού θα πρέπει να αποτυπωθεί και στις νέες κλαδικές 
ή επιχειρησιακές συμβάσεις. Αυτό, προφανώς, θα χρειαστεί συλ-
λογικές διαπραγματεύσεις και χρόνο.

Οι μισθοί επί… ΣΥΡΙΖΑ
Και τη στιγμή που η κυβέρνηση μιλά για μείωση της ανεργίας και 

στήνει νέο σόου για την αύξηση του κατώτατου μισθού, καταγράφε-
ται μια πρωτοφανής εκτόξευση της φθηνής πλήρους απασχόλησης 
και της γενικευμένης εργασιακής ευελιξίας στον ιδιωτικό τομέα.

Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι η μείωση της α-
νεργίας έρχεται με μισθούς 317 ευρώ για έναν στους τρεις και αντι-
κατάσταση θέσεων πλήρους απασχόλησης με θέσεις μερικής και εκ 
περιτροπής απασχόλησης. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στις 100 
νέες θέσεις, οι 54 είναι θέσεις μερικής και εκ περιτροπής απασχό-
λησης, ύψους 300 ευρώ τον μήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος «Εργάνη» για τον Νο-
έμβριο:
• Χάθηκαν 33.249 θέσεις εργασίας, πλέον των 120.097 θέσεων ερ-
γασίας τον Οκτώβριο του 2018. Η χώρα μας παραμένει σταθερά 
στην πρώτη θέση των ποσοστών ανεργίας στην Ευρώπη, την ίδια 
στιγμή που η κυβέρνηση επιμένει στο αφήγημά της περί βελτίωσης 
της οικονομικής κατάστασης.
• Η μερική απασχόληση εκτοξεύτηκε στο εκρηκτικό ποσοστό για 
χώρα της Ε.Ε. του 57,4%.
• Από τους 1,5 εκατ. εργαζομένους, οι 422.000 αμείβονται με μι-
σθούς κάτω των 500 ευρώ.

  ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ

«ΝΑΊ» ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΥΣ ΣΕ… ΠΡΟΣΕΚΤΊΚΉ ΑΥΞΉΣΉ 
ΤΟΥ ΚΑΤΏΤΑΤΟΥ ΜΊΣΘΟΥ
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 ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

ΜΕ ΤΟΥΣ SOS ΙΑΤΡΟΥΣ, 
700.000 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΕΓΙΝΑΝ ΚΑΛΑ 
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ

Κάθε ρεκόρ συµµετοχών έσπασε το 
επετειακό και «επεισοδιακό» 10ο 
Greece Race for the Cure που διορ-
γάνωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυ-

ναικών µε Καρκίνο Μαστού «Άλµα Ζωής» την 

Μελέτη των SOS ΙΑΤΡΩΝ έδειξε ότι εννέα στα δέκα περιστατικά µπορούν να αντι-
µετωπιστούν αποτελεσµατικά στο σπίτι και δεν χρειάζεται οι ασθενείς να µετακι-
νηθούν άσκοπα και να ταλαιπωρηθούν αναζητώντας ιατρική βοήθεια σε νοσοκο-
µεία. Την τελευταία 25ετία 700.000 ασθενείς στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη 
απέφυγαν τις άσκοπες και δαπανηρές 

εισαγωγές στα νοσοκοµεία και τη µεγάλη αναµονή στα 
εξωτερικά ιατρεία προκειµένου να εξεταστούν, χάρη στο 
εξελισσόµενο µοντέλο της κατ’ οίκον ιατρικής. Πρόκειται 
για µια νέα θεραπευτική πρόταση, η οποία πρωτοεφαρ-
µόστηκε στη Γαλλία το 1966 και την οποία υιοθέτησαν 
οι SOS ΙΑΤΡΟΙ το 1993, αλλάζοντας τα δεδοµένα στην 
περίθαλψη, όπως εξηγεί ο παθολόγος Γιώργος Θεοχά-
ρης, πρόεδρος της οργάνωσης. Σήµερα, ιατρικές πράξεις 
όπως ακτινογραφίες, υπέρηχοι, ενδοφλέβιες χορηγήσεις 
φαρµάκων γίνονται εύκολα, γρήγορα, 365 µέρες τον χρό-
νο, από ιατρούς 20 ειδικοτήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη 
και σύντοµα σε όλη την Ελλάδα. «Το 20% των ηλικιωµέ-
νων που εισάγονται στο νοσοκοµείο βγαίνουν σε κακή 
κατάσταση, µε οργανικό ψυχοσύνδροµο και µόνιµο κα-
θετήρα, κάτι που αποφεύγεται µε τη νοσηλεία στο σπίτι» λέει ο Γιώργος Θεοχάρης, προσθέτοντας 
πως οι SOS ΙΑΤΡΟΙ, µέσω της τηλεφωνικής γραµµής SOS 1016, έχουν προσφέρει δωρεάν ιατρικές 
συµβουλές σε 3.000.000 πολίτες.

ΟΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΛΠΙ∆Α 
ΣΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

«Το 20% των ηλικιωµένων 
που εισάγονται στο νοσοκοµείο 
βγαίνουν σε κακή κατάσταση». 
Γιώργος Θεοχάρης, παθολόγος

Με το ευρέως γνωστό διαβητολογικό φάρµακο, τη µετφορµίνη, που δίνεται συ-
χνά σαν µονοθεραπεία στους νεοδιαγνωσµένους διαβητικούς ασθενείς ή σαν 
προσθήκη στη θεραπεία µε σουλφονυλουρία, µόνο ένας στους τρεις µπορεί 
να ρυθµιστεί. Οι υπόλοιποι µένουν αρρύθµιστοι τουλάχιστον για δύο χρόνια, 
µε συνέπεια να επιτείνεται η έλευση των σοβαρών επιπλοκών της νόσου και 

να κινδυνεύει η υγεία τους, πρωτίστως από τα καρδιαγγειακά, όπως εξηγεί ο Βασίλης Τσιµιχό-
δηµος, επίκουρος καθηγητής Παθολογίας στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. Αν σε αυτό το εύρηµα 
συνυπολογίσουµε το γεγονός πως ο διαβήτης, από τη στιγµή που ξεκινά, εξελίσσεται –ακόµα κι 

αν ρυθµιστεί–µε τα κύτταρα του παγκρέατος να 
εξασθενούν χρόνο µε τον χρόνο, αναδεικνύε-
ται η επείγουσα ανάγκη να εξατοµικευτεί η θε-
ραπεία, µε την προσθήκη κι άλλων φαρµάκων, 
ώστε να επιτευχθεί το ζητούµενο, η διατήρηση 
της γλυκοζυλιωµένης αιµοσφαιρίνης κάτω από 
6,5 για κάθε διαβητικό ασθενή, όπως προσθέτει 
ο καθηγητής Παθολογίας του ΕΚΠΑ Νίκος Τε-
ντολούρης. Τρεις νέες µελέτες που εκπονήθηκαν 
από την MSD αναδεικνύουν νέα δεδοµένα, από 
την καθηµερινή κλινική πράξη, προκειµένου να 
διευκολυνθεί η διαχείριση των ασθενών µε σακ-
χαρώδη διαβήτη. Σηµαντικό είναι επίσης το εύ-
ρηµα ότι η υπογλυκαιµία παραµένει η µεγαλύτε-
ρη παγίδα για την προσήλωση στη θεραπεία, µε 
µόλις 15% των ασθενών που υπέστησαν σοβαρή 
υπογλυκαιµία να παίρνουν τα φάρµακά τους.

«Το 58% των Ελλήνων διαβητικών δεν 
µπορούν να πετύχουν τον γλυκαιµικό 
τους στόχο και µένουν αρρύθµιστοι 
για χρόνια». Βασίλης Τσιµιχόδηµος, 
επίκουρος καθηγητής Παθολογίας

ΜΕ ΕΝΑ, ∆ΥΟ ΦΑΡΜΑΚΑ, ∆ΕΝ 
ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ∆ΙΑΒΗΤΗ

Η Ευαγγελία Κο-
ράκη, πρόεδρος 
και διευθύνουσα 
σύµβουλος της 
Coronis Research 

Α.Ε., µιλά στην FS για το στοίχηµα 
των κλινικών ερευνών.

Ποια κωλύµατα εµποδίζουν 
την ανάπτυξη των κλινικών 
ερευνών στην Ελλάδα;
Οι επιτροπές των νοσοκοµείων δεν 
λειτουργούν πάντοτε σύµφωνα µε 
τις προβλεπόµενες διαδικασίες 
και αυτό οδηγεί σε άσκοπες κα-
θυστερήσεις που µεταφράζονται 
και σε επιπλέον κόστος. Ωστόσο, 
το πρόβληµα είναι κυρίως θεσµικό 
και έγκειται στην αδυναµία του συ-
στήµατος να διαµορφώσει ένα σα-
φές, αυστηρό και σταθερό πλαίσιο 
διεξαγωγής κλινικών µελετών, είτε 
αυτό έχει να κάνει µε τη διαδικα-
σία εγκρίσεων, είτε µε τη διαδικα-
σία αποζηµιώσεων εργαστηριακών 
εξετάσεων και αναλώσιµων υλικών, 
είτε µε την ενηµέρωση του κοινού 
και τον συντονισµό των φορέων. 
Σκοπός της δηµιουργίας ενός τέ-
τοιου θεσµικού πλαισίου θα πρέ-
πει να είναι η ενίσχυση της αντα-
γωνιστικότητας και της αξιοπιστίας 
της χώρας.

Τι θα κέρδιζε η Ελλάδα αν γι-
νόταν κόµβος στα µονοπάτια 
των κλινικών ερευνών στη Νό-
τια Ευρώπη;
Σύµφωνα µε τον ΙΟΒΕ, για κάθε 10 
εκατ. ευρώ επένδυσης από τις φαρ-
µακευτικές επιχειρήσεις αναµέ-
νεται αύξηση του ΑΕΠ της χώρας 
κατά 22 εκατ. ευρώ και έσοδα 5,18 
εκατ. ευρώ από φόρους και άλλες 
εισφορές. Παράλληλα, θα δηµι-
ουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, 
γεγονός που, πέρα από τον προφα-
νή αντίκτυπο στην οικονοµία, µπο-
ρεί να ερµηνευτεί και ως ισχυρός 
αναχαιτιστικός παράγοντας του 

brain drain. Επίσης, σε περίοδο 
βαθιάς οικονοµικής κρίσης η κλι-
νική έρευνα εξασφάλισε τη δωρε-
άν πρόσβαση ασθενών σε νέα και-
νοτόµα φάρµακα, διαγνωστικές και 
απεικονιστικές εξετάσεις, καθώς 
και πλέον ενδελεχή ιατρική πα-
ρακολούθηση. Από τα ισχυρότερα 
οφέλη της ανάπτυξης του κλάδου 
είναι η πρόσβαση σε καινοτόµες 
και υψηλού κόστους θεραπείες 
που προσφέρουν ελπίδα σε βαρέ-
ως και χρονίως πάσχοντες.

Τι πρέπει να γίνει ώστε οι Έλ-
ληνες να πάψουν να θεωρούν 
τους ασθενείς «πειραµατό-
ζωα»;
Απέχουµε πλέον από τέτοιες ανα-
χρονιστικές αντιλήψεις, αλλά 
απέχουµε και από το αντίστοιχο 
επίπεδο αντιλήψεων άλλων ευ-
ρωπαϊκών χωρών. Το µεγαλύτερο 
πρόβληµα εντοπίζεται στην ενηµέ-
ρωση που παρέχεται µε σκοπό την 
προσέλκυση ασθενών. Παρόλο που 
η Εθνική Επιτροπή ∆εοντολογίας 
επιχείρησε να παράσχει κάποιες 
διευκρινίσεις γύρω από το θέµα, 
το θεσµικό πλαίσιο παραµένει σε 
σχετικά πρώιµο στάδιο. Ενηµε-
ρωτικές εκστρατείες θα πρέπει να 
λαµβάνουν χώρα, δίνοντας έµφα-
ση στην εξοικείωση του κοινού 
µε τις διαδικασίες συµµετοχής 
και κυρίως στην ενηµέρωση για 
τα δικαιώµατα του συµµετέχοντος. 
Θα πρέπει ακόµα να συµβάλλουν 
ώστε να γίνουν αντιληπτές έννοιες 
όπως αυτή της «ενηµερωµένης συ-
γκατάθεσης» που εξασφαλίζει την 
προηγούµενη εκτενή ενηµέρωση 
του ασθενή. Πρέπει να καλλιεργή-
σουµε µια διαφορετική κουλτούρα, 
µε σκοπό να γίνει αντιληπτό πως 
λαµβάνοντας µέρος σε µια κλινική 
έρευνα, πέρα από την προσφορά 
στο δικό µας «αύριο», συµβάλλου-
µε στην ανάπτυξη νέων θεραπειών 
προσφέροντας ελπίδα σε άλλους.
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Το όνειρο 
του Στέφανου 
που έγινε πραγματικότητα

  ΑΓΓΕΛΙΚΉ ΚΑΐΡΉ

Ο μόλις 20 χρονών Στέφανος Τσιτσιπάς πραγμα-
τοποίησε την εβδομάδα αυτή την καλύτερη α-
γωνιστική εμφάνιση της ζωής του, κάνοντας τα 
όνειρά του πραγματικότητα και γράφοντας ι-
στορία για τα ελληνικά χρώματα. Η Ελλάδα 

βρίσκεται πλέον πολύ ψηλά στον παγκόσμιο χάρτη του τένις 
μετά την πορεία του Στέφανου στο Αυστραλιανό Όπεν, όπου 
κατάφερε να κερδίσει σπουδαίους αθλητές, με αποκορύφωμα 
τη νίκη του απέναντι στον «βασιλιά» του αθλήματος, Ρότζερ 
Φέντερερ. Όπως ο ίδιος δήλωσε μετά την πρόκρισή του στην 
προημιτελική φάση: «Είναι μια νίκη-ορόσημο, ας πούμε ένα 
πολύ καλό πρώτο βήμα, προς κάτι μεγαλύτερο. Είμαι πολύ 
καλά αυτή τη στιγμή. Νιώθω αυτοπεποίθηση. Αυτό είναι πολύ 
σημαντικό. Είμαι ενθουσιασμένος που θα παίξω στα προημι-
τελικά και ανυπομονώ να έρθει αυτή η στιγμή».

Και βέβαια η πορεία του συνεχίστηκε, αφού ούτε ο Ι-
σπανός Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγκούτ κατάφερε να του στα-
θεί εμπόδιο, καθώς τον κέρδισε με σκορ 3-1 [7-5, 4-6, 6-4, 7-
6(2)], εξασφαλίζοντας πρώτος το εισιτήριο για την ημιτελική 
φάση, όπου αναμετρήθηκε για μία θέση στον τελικό με τον 
κάτοχο 17 τίτλων Grand Slam Ραφαέλ Ναδάλ. Στη συνέντευξη 
που παραχώρησε μετά το τέλος του αγώνα στο κεντρικό γή-
πεδο του Αυστραλιανού Όπεν, το Rod Laver Arena, δήλωσε 
μεταξύ άλλων: «Νιώθω πως βρίσκομαι σε παραμύθι! Δεν το 
νιώθω, απλά ζω το όνειρο. Ζω αυτό για το οποίο έχω δουλέψει 
σκληρά. Είμαι συναισθηματικά φορτισμένος, αλλά όχι υπερ-

βολικά, γιατί γνωρίζω πως έχω δουλέψει σκληρά για να βρεθώ 
εδώ, στα ημιτελικά ενός Grand Slam».

Και μετά από αυτή την ήδη εκπληκτική πορεία όλοι ανα-
μέναμε με μεγάλη αγωνία να δούμε αν ο Στέφανος θα κάνει 
το θαύμα νικώντας τον Ναδάλ (από τον οποίο έχει ηττηθεί 
στις δύο έως τώρα αναμετρήσεις τους – Canandian Masters 
και Barcelona) και αν θα πετύχει να επικρατήσει του Ισπανού 
αυτή την τρίτη και φαρμακερή φορά.

Δυστυχώς, όμως, ο μεγάλος του αντίπαλος ήταν πολύ υπο-
ψιασμένος και είχε υπολογίσει καλά το παιχνίδι του Στέφα-
νου, μην αφήνοντάς του κανένα περιθώριο και επικρατώντας 
με 3-0 σετ (6-2, 6-4, 6-0). Έτσι, λοιπόν, τελείωσε η θριαμβευ-
τική πορεία του στην Αυστραλία, στην οποία είχε συμπαρα-
στάτες τους πολυπληθείς ομογενείς μας, που δημιούργησαν 
μια ενθουσιώδη ατμόσφαιρα που θύμιζε Ελλάδα. Στην Ελ-
λάδα τώρα, για πρώτη φορά τόσος κόσμος παρακολούθησε με 
τόσο ενδιαφέρον αγώνες τένις και έζησε δυνατές συγκινήσεις 
μαζί με τον πρωταθλητή μας. Το κέρδος είναι πολλαπλό, για 
την προβολή της χώρας, την ανάπτυξη του αθλήματος, αλλά 
κυρίως για τις υποσχέσεις που άφησαν οι εμφανίσεις του Στέ-
φανου για το μέλλον.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο 20χρονος αθλητής 
μας από τη Δευτέρα θα βρίσκεται στο Νο12 της παγκόσμιας 
κατάταξης και μπορεί να μην έκανε την τεράστια υπέρβαση να 
βρεθεί από τόσο μικρή ηλικία στον τελικό ενός Grand Slam, 
αλλά θα φύγει από την Αυστραλία με ένα όχι ασήμαντο χρη-

ματικό έπαθλο, καθώς η πορεία του μέχρι τα ημιτελικά τού ε-
ξασφάλισε το ποσό των 578.000 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια του τουρνουά οι Φέντερερ, Τζόκοβιτς 
και άλλα τεράστια ονόματα του σύγχρονου τένις αναφέρο-
νται με τα καλύτερα λόγια στον Έλληνα πρωταθλητή. Ασχο-
λίαστα δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε τα λόγια του Τζον 
Μακ Ένρο, ο οποίος το βράδυ πριν από την αναμέτρηση του 
Στέφανου με τον Ναδάλ ερμήνευσε ένα τραγούδι και με τον 
ξεχωριστό δικό του χιουμοριστικό τρόπο σχολίασε τη νίκη 
του Στέφανου επί του «θεού» του τένις Ρότζερ Φέντερερ. Με 
τα καλύτερα λόγια μίλησε και η Μαρία Σάκκαρη, που ήταν 
συμπαίκτρια του Στέφανου μία εβδομάδα πριν, στο Hopman 
Cup, και οι δυο τους πέτυχαν εκπληκτικές νίκες σε μονό και 
διπλό. Η Μαρία δήλωσε: «Είναι μάγος. Ο Στέφανος έχει γεν-
νηθεί για να παίζει τένις. Έχει γεννηθεί για να είναι πρω-
ταθλητής και για μένα δεν υπάρχει ταβάνι για τον Στέφανο. 
Είναι συγκινητικό αυτό που ζούμε αυτές τις μέρες. Ούτε εγώ 
δεν μπορώ να το πιστέψω, που ήμουν κοντά του πριν λίγες 
μέρες. Του εύχομαι να είναι γερός, δυνατός, και δεν θα απο-
καλύψω τι πιστεύω γι’ αυτό το τουρνουά, αλλά είμαι σίγουρη 
ότι θα κάνει πολύ μεγάλα πράγματα».

Αναμένουμε με μεγάλη αγωνία να παρακολουθήσουμε σε 
όλη τη διάρκεια της χρονιάς την πορεία του Στέφανου, ο ο-
ποίος φαίνεται να μην έχει όρια και να είναι έτοιμος να κα-
ταφέρει πολύ σπουδαία πράγματα, προσφέροντας σε όλους 
εμάς δυνατές συγκινήσεις.
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Κάθε εβδοµάδα η Free Sunday, σε συνεργασία µε το εξειδικευµένο πάνω στο Στοίχηµα 
site www.betarades.gr, σας ενηµερώνει διεξοδικά µε µοναδικό στόχο το… ταµείο.

Κ
υριακή (27/01) σήµερα, το κουπόνι του Πάµε 
Στοίχηµα παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον, 
µια και όλα τα µεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλή-
µατα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, κι εµείς 
έχουµε καταλήξει σε πέντε επιλογές, µε τις 
τρεις να είναι οι βασικές µας. Πάµε να δούµε 

την ανάλυση των παιχνιδιών.
Ξεκινάµε τις σηµερινές προτάσεις στοιχήµατος από την ελ-

ληνική Superleague και το παιχνίδι ανάµεσα σε Παναθηναϊκό 
και Λάρισα. Σε κακή αγωνιστική κατάσταση βρίσκονται το τελευ-
ταίο χρονικό διάστηµα οι «πράσινοι», καθώς αγνοούν τη χαρά 
της νίκης στα τρία τελευταία παιχνίδια τους, µετρώντας µία ισο-
παλία και δύο ήττες. Πλέον βρίσκονται στην 5η θέση µε 23 βαθ-
µούς, όντας στο -6 από την πρώτη τετράδα και τα ευρωπαϊκά ει-
σιτήρια, και καλούνται να βρουν άµεσα αγωνιστική σταθερότητα 
αν θέλουν να διεκδικήσουν το κάτι παραπάνω. Η Λάρισα, από 
την πλευρά της, είναι στην 9η θέση µε 19 βαθµούς, όντας στο 
+10 από την επικίνδυνη ζώνη, έχει «καθαρίσει» µε την παραµονή 
κατά ένα µεγάλο ποσοστό, ενώ βρίσκεται και σε καλή κατάσταση, 
έχοντας ρεκόρ 3-1-1 στα πέντε τελευταία παιχνίδια της. Πιστεύ-
ουµε πως ο Παναθηναϊκός θα βγάλει αντίδραση, εντός έδρας 
έχει τη δυναµική να τα καταφέρει, έτσι θα πάµε µε το 1 & Over 
1.5 σε απόδοση 1.75.

Σε ανοδική πορεία η Τουλούζ
Συνεχίζουµε µε γαλλική Ligue 1 και την αναµέτρηση Τουλούζ - 
Ανζέ. Χέρι-χέρι πηγαίνουν µέχρι στιγµής οι δύο οµάδες, καθώς 
βρίσκονται σε 13η και 14η θέση µε 25 και 23 βαθµούς αντίστοιχα. 
Η διαφορά ανάµεσά τους είναι πως η Τουλούζ βρίσκεται σε πολύ 
καλό µοµέντουµ µετρώντας τρεις νίκες, µία ισοπαλία και µία ήττα 
στα πέντε τελευταία παιχνίδια της, σε αντίθεση µε την Ανζέ, η 
οποία έχει κερδίσει µόλις ένα από τα εννέα τελευταία παιχνίδια 
της ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Πιστεύουµε πως εύ-
κολα ή δύσκολα οι γηπεδούχοι θα πάρουν το πολύτιµο τρίποντο, 
έτσι θα επιλέξουµε τον άσο σε απόδοση 2.30, ένα σηµείο που 
έχει αρκετή αξία βάσει των δεδοµένων του αγώνα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Στήριγµα οι έδρες 

σε Ελλάδα και Γαλλία
Σαφώς ανώτερη η Φιορεντίνα
Περνάµε στην ιταλική Serie A και την κόντρα της Κιέβο µε 
τη Φιορεντίνα. Οι γηπεδούχοι είναι µε διαφορά η χειρό-

τερη οµάδα της φετινής Serie A, καθώς µετά το πέρας των 20 
πρώτων αγωνιστικών έχουν µαζέψει µόλις οκτώ βαθµούς, 
όντας ήδη στο -9 από τη σωτηρία τους, η οποία µοιάζει µε 
µακρινό… όνειρο. Η Φιορεντίνα, από την πλευρά της, είναι 
στη 10η θέση µε 27 βαθµούς, όντας στο -5 από τα ευρωπαϊκά 
εισιτήρια, έχει ηττηθεί µόλις σε ένα από τα επτά τελευταία 
παιχνίδια της, δείχνοντας σε καλή κατάσταση, και πιστεύ-
ουµε πως κόντρα στην ουραγό έχει όλα τα φόντα και τα προ-
σόντα για να πάρει τους τρεις βαθµούς της νίκης. Το διπλό 
δίνεται σε απόδοση 2.00 και θα το «τιµήσουµε».

Αυτές είναι οι τρεις βασικές προτάσεις του Betarades.gr. 
Από κει και πέρα θα ασχοληθούµε µε δύο ακόµη παιχνί-
δια και συγκεκριµένα το Φορτούνα Ντίσελντορφ - Λειψία, 
όπου επιλέγουµε το Goal/Goal σε απόδοση 1.70, και το Ε-
σπανιόλ - Ρεάλ Μαδρίτης, όπου επιλέγουµε το No Goal σε 
απόδοση 2.20.

Goal Tips
* Μονπελιέ - Καέν (27/01, 16:00): Η Μονπελιέ σκοράρει και δέχεται 
γκολ µε χαρακτηριστική δυσκολία, προέρχεται από έξι σερί Under 
2.5 ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης και κόντρα στην Καέν δεν 
περιµένουµε κάτι διαφορετικό. Το Under 2.5 δίνεται σε απόδοση 1.60 
και θα το κρατήσουµε.

* Μπάγερν Μονάχου - Στουτγάρδη (27/01, 16:30): Η Μπάγερν δεί-
χνει να έχει «ξυπνήσει» και σκοράρει µε χαρακτηριστική άνεση το τε-
λευταίο χρονικό διάστηµα, έχοντας επιβεβαιώσει το Over 2.5 στα 9/10 
πιο πρόσφατα παιχνίδια της, ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. 
∆ύσκολα θα τη σταµατήσει η Στουτγάρδη, η οποία έχει πολλά αµυντικά 
κενά, έτσι θα πάµε και σήµερα µε το Over 2.5 σε απόδοση 1.40.

* Αµιάν - Λυών (27/01, 18:00): Αρκετά ισορροπηµένα είναι τα τε-
λευταία παιχνίδια της Λυών, µε το σκορ να µην ξεφεύγει, αλλά να µη 
µένει και χαµηλά. Συγκεκριµένα, το 2-3 γκολ έχει επαληθευτεί στα 5/6 
τελευταία παιχνίδια της και αυτό είναι το σηµείο που θα κρατήσουµε 
και σήµερα, σε απόδοση 2.05.

Seri Tips
* Φέγενορντ - Άγιαξ (27/01, 15:30): Η Φέγενορντ αγνοεί τη 
χαρά της νίκης στα τρία τελευταία παιχνίδια της, µετρώντας 
µία ισοπαλία και δύο ήττες, ενώ ο Άγιαξ είναι «καυτός», µε-
τρώντας 11 νίκες στα 12 τελευταία παιχνίδια του. Το διπλό σε 
απόδοση 1.80 έχει µεγάλη αξία και θα προστεθεί στις επιλογές 
µας.

* Αταλάντα - Ρόµα (27/01, 16:00): Η Ρόµα βρίσκεται σε 
εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, µετράει τέσσερις νίκες στα 
πέντε τελευταία παιχνίδια της. Κόντρα στην Αταλάντα έχει 
αρκετά ζόρικο έργο, παρ’ όλα αυτά πιστεύουµε πως είναι σε 
θέση να πάρει το τρίποντο. Το διπλό προσφέρεται σε τιµές 
αουτσάιντερ, και συγκεκριµένα στο 3.05, και θα µπει στις 
επιλογές µας µε αρκετή δόση ρίσκου.

* Τορίνο - Ίντερ (27/01, 19:00): Αρκετά ασταθής είναι η 
Τορίνο τον τελευταίο µήνα, µετρώντας µία νίκη, δύο ισοπαλίες 
και δύο ήττες στα πέντε τελευταία παιχνίδια της, σε αντίθεση 
µε την Ίντερ, η οποία έχει ρεκόρ 3-2-0 στην ίδια σειρά αγώ-
νων. Το µοµέντουµ ευνοεί τους «νερατζούρι» κι εµείς θα πάµε 
µε το διπλό σε απόδοση 2.08.

Head 2 Head
* Φορτούνα Σιτάρντ - Φίτεσε (27/01, 13:15): Επτά φορές 
έχουν κοντραριστεί οι δύο οµάδες σε αυτό το γήπεδο, µε τη 
Φίτεσε να µετρά τέσσερις νίκες και τρεις ισοπαλίες. Θα την εµπι-
στευτούµε και σήµερα, κρατώντας το διπλό σε απόδοση 2.08.

* Ουτρέχτη - Βίλεµ (27/01, 15:30): «Πλούσια» είναι η προϊ-
στορία ανάµεσα στις δύο οµάδες, καθώς έχουν αναµετρηθεί στο 
συγκεκριµένο γήπεδο 23 φορές, µε το επιµέρους ρεκόρ να είναι 
στο 13-8-2. Πιστεύουµε πως ούτε σήµερα θα πάρει κάτι θετικό η 
Βίλεµ, έτσι θα επιλέξουµε τον άσο σε απόδοση 1.50.

* Μπολόνια - Φροζινόνε (27/01, 16:00): Οι δύο οµάδες δεν 
έχουν «πλούσια» προϊστορία µεταξύ τους, ωστόσο σε µια σειρά 
πέντε αγώνων σε αυτό το γήπεδο το επιµέρους ρεκόρ είναι στο 
3-1-1. Θα εµπιστευτούµε και σήµερα την έδρα, επιλέγοντας τον 
άσο σε απόδοση 1.70.

27/01
13:30 Κιέβο - Φιορεντίνα   2  2.00
18:00 Τουλούζ - Ανζέ  1  2.30
19:00 Φορτoύνα Ντ. - Λειψία  Goal/Goal  1.70
19:00 Παναθηναϊκός - Λάρισα  1 & Over 1.5  1.75
21:45 Εσπανιόλ - Ρεάλ  No Goal  2.20
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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.

ΣΕΑΑ: Σταδιακή απομάκρυνση των  
παλαιών τεχνολογικά diesel αυτοκινήτων

Ι
διαίτερα ενθαρρυντικές είναι οι προτάσεις να απομακρυνθούν σταδιακά από την κυκλοφορία τα παλαιά diesel 
αυτοκίνητα, αλλά και να δοθούν κίνητρα για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΕΑΑ: «Η Ελλάδα υπήρξε από τις χώρες που πρωτοστάτησε σε περιορι-
σμούς για τα παλαιά πετρελαιοκίνητα, καθώς στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη επιτρέπεται από το 2011 να 
κυκλοφορούν μόνον οι πλέον σύγχρονες αντιρρυπαντικές τεχνολογίες Euro 5 και 6, δηλαδή αυτοκίνητα ηλι-
κίας ως 8 ετών.

»Δυστυχώς, εξαιτίας αφενός της περιορισμένης αστυνόμευσης (ως πρόσφατα) και αφετέρου εξαιτίας πε-
ριπτώσεων εξαπάτησης των καταναλωτών, κυκλοφορούν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη πλήθος πετρελαιοκίνητων αυ-
τοκινήτων προ του 2010 που απαγορεύεται να κυκλοφορούν.

»Συνεπώς, η αστυνόμευση των απαγορεύσεων που ισχύουν σήμερα για τα παλαιά (προ του 2010) diesel έχει 
καταστεί απολύτως επιτακτική, αλλά και η επέκταση του μέτρου στα υπόλοιπα αστικά κέντρα της χώρας, π.χ. στην 
Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο κ.λπ. Οι κάτοικοι αυτών των πόλεων δεν υποφέρουν λιγότερο από τη ρύπανση.

»Υπενθυμίζεται ότι τα σύγχρονα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα εκπέμπουν το 1/20 των σωματιδιακών ρύπων ως προς 
τα παλαιά και πλέον οι μετρήσεις τους γίνονται σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης, καθιστώντας τα εντελώς καθαρά.

»Απεναντίας, οι στόλοι επαγγελματικών οχημάτων, όπως π.χ. τα ταξί, επιτρέπεται να κυκλοφορούν ως τα 21 έτη 
ηλικίας (!), δηλαδή ακόμη και τεχνολογίας Euro 2 (1996-2000).

»Παράλληλα, δυστυχώς, τα βαρύτερα φορτηγά και λεωφορεία επιτρέπεται να κυκλοφορούν στον μεγάλο δακτύλιο, 
ακόμη και αν είναι 20+ ετών ηλικίας, καθιστώντας επείγουσα την αναμόρφωση των κανόνων του πράσινου δακτυλίου.

»Τονίζεται, τέλος, ότι με βάση εκτιμήσεις της Κομισιόν πάνω από 400.000 άτομα πεθαίνουν πρόωρα κάθε χρόνο 
στην Ε.Ε. λόγω της μόλυνσης του αέρα από μικροσωματίδια, εκ των οποίων πλέον των 11.000 στην Ελλάδα».

Πώς μπορείτε να αποφύγετε τα τέλη 
κυκλοφορίας του 2019

Αν για κάποιον λόγο δεν κινείτε το αυ-
τοκίνητό σας και δεν θέλετε να επι-
βαρύνεστε με σχετικά έξοδα, μπο-
ρείτε να καταθέσετε στην εφορία στην 

οποία ανήκετε τις πινακίδες κυκλοφορίας έως 
τις 31 Δεκεμβρίου.

Με την υποβολή δήλωσης ακινησίας και την 
κατάθεση των πινακίδων αποφεύγει κανείς την 
πληρωμή των τελών κυκλοφορίας για το 2019, 
τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης αν ο κυβισμός 
του αυτοκινήτου είναι πάνω από 1.929 κυβικά 
και η πρώτη άδειά του έχει εκδοθεί μέσα στην 
τελευταία δεκαετία, καθώς και τα τεκμήρια δια-
βίωσης. Για την κατάθεση των πινακίδων χρει-
άζονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

• Άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου

• Πινακίδες
• Φωτοτυπία της δήλωσης εισοδήματος, 

όπου αποδεικνύεται ποιος είναι ο κάτοχος του ΙΧ
• Απόδειξη πληρωμής των τελών κυκλο-

φορίας του τρέχοντος έτους
• Υπεύθυνη δήλωση ότι το αυτοκίνητο θα 

σταθμεύσει σε κλειστό ιδιόκτητο χώρο
• Αστυνομική ταυτότητα ή σχετική εξουσιο-

δότηση αν δεν είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε 

πως η κατάθεση πινακίδων είναι απλή ακινησία 
και δεν συνιστά οριστική απόσυρση. Απλώς το 
ΙΧ αδρανοποιείται και οι πινακίδες και η άδεια 
κυκλοφορίας παραμένουν στη ΔΟΥ για ένα έτος, 
διάστημα κατά το οποίο δεν μπορεί να κινη-
θεί κι έτσι δεν πληρώνονται τέλη κυκλοφορίας.

Επίσημη η συνεργασία VW και Ford

Οι VW και Ford θα κατασκευάσουν από κοινού ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, όπως ανακοινώθηκε 
στην ετήσια σύσκεψη του Δ.Σ. της VW. O Herbert Diess είπε στη σύσκεψη αυτή πως δεν υπάρχουν 
πλάνα για συγχώνευση των δύο εταιρειών, αλλά για νέες συνεργασίες, ξεκινώντας από τα επαγγελ-

ματικά οχήματα. Η Ford διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο τόσο στα ελαφρά επαγγελματικά όσο και στα pick-up, ενώ 
η VW επιθυμεί να προχωρήσει σε οικονομία κλίμακας. Παρά ταύτα, έχει διευκρινιστεί πως οι δύο εταιρείες 
θα παραμείνουν ανταγωνιστικές, με διαφορετικό μάρκετινγκ και τιμολογιακή πολιτική.

Παράλληλα, η VW ανακοίνωσε πως θα προχωρήσει σε αύξηση της επένδυσής της στην ηλεκτροκίνηση 
έως το 2023, από τα 39 δισ. δολάρια στα 50 δισ. δολάρια. Φήμες ακούγονται πως η Ford επιθυμεί τη συμπα-
ραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων με τη VW, που θα τη βοηθούσε να αντιμετωπίσει στην Ευρώπη τον χαμηλό 
μέσο όρο CO2. Από την άλλη, η VW θα μπορούσε να επωφεληθεί ως προς τα έσοδα μέσω μιας τέτοιας ηλε-
κτρικής συμμαχίας.

Πρωταθλήτρια για µία ακόµη χρονιά ήταν η Toyota µε 11.756 πωλήσεις (11,4%), µε τη 
Volkswagen στις 9.023 (8,7%), την Peugeot στις 8.371 (8,1%), τη Nissan στις 7.894 (7,6%), τη 
Fiat στις 7.092 (7,6%), την Opel στις 6.931 (6,7%), τη Suzuki στις 5.905 (5,7%), τη Hyundai στις 

5.722 (5,5%), τη Citroën στις 5.387 (5,2%) και τη δεκάδα να συµπληρώνει η Renault µε 4.188 (4,0%).
Σε σχέση µε το 2017 η Mercedes βρέθηκε στο -3,4%, ενώ «πάτωσαν» οι BMW (-9,8%), 

Audi (-13,7%), Alfa Romeo (-14,5%), Abarth (-21,1%) και SsangYong (-44%). Εντύπωση προκα-
λεί η ταξινόµηση οκτώ µοντέλων Maserati, τριών Bentley, δύο Tesla και µίας Aston Martin.

Επόµενος σταθµός για την ελληνική αγορά αυτοκινήτου είναι να ξεπεράσει τις 120.000 πω-
λήσεις για το 2019. Θα το καταφέρει;

Πώς κινήθηκε η ελληνική αγορά 
αυτοκινήτου το 2018;
Μετά από χρόνια (από το 2010) η αγορά ξεπέ-
ρασε το φράγµα των 100.000 πωλήσεων και το 
2018 «έκλεισε» στα 103.431 νέα επιβατικά αυτο-
κίνητα, σύµφωνα µε τον ΣΕΑΑ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΓΙΑ ΤΟ 2018

∆ΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018

ΠΩΛΗΣΕΙΣ SUV/CROSSOVER 2018

Toyota: 11.756
Volkswagen: 9.023
Peugeot: 8.371
Nissan: 7.894
Fiat: 7.092

Opel: 6.931
Suzuki: 5.905
Hyundai: 5.722
Citroën: 5.387
Renault: 4.188

Toyota Yaris: 6.543
VW Polo: 3.815
Fiat Panda: 3.796
Peugeot 208: 3.638
Opel Corsa: 3.524

Nissan Micra: 2.959
Renault Clio: 2.951
Citroën C3: 2.897
Nissan Qashqai: 2.882
Hyundai i20: 2.247

Nissan Qashqai: 2.882
Toyota C-HR: 1.571
BMW X1: 1.403
VW Tiguan: 1.316
Suzuki Vitara: 1.183

Suzuki Ignis: 1.172
Mercedes-Benz GLA: 1.131
VW T-Roc: 1.117
Peugeot 2008: 1.008
Peugeot 3008: 985

∆ηµοφιλέστερες κατηγορίες στη χώρα µας ήταν το 2018 τα supermini και τα µικροµεσαία, 
µε πάνω από το 75% των συνολικών πωλήσεων.

Στα SUV/crossover αναλογεί το 29,23% της περσινής σεζόν µε 30.228 πωλήσεις και 
δηµοφιλέστερο µοντέλο το Nissan Qashqai που προσπέρασε το Toyota C-HR. Αναλυτικά:

Πάνω από το 30% των νέων µοντέλων ήταν εκδόσεις µε τρικύλινδρους κινητήρες.
Οι εκδόσεις βενζίνης ήταν συνολικά 62.154 µε µερίδιο στο 60,1%.
Οι εκδόσεις πετρελαίου ήταν στις 36.885 πωλήσεις µε µερίδιο 35,7%.
Τα υβριδικά αυξήθηκαν στα 4.109 (στο 4%, εκ των οποίων τα 3.059 εί ναι Toyota µε το Yaris στις 1.796).
Τα ηλεκτρικά και CNG/LPG δεν ξεπέρασαν τα 300 αυτοκίνητα.

Στην ελληνική αγορά η Mercedes-Benz κατέκτησε για πέµπτη συνεχή χρονιά την 1η θέση στις πωλή-
σεις µεταξύ των premium κατασκευαστών σηµειώνοντας 3.785 πωλήσεις και µερίδιο αγοράς 3,7%.
Συνολικά στην Ελλάδα ταξινοµήθηκαν 5.153 οχήµατα του οµίλου της Daimler και συγκεκριµένα 4.521 

επιβατικά οχήµατα Mercedes-Benz & smart, εκ των οποίων 3.785 οχήµατα Mercedes-Benz και 736 smart, 
358 ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα (κάτω των 3,5 τόνων), 143 επαγγελµατικά οχήµατα (άνω των 3,5 τόνων) 
και 131 λεωφορεία Μercedes-Benz & Setra (πηγή: ΣΕΑΑ). Τόσο στα φορτηγά (από 3,5 τόνους) όσο και στα 
λεωφορεία η Mercedes-Benz Ελλάς κατετάγη επίσης 1η στις πωλήσεις. Το µερίδιο αγοράς στα επιβατικά 
ανέρχεται στο 4,4%, από το οποίο το 3,7% ανήκει στα µοντέλα της Mercedes-Benz. Στα ελαφρά επαγγελ-
µατικά οχήµατα στο 5,2%, στα επαγγελµατικά οχήµατα άνω των 3,5 τόνων στο 41,5% και στα βαρέα επαγ-
γελµατικά οχήµατα άνω των 8 τόνων στο 40,3%. Στα λεωφορεία το µερίδιο αγοράς αγγίζει το 50% (49,8%).

Mercedes-Benz: 1η στην premium 
κατηγορία για 5η συνεχόµενη χρονιά!

Ελληνική αγορά: Άνοδος πωλήσεων 
για την Peugeot το 2018!

Την περσινή χρονιά η Peugeot κατέκτησε την τρίτη θέση σε ταξινοµήσεις νέων οχηµάτων πανελλα-
δικά. Το γεγονός αυτό αποτελεί µεγάλη επιτυχία για τον Όµιλο Συγγελίδη, οι οποίος από την ανάληψη 
της Peugeot το 2014 και µέχρι σήµερα έχει εκτοξεύσει τη µάρκα στην κορυφή. Η ανοδική τροχιά της 

γαλλικής µάρκας εξακολουθεί να είναι χαρακτηριστική στην ελληνική αγορά και το 2018 µε 9.085 ταξινοµή-
σεις επιβατικών και ελαφρών επαγγελµατικών µοντέλων και µερίδιο αγοράς 8,2%, αυξάνοντας τις πωλή-
σεις της κατά 1.497 µονάδες σε σχέση µε το 2017. Η αύξηση των πωλήσεων της Peugeot σηµειώθηκε και 
στα δύο κανάλια πώλησης –λιανική και εταιρικές– και οφείλεται στην εξαιρετική πορεία του Peugeot 208 
και στις αξιοσηµείωτες επιδόσεις των SUV Peugeot 2008 και SUV Peugeot 3008.

Νέο ρεκόρ πωλήσεων για τα επαγγελµα-
τικά Renault PRO+

Το 2018 αποδείχθηκε θετική χρονιά για τα επαγγελµατικά οχήµατα του Groupe Renault, καθώς οι πω-
λήσεις τους αυξήθηκαν κατά 0,9% σε σχέση µε το 2017, σε παγκόσµια κλίµακα. Πιο συγκεκριµένα, µε 
αιχµή του δόρατος το Renault CLIO VAN και µε το Renault KANGOO να συµπληρώνει ιδανικά τις προϊ-

οντικές επιλογές του επαγγελµατία, η Renault πέτυχε µερίδιο της τάξης του 3,3%, ένα ποσοστό αυξηµένο κατά 
76,5% σε σχέση µε την περσινή χρονιά. Η αξία αυτής της επίδοσης πολλαπλασιάζεται αν αναλογιστεί κανείς 
ότι το αποτέλεσµα αυτό επιτυγχάνεται την 3η µόλις χρονιά πλήρους δραστηριότητας της TEOREN MOTORS 
A.E., αποκλειστικού εισαγωγέα των Renault & Dacia στην Ελλάδα στα επαγγελµατικά.
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ΜΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
ΤΟΥ «ΣΙΜΟΝ ΜΠΟΚΚΑΝΕΓΚΡΑ»
Καθώς τα εισιτήρια και για τις έξι παραστάσεις 
του «Σιµόν Μποκκανέγκρα» εξαντλήθηκαν 
πριν από την πρεµιέρα της παραγωγής, η Εθνι-
κή Λυρική Σκηνή ανακοινώνει την προσθήκη 
µίας επιπλέον παράστασης, την Κυριακή 27 
Ιανουαρίου στις 18:30 στο Κέντρο Πολιτισµού 
Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος. Ο «Σιµόν Μποκκα-
νέγκρα» του Τζουζέππε Βέρντι παρουσιάζεται 
στην εντυπωσιακή σκηνοθεσία του Ελάιτζα 
Μοσίνσκυ, σε µια µεγαλειώδη παραγωγή της 
Βασιλικής Όπερας του Λονδίνου, εµπνευσµέ-
νη από την τέχνη και την αρχιτεκτονική της 
Αναγέννησης.

H ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΤΖΗΜΟΥ ΕΙΝΑΙ H «ΛΑ ΠΟΥΠΕ»
Η Ρίκα και ο σκαραβαίος της επιστρέφουν 
στη σκηνή. ∆έκα χρόνια µετά την πρώτη του 
παράσταση, παράσταση-ορόσηµο στο ελληνι-
κό θέατρο, το εµβληµατικό έργο του Βαγγέλη 
Χατζηγιαννίδη «Λα Πουπέ» επιστρέφει και 
παρουσιάζεται στο Από Μηχανής Θέατρο από 
τη ∆ευτέρα 28 Ιανουαρίου και κάθε ∆ευτέρα και 
Τρίτη στις 18:00 σε σκηνοθεσία Σεβαστιάνας 
Αναγνωστοπούλου, µε τη Θεοδώρα Τζήµου σε 
ένα ρεσιτάλ ερµηνείας.

Η «ΥΠΟΣΧΕΣΗ» ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΟΥΡΝΟΣ
Το κλασικό έργο του Αλεξέι Αρµπούζοφ «Η 
Υπόσχεση – Καηµένέ µου Μάρικ» –µια ιστορία 
ενηλικίωσης για τρία παιδιά που ερωτεύονται, 
οραµατίζονται και αναµετρώνται µε τα ίδια τους τα 
όνειρα– παρουσιάζεται σε διασκευή-σκηνοθεσία 
της Ελεάννας Σαντοριναίου από τις 28 Ιανουαρί-
ου κάθε ∆ευτέρα και Τρίτη στις 21:00 στο Θέατρο 
Φούρνος.

ΑΝΝΑ ΦΙΛΙΝΗ  «ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΒΑΦΗ»
Το Μουσείο Μπενάκη παρουσιάζει την έκθεση της ζωγράφου Άννας Φιλίνη, µε τίτλο «Από τον κόσµο του Καβάφη», στο Μουσείο Μπε-
νάκη / Πειραιώς 138 (θα διαρκέσει έως την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου). Στη ζωγραφική της η Άννα Φιλίνη έχει ασχοληθεί επανειληµµένα 
µε την ποίηση του Καβάφη. Για την εµβάθυνση στην καβαφική ποίηση έχει βασιστεί στις πολύχρονες εργασίες µελετητών του. Παρουσί-
ασε βασικές ενότητες της δουλειάς της το 2005 και το 2014, ενώ εδώ και τρία χρόνια συνέχισε δηµιουργώντας µια καινούργια ενότητα, η 
οποία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην παρούσα έκθεση. Το 2017 συµµετείχε στην Αλεξάνδρεια µε το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού 
στα Καβάφεια, στη διάρκεια των οποίων έδειξε µέσα στην Αλεξανδρινή Βιβλιοθήκη την έκθεσή της «∆ράµατα εξουσίας µέσα σε ιστορικά 
ποιήµατα του Καβάφη». Στο Μουσείο Μπενάκη το 2019 παρουσιάζει το σύνολο της δουλειάς της πάνω στην καβαφική ποίηση.
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ΤΙ, ΠΟΙΟΣ, ΠΟΥ, ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ...

Πώς μεγαλώνει την κόρη της η Κέιτ Χάντσον
H Κέιτ Χάντσον έχει αποφασίσει να ακολουθήσει μια διαφορετική μέθοδο 
ανατροφής για την κόρη της. Η 39χρονη ηθοποιός αποκάλυψε ότι θα ακο-
λουθήσει μια προσέγγιση χωρίς φύλο, τόσο για την 3 μηνών κόρη της, Ράνι, 
όσο και για τους δύο γιους της από προηγούμενες σχέσεις. «Το να έχω κόρη 
δεν αλλάζει στην πραγματικότητα την προσέγγισή μου, όμως σίγουρα έχει 
διαφορά» λέει. «Ακόμα δεν ξέρουμε πώς πρόκειται να αυτοπροσδιορίζεται. 
Αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι είναι απίστευτα θηλυκή στην ενέργειά της, στους 
ήχους και στον τρόπο της» εξηγεί η Χάντσον. «Είναι πολύ διαφορετικό σε 
σχέση με τα αγόρια και έχει πολλή πλάκα να αγοράζεις παιδικά ρούχα. Με τα 
αγόρια ήταν απλώς φορμάκια… Αλλά μαζί της είναι εντελώς διαφορετικά».

Tο «The Favourite» γράφει ιστορία  
στην εποχή του #MeToo
Το «The Favourite» του Γιώργου Λάνθιμου απέσπασε 10 υποψηφιότη-
τες στα βραβεία Όσκαρ. Ο σκηνοθέτης επισημαίνει ότι του πήρε εννέα 
χρόνια να αναπτύξει την ταινία, μέχρι που συγχρονίστηκε με την εποχή 
που έγινε εφικτή η χρηματοδότηση ταινιών με γυναικείους πρωταγωνι-
στικούς χαρακτήρες. Το κίνημα #MeToo υπήρξε καταλυτικό σε αυτή την 
προσπάθεια. «Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι πρόκειται για μια ιστο-
ρία τριών γυναικών και ήταν κάτι που σπανίως έβλεπε κανείς στη μεγά-
λη οθόνη: μια αληθινή ιστορία γυναικών που ήταν σε θέση να επηρεά-
σουν τις ζωές των ανθρώπων» λέει ο ίδιος στο BBC Culture. Εξάλλου, ο 
στόχος των συντελεστών είναι συνειδητά η εξερεύνηση των γυναικείων 
χαρακτήρων και όχι η πλήρης αποτύπωση της ιστορίας. Όπως εξηγεί 
και ο ίδιος ο Λάνθιμος, ο πρωταρχικός στόχος κάθε ταινίας εποχής είναι 
να βάλει την πλοκή πάνω από την ιστορική ακρίβεια.

H Μέγκαν Μαρκλ αναλαμβάνει  
νέα καθήκοντα
Το Παλάτι του Κένσινγκτον ανακοίνωσε και επίσημα τις τέσσερις 
πατρωνίες της δούκισσας του Σάσεξ μέσω Instagram. Η Μέ-
γκαν, εκτός από το Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας, αναλαμβάνει το 
Association of Commonwealth Universities, το Smart Works και 
το Mayhew, που έχουν σχέση με την εκπαίδευση, τη στήριξη των 
γυναικών και την προστασία των ζώων. Στην πρώτη της επίσημη 
εμφάνιση επισκέφτηκε το Smart Works. Για την εμφάνισή της 
επέλεξε ένα αυστηρό επαγγελματικό look με μαύρο μίντι φόρεμα 
Hatch και παλτό σε γλυκιά μπεζ απόχρωση Oscar de la Renta. 
Ωστόσο, εκείνο που τράβηξε τα βλέμματα στο outfit ήταν τα εντυ-
πωσιακά ψηλοτάκουνά της, μία από τις πιο τολμηρές τάσεις για 
την άνοιξη του 2019: το cow print (δέρμα αγελάδας) με PVC φυσι-
κά και όχι αληθινό δέρμα, του Gianvito Rossi.

H Ναόμι Κάμπελ επιστρέφει  
στην πασαρέλα
Το haute couture show του Valentino για την Άνοιξη 2019 
έκλεισε με μία πολύ ευχάριστη έκπληξη: τη Ναόμι Κάμπελ. 
Ο θρύλος του catwalk έκανε μία απρόσμενη εμφάνιση στο 
show στο Παρίσι, περπατώντας στην πασαρέλα με μια μαύ-
ρη, διάφανη τουαλέτα από τούλι του Pierpaolo Piccioli, με 
ογκώδη μανίκια και φούστα από βολάν. Το κοινό φυσικά την 
αποθέωσε (συμπεριλαμβανομένης της Σελίν Ντιόν, που είχε 
μείνει αποσβολωμένη στο front row) και οι fans της το συνέ-
χισαν στο Twitter.
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Κοιτάζουµε αλλά 
δεν βλέπουµε, 
ακούµε αλλά δεν 
αφουγκραζόµαστε, 
τρώµε αλλά 
δεν γευόµαστε, 
κάνουµε σεξ αλλά 
δεν ερωτευόµαστε, 
επιβιώνουµε 
αλλά δεν ζούµε. 
Ο κατάλογος 
είναι ατέλειωτος, 
αλλά το καλό 
είναι ότι µπορεί 
να διαβαστεί και 
ανάποδα…!

INFO
«Φυλές»
της Νίνα Ρέιν
Μετάφραση: Έρι Κύργια
Σκηνοθεσία: Τάκης 
Τζαµαργιάς
Ερµηνεύουν αλφαβητικά: 
Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη, 
Μάνος Καρατζογιάννης, 
∆ηµήτρης 
Κουρούµπαλης, 
Μανώλης 
Μαυροµατάκης, Ελένη 
Μολέσκη, Βασιλική 
Τρουφάκου
Θέατρο Σταθµός
Β. Ουγκώ 55, Αθήνα 
(µετρό Μεταξουργείο)
Τηλ.: 210 5230267

Πέντε χρόνια µετά το «Ποιος σκότωσε το σκύλο τα µε-
σάνυχτα» ο Τάκης Τζαµαργιάς και ο Μάνος Καρατζο-
γιάννης συναντιούνται ξανά στο πολυβραβευµένο έργο 
της Νίνα Ρέιν «Φυλές», που ανεβαίνει για πρώτη φορά 

στην Ελλάδα µε µια εξαιρετική διανοµή. Η Νίνα Ρέιν, µια νέα δυνα-
µική φωνή του βρετανικού θεάτρου, επεξεργάζεται, µε ισορροπία α-
νάµεσα στο χιούµορ και τη συγκίνηση, το ευαίσθητο θέµα µιας οργα-
νικής αναπηρίας. Ο Μανώλης Μαυροµατάκης υποδύεται τον πατέρα 
του εκ γενετής κωφού Μπίλυ και εξηγεί γιατί δεν του επιτρέπει να 
αναζητήσει κι άλλους ανθρώπους σαν εκείνον.

Μιλήστε µας για την παράσταση. Εσείς ποιον ρόλο κρατάτε;
Εγώ παίζω τον ρόλο του Κρίστοφερ, ενός συνταξιούχου καθηγητή 
Γλωσσολογίας που ενώ διακηρύττει συνεχώς το πόσο αντισυµβατι-
κός και προοδευτικός είναι ο ίδιος, από την άλλη κριτικάρει συνεχώς 
και απορρίπτει τη γυναίκα και τα δύο του παιδιά και αδυνατεί να κα-
ταλάβει τα προβλήµατά τους. ∆εν τους παραµελεί, τους νοιάζεται και 
τους φροντίζει, αλλά δεν µπορεί να µπει στη θέση τους. Έχει τα µέσα 
να το κάνει. Όµως, αντί αυτά να του ανοίγουν την ψυχή και το µυαλό 
και να τον φέρουν πιο κοντά µε τους δικούς του, τον κάνουν διαρκώς 
να τους υπονοµεύει και να τους υποτιµά – και πάντα χάριν γούστου! 
Ξέχασα να σας πω πως ο ίδιος έχει πάρα πολύ χιούµορ. Η συµπερι-
φορά του, όµως, και ο χαρακτήρας του σαρώνουν τα πάντα µες στην 
οικογένειά του και ειδικότερα τα τρία του παιδιά. Ο πρώτος γιος µε 
ψυχικές δυσλειτουργίες και κάπως κατ’ εικόνα, αλλά και σε έναν δι-
αρκή ανταγωνισµό µε τον πατέρα του. Μετά η κόρη του, που µαταιώ-
νεται από τον ίδιο συνεχώς. Και τέλος ένας τρίτος γιος, ο Μπίλυ, που 
είναι το καµάρι του, αλλά… είναι κωφός. Και στον οποίο ο πατέρας 
Κρίστοφερ δεν επιτρέπει τη συµµετοχή του στην κοινότητα κωφών, 
εκεί όπου ο Μπίλυ θέλει να ανήκει, γιατί εκεί πιστεύει πως µπορεί 
να εκφραστεί, εκεί πιστεύει ότι θα του δίνουν σηµασία, εκεί πιστεύει 
πως θα τον ακούν πραγµατικά. Ποιοι; Οι υπόλοιποι κωφοί βεβαίως. 
Ο Κρίστοφερ είναι ο φύλαρχος που αγωνίζεται να µην του φύγει ένα 
µέλος της φυλής του για να πάει σε µιαν άλλη.

Φτάνει η γλώσσα και η ακοή (ή η όραση) για την επικοινωνία;
Η γλώσσα είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας που «τακτοποιεί», θα λέ-
γαµε, µε κάποιον τρόπο όλο αυτό το χάος που έχει σχέση µε το πώς 
οι ίδιοι αντιλαµβανόµαστε τον έξω κόσµο µέσα από τις αισθήσεις 

µας. Και µετατρέπει το συναίσθηµα που η πραγµατικότητα µας προ-
καλεί σε λέξεις, δηλαδή σε νόηµα. Αυτή η µετατροπή, η τακτοποί-
ηση, η αφαίρεση, θα λέγαµε πως είναι ακριβώς το τίµηµα που ο άν-
θρωπος πληρώνει για να επικοινωνήσει µε τους γύρω του. ∆ιάβασα 
κάπου πως ο Χέγκελ είπε ότι «ένα πράγµα πρέπει πρώτα να φονευ-
θεί για να µπορέσει να αναπαρασταθεί».

Μπορεί να υπάρξει επικοινωνία όταν απουσιάζει η ενσυναίσθηση;
Το πόσο διατεθειµένος είναι ο καθένας µας να θυσιάσει ένα µέρος 
που έχει σχέση µε το πώς αντιλαµβάνεται ο ίδιος την πραγµατικό-
τητά του, για να επικοινωνήσει µε τους γύρω του, αυτό νοµίζω πως 
ορίζει ακριβώς και τον βαθµό της ενσυναίσθησής του. Η ίδια η 
γλώσσα, πάντως, από τη φύση της ως συµβολικού εργαλείου αναπα-
ράστασης και επικοινωνίας της πραγµατικότητάς, µας δίνει αυτή τη 
δυνατότητα. Η γλώσσα η ίδια ενέχει την αφαίρεση, από την ίδια της 
τη φύση. Το θέµα είναι βέβαια στο πόσο χρησιµοποιεί ο καθένας 
µας τον λόγο για να επικοινωνήσει και όχι µόνο για να αυτοϊκανο-
ποιείται.

Η κώφωση του µικρότερου γιου είναι το πρόσχηµα της πλοκής. 
Όσοι, όµως, ακούµε, ακούµε πραγµατικά;
Κοιτάζουµε αλλά δεν βλέπουµε, ακούµε αλλά δεν αφουγκραζόµα-
στε, τρώµε αλλά δεν γευόµαστε, κάνουµε σεξ αλλά δεν ερωτευόµα-
στε, επιβιώνουµε αλλά δεν ζούµε. Ο κατάλογος είναι ατέλειωτος, 
αλλά το καλό είναι ότι µπορεί να διαβαστεί και ανάποδα…!

Η επικοινωνία είναι τελικά προσωπικό ζήτηµα ή κοινωνικό; Μπο-
ρούµε να εκπαιδευτούµε ως πολίτες στην επικοινωνία;
Είναι έµφυτο χαρακτηριστικό των ανθρώπων, όπως και η δυνατότητα 
για τη γλώσσα, για τον λόγο, αλλά χωρίς την κοινωνία δεν µπορούν 
να καλλιεργηθούν. Νοµίζω πως µόνο αν θέλουµε να επικοινωνή-
σουµε µια πραγµατικότητα, µόνο µέσα από τον άλλον δηλαδή, µπο-
ρούµε και να την αναπαραστήσουµε, άρα να την ορίσουµε µέσα από 
τη γλώσσα. Είναι η ίδια αναλογία µε τον σπόρο και το χωράφι: ο σπό-
ρος έχει την πληροφορία, αλλά χωρίς το χωράφι δεν υπάρχει δέντρο 
και καρπός.

Σας βρίσκουµε και κάπου αλλού το 2019;
Να γίνουν πρώτα οι «Φυλές» και βλέπουµε…

  ΣΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Μανώλης Μαυροµατάκης
«Ο σπόρος έχει την πληροφορία, 

αλλά χωρίς το χωράφι δεν υπάρχει δέντρο»
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Η µεγαλύτερη 
µερίδα 
συναδέλφων 
καθηµερινά 
αγωνίζεται και 
αναγκάζεται να 
κάνει και µία και 
δύο δουλειές για να 
τα βγάλει πέρα.

INFO
«Πόρτα 
Κλειστή»
Κείµενο-Σκηνοθεσία: 
Θανάσης Αλφόνσο
Παίζουν: Θοδωρής 
Κατσικαλούδης, 
Τζόυς Μιχαηλίδου, 
Κυριακή Τέλλου, Βίκυ 
Θεοφανάκη, Φωτεινή 
Σάιντερς
L.A Theater
Ευµολπιδών 13, Γκάζι
Τηλ.: 6945 452875

Ο ηθοποιός Θοδωρής Κατσικαλούδης µετράει 33 χρόνια 
στον χώρο του θεάτρου µε σηµαντικές συνεργασίες στο 
ενεργητικό του. Τον φετινό χειµώνα πρωταγωνιστεί 
στην κωµωδία «Πόρτα Κλειστή», που ανεβαίνει κάθε 

Κυριακή στις 19:00 στο L.A Theater στο Γκάζι. Ο ηθοποιός µίλησε 
στην FS για την παράσταση, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιµε-
τωπίζει σήµερα το επάγγελµά του.

Αρχικά θα θέλαµε να µας πείτε λίγα λόγια για την παρά-
σταση «Πόρτα Κλειστή».
Η κοινωνική κωµωδία «Πόρτα Κλειστή» που παίζουµε φέτος είναι 
ένα έργο που αγγίζει κάθε ελληνική οικογένεια. Μια κοινωνική 
κωµωδία µε την οποία θα γελάσετε αρκετά, αλλά θα σας βάλει και 
σε σκέψεις για τον συνάνθρωπό σας.

Πίσω από τον τίτλο, κρύβεται κάποιος συµβολισµός;
Μια πόρτα που µπορεί να είναι του σπιτιού µας ή ακόµα και η 
πόρτα της καρδιάς µας. Μια πόρτα που την κρατάµε κλειστή και 
την ανοίγουµε όποτε θέλουµε εµείς. Μόνο που τις περισσότερες 
φορές την ανοίγουµε σε λάθος ανθρώπους και την κρατάµε κλειστή 
σε όσους αξίζουν πραγµατικά να µπουν.

Πώς προσεγγίζει το έργο την οικονοµική κρίση;
Την προσεγγίζουµε στην πραγµατική της διάσταση. Ένας απολυ-
µένος σύζυγος, µια πεθερά που της κόβουν τη µισή σύνταξη και ό,τι 
επιπτώσεις έχει µια ελληνική οικογένεια λόγω κρίσης.

Πότε µπήκε το µικρόβιο της υποκριτικής µέσα σας; 
Ήταν κάτι µε το οποίο θέλατε να ασχοληθείτε από 
µικρή ηλικία;
Σε ηλικία 14 ετών, ο θείος µου, που είναι ο ηθοποιός Γιάννης Τότσι-
κας, µου πρότεινε να παίξω δίπλα στον µεγάλο κωµικό Μίµη Φω-
τόπουλο, σε έναν µικρό ρόλο, στο σίριαλ της ΕΡΤ 1 «Ο θείος µας ο 
Μίµης». Αυτό ήταν που µου κόλλησε το µικρόβιο του ηθοποιού. Σε 
ηλικία 17 ετών και ενώ ήµουν στη Β΄ Λυκείου, δίνω εξετάσεις στα 

«Εξαιρετικά Ταλέντα» και περνώ στη ∆ραµατική Σχολή του Θεά-
τρου Αθηνών. Τελειώνω τη σχολή και το σχολείο και παράλληλα 
το 1986, στα 18 µου, αρχίζω και την πρώτη µου θεατρική δουλειά, 
µε τον µέγα σατιρικό ηθοποιό Χάρρυ Κλυνν. Και από τότε µέχρι 
και σήµερα, δηλαδή εδώ και 33 χρόνια, υπηρετώ την επιθεώρηση. 
Μάλλον την υπηρετούσα, γιατί πια επιθεώρηση δεν υπάρχει.

Για ποιον λόγο δεν υπάρχει επιθεώρηση;
Ούτε επιθεώρηση ούτε σάτιρα. ∆υστυχώς, µε τον θάνατο του Χάρρυ 
Κλυνν τελείωσε και η πραγµατική σάτιρα στην Ελλάδα. Όπως α-
ντίστοιχα µε τον θάνατο του Στάθη Ψάλτη, του Σωτήρη Μουστάκα, 
του Θανάση Βέγγου και όλων των µεγάλων κωµικών ηθοποιών τε-
λείωσε η επιθεώρηση στην Ελλάδα.

Από τις συνεργασίες που έχετε κάνει όλα αυτά 
τα χρόνια, τι κρατάτε;
Εδώ και 33 χρόνια έχω συνεργαστεί µε όλα τα ιερά τέρατα της κω-
µωδίας. Σας αναφέρω ενδεικτικά τον Χάρρυ Κλυνν, τον Σωτήρη 
Μουστάκα, τον Νίκο Ρίζο, τον Στάθη Ψάλτη, τη ∆έσποινα Στυλια-
νοπούλου, τον Βασίλη Τσιβιλίκα, τον Γιώργο Κωνσταντίνου και 
πολλούς άλλους µεγάλους κωµικούς. Για το τέλος άφησα επίτηδες 
τον Θανάση Βέγγο, διότι αυτός ο άνθρωπος, που ήµουν για πολλά 
χρόνια µαζί του, µου έµαθε ότι πρέπει σε αυτό το επάγγελµα πρώτα 
να έχεις ήθος και µετά ταλέντο. Και αν διαθέτεις και τα δύο, αυτό 
είναι το καλύτερο. Και πάντα, ακόµη και τώρα, ακολουθώ όλες τις 
συµβουλές που µου είχε δώσει.

Ηθοποιός στα χρόνια της κρίσης. Είναι εύκολη 
η επιβίωση;
Η επιβίωση για ένα συγκεκριµένο team συναδέλφων, που όπου 
πάµε κι όπου σταθούµε βλέπουµε πάντα τους ίδιους, είναι µια 
χαρά. Αλλά η µεγαλύτερη µερίδα συναδέλφων καθηµερινά αγωνί-
ζεται και αναγκάζεται να κάνει και µία και δύο δουλειές για να τα 
βγάλει πέρα. Και εννοείται ότι αυτό δεν µετριέται µε το πόσο ταλέ-
ντο έχει ο καθένας.

  ΣΤΗΝ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Θοδωρής Κατσικαλούδης
«Ο Θανάσης Βέγγος �ου έ�αθε πρώτα να έχω ήθος»
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ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τζον Σ. Μπέιρντ ΣΕΝΑΡΙΟ: 
Τζεφ Πόουπ ΠΑΙΖΟΥΝ: Τζον Σ. Ράιλι, Στιβ 
Κούγκαν, Σίρλεϊ Χέντερσον, Νίνα Αριάντα, Ντάνι 
Χιούστον

Ένας καπετάνιος αλιευτικού που έχει αποσυρθεί σε ένα µικρό νησί της Καραϊβικής θα έρθει αντιµέτωπος 
µε το σκοτεινό παρελθόν του, που έρχεται για να τον στοιχειώσει και να τον εγκλωβίσει σε µια νέα πραγ-
µατικότητα που δεν είναι αυτό που δείχνει… Από τον υποψήφιο για Όσκαρ σεναριογράφο και σκηνοθέ-

τη Στίβεν Νάιτ («Σε λάθος χρόνο», «Επικίνδυνες Υποσχέσεις», «Peaky Blinders»), τον βραβευµένο µε Όσκαρ 
παραγωγό Γκρεγκ Σαπίρο («The Hurt Locker», «Zero Dark Thirty») και τους βραβευµένους µε Όσκαρ ηθοποι-
ούς Μάθιου Μακ Κόναχι («Interstellar», «Ο λύκος της Wall Street», «Dallas Buyers Club») και Αν Χάθαγουεϊ 
(«Interstellar», «Οι Άθλιοι», «Ο Σκοτεινός Ιππότης: Η Επιστροφή») έρχεται ένα θρίλερ γεµάτο ανατροπές και 
µυστήριο. Αν και δεν πρόκειται για ένα κλασικό νουάρ θρίλερ, η ταινία είναι ένα φόρος τιµής σε κλασικά φιλµ 
του είδους, όπως και στη λογοτεχνία.

ΜΑΙΡΗ, Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΣΚΟΤΙΑΣ
MARY, QUEEN OF SCOTS

Η νεαρή Μαίρη στην ηλικία των 15 ετών παντρεύτηκε για να κληρονοµήσει τον θρόνο της καθολικής Γαλλίας. 
Στα 18 της, όµως, έµεινε χήρα. Αψήφησε τις πιέσεις να ξαναπαντρευτεί και επέστρεψε στη µητρική της 
Σκοτία για να διεκδικήσει τον θρόνο που της ανήκε δικαιωµατικά. Στο µεταξύ, η Σκοτία και η Αγγλία βρίσκο-

νται κάτω από την εξουσία της επιβλητικής Ελισάβετ Ι. Οι προτεστάντες έχουν ξανά τον έλεγχο και ο ετεροθαλής αδελ-
φός της Μαίρης κινεί τα νήµατα ερήµην της. Οι δυνάµεις εξουσίας στη Σκοτία θεωρούν ότι µια γυναίκα στον θρόνο 
είναι µια πράξη ενάντια στη φύση και στο θέληµα του Θεού. Η Ελισάβετ αντιµετωπίζει τις δικές της πιέσεις να κάνει 
διπλωµατικό γάµο για χάρη του αγγλικού θρόνου. Η Μαίρη θα καταλάβει σύντοµα ότι σχηµατίζεται µια συνωµοσία 
εναντίον της. Οι δυο γυναίκες αλληλοθαυµάζονται και τους δένει το γεγονός ότι γνωρίζουν από πρώτο χέρι τις δυσκο-
λίες που αντιµετωπίζει µια γυναίκα σε θέση εξουσίας. Ανάµεσά τους θα καλλιεργηθεί µια σχέση καχυποψίας, φόβου, 
αλλά και γοητείας. Αντίπαλες στην εξουσία και στην αγάπη, οι δυο τους πρέπει να αποφασίσουν πώς θα παίξουν το 
παιχνίδι του γάµου έναντι της ανεξαρτησίας.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τζόσι Ρουρκ ΠΑΙΖΟΥΝ: Σίρσα Ρόναν, Μάργκοτ Ρόµπι, Γκάι Πιρς

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Στίβεν Νάιτ ΠΑΙΖΟΥΝ: Μάθιου Μακ Κόναχι, Αν Χάθαγουεϊ, Νταϊάν Λέιν

ΧΟΝΤΡΟΣ 
ΚΑΙ ΛΙΓΝΟΣ
STAN & OLLIE

ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΑΠΟΠΛΑΝΗΣΗΣ
SERENITY

Οι εξαιρετικοί Τζον Σ. Ράιλι 
(«Chicago») και Στιβ Κούγκαν 
(«Philomena») ενσαρκώνουν ιδανικά 
τον Χοντρό και τον Λιγνό, καθώς 

µεταµορφώνονται αριστοτεχνικά στο εµβλη-
µατικό κωµικό δίδυµο που έγραψε ιστορία 
από τα τέλη της δεκαετίας του 1920 µέχρι τα 
τέλη του 1940. Η κινηµατογραφική βιογραφία 
σε σενάριο του υποψήφιου για Όσκαρ Τζεφ 
Πόουπ («Philomena») και σκηνοθεσία του 
Τζον Σ. Μπέιρντ («Filth») παρουσιάζει ένα 
εύστοχο πορτρέτο της δυνατής –και τρικυµι-
ώδους– φιλίας των δύο αντρών, ενώ αποτίνει 
έναν συγκινητικό φόρο τιµής σε αυτούς τους 
θρύλους της κωµωδίας. Με τη χρυσή εποχή τους 
ως βασιλιάδων της κωµωδίας στο Χόλιγουντ να 
ανήκει στο παρελθόν, οι εµβληµατικοί Σταν και 
Όλι περιοδεύουν στη Μεγάλη Βρετανία, σε µια 
απεγνωσµένη απόπειρα να δώσουν νέα πνοή 
στην καριέρα τους. Μετά από µια συγκρατη-
µένη αρχή, αυτή η κωµική δύναµη της φύσης 
συγκεντρώνει ορδές θαυµαστών, καινούργιων 
και παλιών, που γοητεύονται από τις ξεκαρδι-
στικές ερµηνείες των δύο θρύλων. Όµως, καθώς 
η περιοδεία πλησιάζει στο µεγάλο φινάλε, το 
δίδυµο αντιµετωπίζει απειλητικά φαντάσµατα 
του κοινού παρελθόντος.
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Το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου μας καλεί τις Κυριακές να ανέβουμε «Στον Πύργο 
του εργοστασίου» για να απολαύσουμε τη χειμερινή εκδοχή των αγαπημένων μας εικα-
στικών παιχνιδιών από τα 30 μέτρα ύψος!

Στο ψηλότερο κτίριο της Τεχνόπολης, με θέα 360 μοιρών, θα απασχοληθούμε δημιουρ-
γικά, θα έρθουμε σε επαφή με την τέχνη πέρα από το πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού προγράμμα-
τος και θα πειραματιστούμε με μεικτές τεχνικές και νέους τρόπους έκφρασης.

Παίρνουμε τους μαρκαδόρους και τις ξυλομπογιές μας, για να σχεδιάσουμε τους δικούς 
μας φανταστικούς ήρωες και… όταν τα φώτα σβήσουν, αφηγούμαστε τις ιστορίες τους πίσω 
από ένα θέατρο σκιών. Κινούμε τους χαρακτήρες μας, αλλάζουμε τη φωνή μας και παίζουμε 
με το φως και το σκοτάδι σε μια διαφορετική παράσταση.

Στον Πύργο 
του εργοστασίου
Εικαστικά παιχνίδια... από ψηλά!

  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Πληροφορίες
Πότε: 27 Ιανουαρίου

Ώρες: 11:00-12:00 

& 12:00-13:00

Πού: Πύργος, κτίριο Νέο Υδα-

ταέριο (3ος όροφος)

Για παιδιά από 3 ετών+

Κόστος συμμετοχής: 4 ευρώ/

παιδί

*Για συμμετοχή στα εργαστή-

ρια δεν απαιτείται τηλεφωνική 

κράτηση. Τα παιδιά 3 έως 7 

ετών θα πρέπει να συνοδεύο-

νται από τους γονείς τους.

Η παράξενη παρέα 
του Ορφέα
Ένα έμμετρο παραμύθι του δημοσιογράφου 
Βασίλη Κάργα για τη δύναμη της μουσικής 
και την αξία της φιλίας.

Οι βραβευμένες ταινίες 
του νεανικού Φεστιβάλ Ολυμπίας 
στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, η μεγαλύτερη νεανική 
κινηματογραφική γιορτή της χώρας, συνεργάζεται για πρώτη φορά με την Ταινιοθήκη της 
Ελλάδος, η οποία ανοίγει τις πύλες της στο πιο απαιτητικό κοινό, τα παιδιά και τους εφήβους, 

και προσκαλεί στον χώρο της όλη την οικογένεια για ένα συναρπαστικό διήμερο, το Σαββατοκύ-
ριακο 26 και 27 Ιανουαρίου, που θα προβάλει τις βραβευμένες ταινίες της φετινής διοργάνωσης 
(21ο Φεστιβάλ Ολυμπίας και 18η Camera Zizanio).Οι προβολές θα πραγματοποιούνται από τις 4 το 
απόγευμα μέχρι τις 12 το βράδυ, με ενιαίο εισιτήριο για το πρόγραμμα της κάθε μέρας (5 ευρώ). Οι 
ταινίες της Camera Zizanio, που έχουν δημιουργήσει μαθητές απ’ όλο τον κόσμο, είτε ομαδικά, στο 
πλαίσιο του σχολείου, είτε ατομικά, θα προβάλλονται με ελεύθερη είσοδο στις 16:00.
Μαζί με κάθε εισιτήριο ένα συλλεκτικό δώρο.

Μ
ια απρόβλεπτη και παράξενη παρέα ζώων ξεκινά ένα μακρύ ταξίδι, για να συναντήσει 
στη Θράκη τον μυθικό Ορφέα, στο παραμύθι του δημοσιογράφου Βασίλη Κάργα «Η 
παράξενη παρέα του Ορφέα» που κυκλοφορεί από τον Εκδοτικό Οίκο Α.Α. ΛΙΒΑΝΗ.

Ένα καγκουρό που δεν έλεγε το ρο, μια καμήλα που μασούσε μόνο μήλα, ένα τζιτζίκι που 
τρελαινόταν για τζατζίκι, μια αρκούδα συγγραφέας, ένα πελαργός αργός, ένα παπαγάλος Γάλ-
λος, ένας κροκόδειλος δειλός, ένας γάτος καλλιτέχνης, μια χελώνα με μπικίνι, ένας ουρακο-
τάγκος που χόρευε τάνγκο, ένας σκαντζόχοιρος με τζελ. Ο Ορφέας με τη λύρα και τη μουσική 
του τα σαγηνεύει και τους αλλάζει τη ζωή.

Ένα έμμετρο παραμύθι για τη δύναμη της μουσικής, για τις αξίες της φιλίας και της συ-
ντροφικότητας και για την αποδοχή της διαφορετικότητας. Ονειρική η εικονογράφηση της Πα-
ναγιώτας Καρτσακάλη, που τιμήθηκε με το ειδικό βραβείο εικονογράφησης παιδικού βιβλίου 
από την κριτική επιτροπή των Βραβείων Βιβλίου Public.
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Αρνίσια σουβλάκια 
στο γκριλ

ΥΛΙΚΑ

Σουβλάκια: Κόβουµε το κρέας σε µέτριους κύβους, όσο γίνεται 
ίδιου µεγέθους. Κόβουµε τα ακτινίδια σε µερικούς κύβους, 
κόβουµε το λίπος (αν χρησιµοποιήσουµε) σε κυβάκια. Τα 
ρίχνουµε όλα σε ένα µπολ, προσθέτουµε όλα τα υπόλοιπα 
υλικά εκτός από το αλάτι, ανακατεύουµε καλά και αφήνουµε 
στο ψυγείο για 2 ώρες.

Σουβλάκια λαχανικών: Κόβουµε τις ντοµάτες και τα κρεµµύδια 
στη µέση χωρίς να τα ξεφλουδίσουµε και τα ανακατεύουµε µε 
1 κ.σ. λάδι και αλάτι σε ένα µπολ. Ετοιµάζουµε καλαµάκια που 
θα περιέχουν 1/2 ντοµάτα, 1/2 κρεµµύδι και ξανά 1/2 ντοµάτα. 
Υπολογίζουµε τέσσερα σουβλάκια συνολικά, ένα για κάθε 
άτοµο.

Ψήσιµο: Βγάζουµε το κρέας από το ψυγείο. Περνάµε σε ξύλινα 
καλαµάκια (µουλιασµένα σε νερό για 15΄-20΄) ή στις µεταλλικές 

σούβλες 2 κοµµάτια κρέας, κατόπιν 1 κοµµάτι λίπος, άλλα 2 
κοµµάτια κρέας, άλλο 1 κοµµάτι λίπος και τελειώνουµε µε 
άλλα 2 κοµµάτια κρέας. Υπολογίζουµε 6 κοµµάτια κρέας και 2 
κοµµάτια λίπος σε κάθε σουβλάκι. Επαναλαµβάνουµε µέχρι να 
τελειώσουν τα υλικά. Τα ακτινίδια είναι µόνο για τη µαρινάδα. 
Ψήνουµε τα σουβλάκια σε καυτό γκριλ για 10΄-12΄ µέχρι να 
ροδίσουν. ∆εν τα παραψήνουµε, ώστε να παραµείνουν ζουµερά. 
Τα αλατίζουµε κατά τη διάρκεια του ψησίµατος. Παράλληλα 
ψήνουµε και τα σουβλάκια λαχανικών.

Συνοδεία: Σε ένα µπολ ανακατεύουµε όλα τα υλικά της σαλάτας.

Σερβίρισµα: Σε µια πιατέλα  ακουµπάµε µια αραβική πίτα και 
από πάνω τα σουβλάκια κρέατος και λαχανικών. Σε δεύτερη 
πίτα αλείφουµε µε πάστα τσίλι και γαρνίρουµε µε την 
κρεµµυδοσαλάτα. Συνοδεύουµε µε χούµους και τουρσιά.

Μερίδες: 4Μερίδες: 4Μερίδες: 4

Χρόνος µαγειρέµατος: 
Χρόνος µαγειρέµατος: 
Χρόνος µαγειρέµατος: 

30 λεπτά + 2 ώρες 
30 λεπτά + 2 ώρες 
30 λεπτά + 2 ώρες 

µαρινάρισµαµαρινάρισµαµαρινάρισµα30 λεπτά + 2 ώρες 

µαρινάρισµα30 λεπτά + 2 ώρες 

Βαθµός δυσκολίας: µέτριο
Βαθµός δυσκολίας: µέτριο
Βαθµός δυσκολίας: µέτριο

*Η Abir Wazzan 
γεννήθηκε στον Λίβανο 

και µεγάλωσε στη 
Σαουδική Αραβία και 

στην Κύπρο. Σπούδασε 
Πολιτικές Επιστήµες 
και Ψυχολογία και 
ασχολήθηκε µε τη 

µαγειρική στα 25 της, 
ενώ µέχρι τότε δεν 

είχε µαγειρέψει ποτέ. 
Από τότε µέχρι σήµερα 

ανακατεύει κουζίνες του 
κόσµου και παρουσιάζει 
δικές της συνταγές και 
µενού. Το 2017 ήταν 

στους 50 του «Master 
Chef». 

Instagram: abirwazzan
Facebook: AbirWazzan

Για τα σουβλάκια:

• 800 γρ. µπούτι από αρνάκι γάλακτος 
χωρίς κόκαλο
• 200 γρ. λίπος αρνιού (προαιρετικά)
• 3 ακτινίδια
•2 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
• 1/2 κ.γλ. πιπέρι µαύρο, φρεσκοτριµµένο
• 1 πρέζα κανέλα
• 1 πρέζα µπαχάρι
• αλάτι

• ξύλινα καλαµάκια ή µικρές µεταλλικές 
σούβλες

Εκτέλεση

Για τα σουβλάκια 
λαχανικών:

• 4 µέτριες ντοµάτες 
σφιχτές
• 2 µέτρια κρεµµύδια

Για την κρεµµυδοσαλάτα:

• 1 µεγάλο κόκκινο 
κρεµµύδι σε φέτες
• 1/2 φλιτζάνι µαϊντανό 
χοντροκοµµένο
• 1/2 κ.σ. σουµάκ
• αλάτι

Για το σερβίρισµα:

• 1 κ.σ. πάστα τσίλι έτοιµη 
σε βαζάκι
• 2 αραβικές πίτες
• χούµους
• διάφορα τουρσιά



  ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ

www.freesunday.gr
27.01.201938 FREETIME

ΕΥ
ΕΞ

ΙΑ

Η Χριστίνα 
Μαυρίδου είναι 
καθηγήτρια 
Φυσικής Αγωγής - 
personal trainer.
Site: www.personaltrainer-

christy.com

Facebook Page: Christy 

Μαυρίδου

Instagram: christymav

YouTube: Christy Mavridou

 Γιατί δεν ξεκινάς 
τη µέρα σου µε 

ένα ποτήρι ζεστό 
νερό µε λεµόνι;

info
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Είσαι έτοιµος/-η για γυµναστική; Ιδού τι δεν 
πρέπει να κάνεις ποτέ πριν από την εκγύ-
µναση:

1. Όχι αλκοόλ: Οποιαδήποτε ποσότητα αλκοόλ πριν 
από την προπόνηση είναι πάρα πολλή. Ανάλογα µε 
το επίπεδο ανοχής µπορεί κάποιος να επηρεαστεί 
περισσότερο από κάποιον άλλον, αλλά σε κάθε περί-
πτωση µπορεί να πάθεις υπνηλία, αφυδάτωση, στέ-
νωση των αιµοφόρων αγγείων, µειωµένη κινητική 
λειτουργία και µια σειρά άλλων παρενεργειών που 
απλά δεν είναι καλές για την άσκηση. Επίσης, ακόµη 
και ένα ποτήρι αλκοόλ είναι δυνατόν να µειώσει τα ε-
πίπεδα σακχάρου στο αίµα, και αυτό µπορεί να οδηγή-
σει σε οτιδήποτε, από αστάθεια και αδυναµία µέχρι τραυ-
µατισµό.
2. Όχι περισσότερο από 2 ποτήρια νερό: Τα νεφρά µπορούν 
να επεξεργαστούν περίπου ένα λίτρο νερό την ώρα, οπότε αν 
πιεις περισσότερο, µπορεί να βάλεις τον εαυτό σου σε κίνδυνο 
από µία σπάνια αλλά σοβαρή κατάσταση που λέγεται υπονατρι-
αιµία, κατά την οποία το αίµα αραιώνει και η συγκέντρωση των ι-
όντων νατρίου πέφτει πολύ χαµηλά. Τα συµπτώµατα περιλαµβά-
νουν απώλεια ενέργειας, µυϊκή αδυναµία και κράµπες, τίποτα δηλαδή 
καλό για µια καλή προπόνηση. Επίσης, από τα πιο επικίνδυνα πράγµατα 
που µπορεί να προκαλέσει είναι επιληπτικές κρίσεις και κώµα.
3. Όχι πικάντικα τρόφιµα: Απόφυγε τελείως τα πικάντικα τρόφιµα, αν δεν 
θες να πάθεις καούρα ή παλινδρόµηση κατά τη διάρκεια της άσκησης. Τα πι-
κάντικα τρόφιµα συνδυάζονται στο γεµάτο στοµάχι µε το όξινο περιεχόµενό του 
και ερεθίζουν το εσωτερικό του οισοφάγου προξενώντας τη γνωστή µας καούρα, η 
οποία ασφαλώς θα σου χαλάσει το κέφι για άσκηση.
4. Όχι κρέας, αυγά, καλαµπόκι και οτιδήποτε άλλο είναι βαρύ για το στοµάχι και δύ-
σπεπτο: Αν γυµνάζεσαι ενώ το στοµάχι εξακολουθεί να αφοµοιώνει τα τρόφιµα, το σώµα έχει 
διπλό έργο, δηλαδή πρέπει να στέλνει το αίµα εκτός από το στοµάχι και στους µυς που εργάζο-
νται. Έτσι, η παροχή του αίµατος δεν είναι αρκετή ούτε για να βοηθήσει το στοµάχι να χωνέψει σωστά 
το φαγητό ούτε για να βοηθήσει τους µυς να γυµναστούν σωστά. Προτίµησε, λοιπόν, εύπεπτα τρόφιµα, 
όπως τα φρούτα και οι υδατάνθρακες, λίγες ώρες πριν, ώστε το σώµα να είναι σε θέση να τα χρησιµοποιή-
σει για να σε βοηθήσει να γυµναστείς σωστά.

Τι δεν πρέπει ποτέ 
να κάνεις πριν 
γυµναστείς
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  ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ*

Μία από τις πιο µαγευτικές µυρωδιές, που µας γεµίζει θαλ-
πωρή και αναµνήσεις, είναι αυτή του φρεσκοφτιαγµένου 
καφέ. Πόσες άραγε απλές καθηµερινές στιγµές έχουµε 
περάσει στη ζωή µας µαζ ί µε ένα φλιτζάνι καφέ για συ-

ντροφιά; Ο µέσος Ευρωπαίος καταναλώνει περίπου 5,1 κιλά σκόνης 
καφέ ετησίως. Ο καφές είναι παγκοσµίως το πιο δηµοφιλές ρόφηµα 
και η κατανάλωσή του είναι το 75% της συνολικής κατανάλωσης ελα-
φρών µη αλκοολούχων ποτών για όλη την υφήλιο. Ιστορικές αναφο-
ρές στην κατανάλωση καφέ υπάρχουν για τουλάχιστον 1.200 έτη, αρ-
χικά στη ΒΑ Αφρική και πολύ αργότερα, γύρω στον 15ο αιώνα, στη 
Μέση Ανατολή και στην Ευρώπη.

Ο καφές περιέχει αρκετές δραστικές ουσίες, µε κορυφαία την 
καφεΐνη. Η περιεκτικότητα σε καφεΐνη ενός φλιτζανιού καφέ (150 ml) 
που παρασκευάζεται στο σπίτι ποικίλλει από 30 mg έως 175 mg, ανά-
λογα µε το είδος, την ποικιλία και τον τρόπο παρασκευής. Η καφεΐνη 
είναι η περισσότερο καταναλισκόµενη ψυχοδραστική ουσία παγκο-

σµίως. Η δράση της οφείλεται στον ανταγωνισµό των υποδοχέων της 
αδενοσίνης. Η αδενοσίνη είναι ουσία που µας προκαλεί συναισθήµατα 

νωθρότητας, ενώ η καφεΐνη αυξάνει τη διέγερση στο κεντρικό νευρικό 
σύστηµα. Επιπλέον, τα αποτελέσµατα της πρόσληψης καφεΐνης περιλαµ-

βάνουν την αύξηση της αρτηριακής πίεσης, την αύξηση του µεταβολικού 
ρυθµού και την αυξηµένη διούρηση. Η κατανάλωση µέχρι 2-3 φλιτζανιών 

καφέ ή 300 mg καφεΐνης ηµερησίως από υγιείς ενήλικες δεν φαίνεται να 
συνάδει µε αρνητικά αποτελέσµατα στην υγεία τους. Ιδιαίτερα προσεκτικές 

στη χρήση καφέ πρέπει να είναι οι γυναίκες µε πιθανή εγκυµοσύνη, όπου η 
υπερβολική κατανάλωση καφέ µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα στην ανά-

πτυξη του πλακούντα και του εµβρύου. Στα παιδιά, τα όρια της πρόσληψης καφε-
ΐνης, που συνήθως προέρχεται από αναψυκτικά και όχι από καφέ, είναι πολύ πιο 

αυστηρά, δηλαδή 2,5 mg ανά κιλό σωµατικού βάρους ηµερησίως.
Ο καφές περιέχει µία πολύ σηµαντική και ωφέλιµη για την υγεία µας αντιοξειδω-

τική ουσία, το χλωρογενικό οξύ. Η αντιοξειδωτική δράση του καφέ είναι µεγαλύτερη 
όταν οι κόκκοι είναι µέτρια καβουρδισµένοι. ∆ύο ακόµη σηµαντικές ουσίες που περιέχο-

νται στον καφέ είναι η καφεστόλη και η καχεόλη, αυτές όµως προκαλούν µια µικρή αύξηση 
στη χοληστερίνη και στις LDL λιποπρωτεΐνες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα εδώ είναι ότι µπορούµε 

εύκολα να τις αφαιρέσουµε µε τη χρήση ενός κοινού χάρτινου φίλτρου.
Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι η µακροχρόνια µέτρια χρήση καφέ µπορεί να συντελέσει θετικά 

στην πρόληψη ορισµένων χρόνιων νοσηµάτων. Στα νοσήµατα αυτά περιλαµβάνονται ο σακχαρώδης 
διαβήτης τύπου ΙΙ, η νόσος του Πάρκινσον και η νόσος του Αλτσχάιµερ. Σε αρκετές περιπτώσεις µπορεί ε-

πίσης να συµβάλει θετικά στη θεραπεία ηπατικών νόσων και στην πρόληψη ορισµένων µορφών καρκίνου, 
όπως του ήπατος και του παχέος εντέρου. Σε περιπτώσεις αυξηµένης κατανάλωσης καφέ µπορεί να παρουσια-

στούν ταχυκαρδία και σπανιότερα καρδιακή αρρυθµία. Ο καφές, αν και µπορεί να προκαλέσει περιστασιακή αύξηση 
της αρτηριακής πίεσης, δεν µπορεί να θεωρηθεί αίτιο για την αρτηριακή υπέρταση, καλό είναι όµως τα άτοµα µε αρτηρι-

ακή υπέρταση να περιορίζουν τη χρήση του. Ο καφές είναι κοµµάτι της κοινωνικής µας ζωής, συνδυάζεται µε τη βόλτα µας 
αλλά και την εργασία µας, έχει τη δική του κουλτούρα µε φανατικούς φίλους αλλά και εχθρούς. Απολαύστε υπεύθυνα, λοιπόν, το 

καφεδάκι σας, γνωρίζοντας πού ωφελεί και πότε πρέπει να προσέχετε.

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

Παρέα µε µια 
κούπα καφέ

Γιατροί και διατροφολόγοι το συστήνουν ανεπιφύλακτα ως φυσικό ελιξίριο ενέργειας, 
καλής υγείας, ενυδάτωσης, νεότητας, ιδανικής σιλουέτας κ.λπ. Τελικά είναι αλήθεια 
ή µύθος ότι ο πιο απλός συνδυασµός του κόσµου –νερό µε λεµόνι– είναι τόσο 

θαυµατουργός;

• Το νερό µε λεµόνι βελτιώνει την όψη του δέρµατος. Η βιταµίνη C είναι αντιοξειδωτική, 
αναζωογονεί το σώµα ενισχύοντας την παραγωγή κολλαγόνου και καθυστερώντας την 
εµφάνιση των ρυτίδων. Παράλληλα, το νερό ενυδατώνει τα κύτταρα.

• Ανακουφίζει από την καούρα (αρκεί το λεµόνι να έχει πέσει µε µέτρο – όχι πάνω από 
ένα κουταλάκι του γλυκού σε ένα ολόκληρο ποτήρι νερό).

• Καθαρίζει το συκώτι συµβάλλοντας στην αποβολή των τοξινών. Συγκεκριµένα, 
προκαλεί έντονη διούρηση, το οποίο σηµαίνει ταχεία αποβολή των κατακρατούντων 
υγρών. Παράλληλα, το λεµόνι δίνει ώθηση στο συκώτι ώστε να παράγει περισσότερα 
ένζυµα απ’ οποιαδήποτε τροφή ή ποτό.

• ∆ρα σαν ήπιο φυσικό διουρητικό και εµποδίζει το φούσκωµα.

• Ενυδατώνει τον οργανισµό µε ουσιαστικό τρόπο. Η κατάσταση της 
αφυδάτωσης, πέρα από την απώλεια ενέργειας, είναι υπεύθυνη και για το 
αίσθηµα πείνας.

• ∆ρα αγχολυτικά. Επιστήµονες έχουν αποφανθεί ότι έστω και µια µικρή 
ποσότητα λεµονιού µπορεί να µειώσει τα επίπεδα άγχους.

• Μας δίνει ενέργεια. Το κάλιο που περιέχει το λεµόνι µπορεί να 
βοηθήσει στην εγκεφαλική και τη νευρική µας λειτουργία, ώστε να 
είµαστε σε µεγαλύτερη εγρήγορση και να µη νιώθουµε «πεσµένες».

• Ενισχύει το ανοσοποιητικό. Η βιταµίνη C είναι ασπίδα για απλές 
ασθένειες, όπως το κρυολόγηµα και ο πονόλαιµος.

• Θωρακίζει από µορφές καρκίνου. Σύµφωνα µε µελέτη του 
Ινστιτούτου Επιστηµών Υγείας της Βαλτιµόρης, ο χυµός 
λεµονιού καταστρέφει 11 είδη καρκινικών κυττάρων.

• Οk, το νερό µε λεµόνι δεν καίει τα λίπη, όπως 
θα θέλαµε, ούτε αρκεί για να πάρει φωτιά ο 
µεταβολισµός µας, αλλά σίγουρα υποβοηθά 
στην απώλεια βάρους, αν το επιλέγεις αντί 
για κάποιο άλλο ποτό ή αναψυκτικό ή 
καφέ µε ζάχαρη.



ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ 
ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ

η εξέλιξη στα καυσόξυλα...

Το πρώτο εργοστάσιο αποξήρανσης καυσόξυλων στην Ελλάδα

Τα καυσόξυλα 

  έχουν υποστεί επεξεργασία ξήρανσης
   είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα 
πρότυπα DIN51718, ASTM D 1102-84, 
CEN/TS 14918:2005 Τμήμα Σχεδιασμού και 
Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου-Εργαστήριο 
Ποιοτικού Ελέγχου

  έχουν πλούσια καύση
   δε μολύνουν την ατμόσφαιρα στο σπίτι σας 
και τη διατηρούν υγιεινή και καθαρή.

   δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον με καπνό και 
αιθαλομίχλη

Η απόδοση των καυσόξυλων της PYROXIL 
είναι διπλάσια από τα υπόλοιπα, που δεν έχουν 
υποβληθεί στη διαδικασία αποξήρανσης. Το ξύλο 
αποδίδει 4494 Kcal/kg βάση της πιστοποίησης, 
εξασφαλίζοντας άμεσα την απαραίτητη ζέστη, 
σε αντίθεση με τα ξύλα της αγοράς που, λόγω 
της υγρασίας που περιέχουν, πρέπει πρώτα να 
στεγνώσουν και μετά να καούν με αποτέλεσμα να 
μειώνεται η θερμιδική απόδοσή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες  
μπορείτε να επισκεφθείτε  
το www.kafsoxilo.gr
εναλλακτικά  μπορείτε  

να καλέσετε 
 στο 210 3466996  

(09:00-18:00)

Η τιμή διάθεσης 
των καυσόξυλων 
της PYROXIL 
είναι σχεδόν ίδια 
με τις τιμές των 
άλλων καυσόξυλων 
της αγοράς, 
με επιπλέον 
χαρακτηριστικά, 
την διπλάσια 
θερμαντική αξία 
και την μηδενική 
εκπομπή ρύπων 
στο περιβάλλον 
μέσα και έξω  
από το σπίτι.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ  
ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ 10 ΣΑΚΙΑ

NEW

Aπό φέτος  
διαθέσιμη  
παράδοση  

με Γερανό

Tηλεφωνήστε  
για να σας 

ενημερώσουμε

Ανάμεικτα  
Big Bag  Eλιά - Οξιά

NEW

115x115x100

1,30m3

ΔΑΔΙ  
5€  

από 7€ 

ΔΙΧΤΥ  
3€  

από 4,5€ 
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