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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

Ζώα συντροφιάς 
Η απορία δεν είναι 
γιατί αποσύρθηκε 
το νοµοσχέδιο
αλλά τι σκοπό είχε
σελ. 10

Γ. Καπόπουλος 

∆ύση-Ρωσία: 
Business as usual 
παρά τη βιτρίνα 
έντασης

 σελ. 5

Μητροπολίτης 
Αχαΐας Αθανάσιος

«Είναι ανάγκη 
να γνωρίσεις 
και να κατανοήσεις 
τον γείτονά σου»

σελ. 9

Αθλητισµός 

Όταν το ελληνικό 
ποδόσφαιρο 
δικαιώνει 
την εισήγηση 
για Grexit

σελ. 37

ΕΝΘΕΤΟ 
AUTO FREE SUNDAY
DACIA DUSTER 4X4 1.5 DCI
ΜΗ ΣΤΑΘΕΙΤΕ
ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ!

Αφιέρωµα
Μυρίζει Πάσχα…

σελ. 15-21 σελ. 23-36

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΕΞΟ∆Ο
ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ

ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΥΣΤΗΡΩΝ 
ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ 

ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

ΤΣΙΠΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ 

ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
σελ. 4, 6-7
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FREE SUNDAΥ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 
∆ηµήτρης Γκέλµπουρας,

                   www.one9six.com

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΥ ΜΑΤΙΝΑ 
dmatina@freesunday.gr 

210-6754430

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Εurokinissi
 

ΥΠΟ∆ΟΧΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΟΥ ΒΙΚΥ 

vickyth@freesunday.gr 
210-6754430

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

dianomi@freesunday.gr, 
 210-7230545

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ 
Τ.Κ. 10559

ΤΗΛ: 210-6754430, 
FAX: 210-6729238

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS 
ΑΕΒΕ

∆ιανέµεται ∆ωρεάν
www.freesunday.gr

*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, η 
αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιλη-
πτική, ή κατά παράφραση, ή διασκευή 
απόδοσης του περιεχοµένου της εφηµε-
ρίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανι-
κό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογρα-
φήσεως ή άλλον, χωρίς προηγούµενη 
γραπτή άδεια του εκδότη. Νόµοι 238/ 
1970, 4301/1979, Ν. 100/1975, Ν∆ 
3565/1956 και 4254, 1962 και κανόνες 
του ∆ιεθνούς ∆ικαίου.

Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!

AUTO

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

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 
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AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...
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AUTO
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ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πατέντες Made in USA
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 

AUTO
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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
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AUTO
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La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

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

ΝΕΟ 
CITROEN C3

ΘΕΜΑΤΑ

04 // ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ 
Ικανοποιηµένος απ’ όσα κατάφερε να… 
µη γίνουν
05 // ΚΟΣΜΟΣ Γ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ 
Με άλλοθι τη Ρωσία
06 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
Είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει καθαρή 
έξοδος
08 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Η µεγάλη ταλαιπωρία 
του «Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον ΙΙ»
09 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΧΑΪΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
«Είναι ανάγκη να γνωρίσεις και να 
κατανοήσεις τον γείτονά σου»
10 // ΑΠΟΨΗ ΝΤ. ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ Γιατί 
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
δεν ενδιαφέρεται για τα ζώα; - Γιατί έτσι.
11 // TWITTER Η επιστροφή του 
Καµµένου και το σκανδαλιστικό γυµνό
12 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Π. ΛΑΜΨΙΑΣ 
«Οι εφηµερίδες ανήκουν στους 

αναγνώστες»
13 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Τα υδροπλάνα 
δεν προσθαλασσώθηκαν
14 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Αριθµός-ρεκόρ θέσεων 
σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

SPORTS
37 // ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ  
Όταν δικαιώνει την εισήγηση για Grexit

FREE TIME
38 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώµενα 
της εβδοµάδας
39 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΛΕΩΝ 
ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΗΣ «∆εν έχω κάνει ποτέ 
µου κανένα σχέδιο»

Αφιέρωµα
Μυρίζει Πάσχα… σελ. 15-21



ΚΑΡΤΕΣ

Η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα

 Αυτό το Πάσχα, 
τα yellows έρχονται διπλά.

Και το Πάσχα, κάνε ό,τι έκανες πάντα και κέρδισε όπως δεν κέρδισες ποτέ!

www.piraeusbank.gr/yellow  -  T. 18 2 18 

Κάθε µέρα, από 23 Μαρτίου έως 15 Απριλίου, 2.000 νικητές διπλασιάζουν 

τα yellows της τυχερής τους αγοράς µε τις κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς 

που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα!

Επιπλέον, 5 υπερτυχεροί θα κερδίσουν από 1.000.000 yellows!

Tα διπλά yellows αφορούν συναλλαγές µέχρι και €300, ενώ το 1.000.000 yellows αφορά όλες τις συναλλαγές.
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πολιτική

Το σύνολο του τζίρου της ανάπτυξης που 
παρουσίασε ο κ. Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη 
µε διάφορες δράσεις και προγράµµατα είναι 
περίπου 5 δισ. ευρώ. Για την ακρίβεια, 
4.820.000 ευρώ. Από αυτά, όπως είπε ο 
ίδιος, έχουν καταβληθεί 276 εκατ. ευρώ, 
δηλαδή το 5,7%.

Μία εξαιρετικά επιτυχή διαχείριση για την κυβέρ-
νηση είχε το αναπτυξιακό συνέδριο της Θεσσα-
λονίκης. Όχι γιατί έγινε κάτι σπουδαίο κατά τη 
διάρκεια των εργασιών του, άλλωστε θα ήταν α-

φελές να προσδοκά κανείς ότι θα µπορούσε να γίνει κάτι, αλλά 
γιατί αποφεύχθηκαν όλα τα προβλήµατα που θα µπορούσαν να 
δηµιουργηθούν από τα ανοιχτά µέτωπα που η κυβέρνηση έχει 
στην πόλη και στη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα.

Και αυτά ξεκινούν από τα πολιτικά ζητήµατα, όπως το θέµα 
του ονόµατος της ΠΓ∆Μ, και καταλήγουν σε ζητήµατα που στην 
πόλη έχουν προκαλέσει δυσαρέσκειες στις σχέσεις της κυβέρ-
νησης µε την τοπική κοινωνία, όπως η ΕΥΑΘ ή ο χρυσός, αλλά 
η µόνη πορεία διαµαρτυρίας που στράφηκε κατά του συνεδρίου 
ήταν η πορεία του ΠΑΜΕ µε καθαρά κοµµατικό χαρακτήρα.

Ο κ. Τσίπρας στην πρώτη δηµόσια εµφάνισή του στη Θεσσα-
λονίκη µετά το συλλαλητήριο για το όνοµα στις 21 Ιανουαρίου 
2018, πριν από δέκα εβδοµάδες δηλαδή, κατάφερε να γλιτώσει 
όχι µόνο τη συνέχεια του συλλαλητηρίου για το Μακεδονικό 
αλλά και όλες τις υπόλοιπες διαµαρτυρίες που είχαν απειληθεί.

Ο «καραµανλικός» Τσίπρας
Η εµπλοκή στη διοργάνωση του συνεδρίου του περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα, ο οποίος συµ-
µετείχε στο συλλαλητήριο για το Μακεδονικό, ήταν ασπίδα προ-
στασίας για όποιες σκέψεις θα υπήρχαν για καταγραφή αντιδρά-
σεων στο πρόσωπο του κ. Τσίπρα για τις θέσεις του στο θέµα.

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός δεν δίστασε να καταλογίσει στον 
περιφερειάρχη αποµάκρυνση από τις θέσεις της κυβέρνησης 
Καραµανλή το 2008. «Υπ’ αυτή την έννοια, θα ήθελα να πω ότι 
δεν κατανοώ τη σπουδή του Αποστόλη να τοποθετηθεί σήµερα, 
παίρνοντας µια θέση που µας πηγαίνει πίσω και από την εθνική 
γραµµή που διαµορφώθηκε το 2008 στο Βουκουρέστι, όταν τότε 
ήταν βουλευτής της κυβερνητικής πλειοψηφίας που διαµόρ-
φωσε αυτή την εθνική γραµµή» είπε από βήµατος του συνεδρίου 
ο πρωθυπουργός, ο οποίος δεν δίστασε να χρησιµοποιήσει και 
τον γνωστό αφορισµό του πρώην πρωθυπουργού περί χρήσιµων 
και ευχάριστων.

«Όσοι πραγµατικά θέλουµε να λέµε πράγµατα όχι κατ’ ανά-
γκη ευχάριστα στ’ αυτιά, αλλά χρήσιµα για τον τόπο» είπε ο κ. 
Τσίπρας, τοπικά στελέχη του οποίου χαρακτήριζαν την απόφαση 
του κ. Τζιτζικώστα να οργανώσει το συνέδριο απόδειξη των απο-
στάσεων που έχει πάρει από τη Ν∆ ο περιφερειάρχης, ενώ στε-
λέχη της Ν∆ επισήµαιναν τη µεγάλη ροή φωτογραφιών Τσίπρα-
Τζιτζικώστα που κυκλοφόρησαν.

Αγροτικές εκτονώσεις
Η δεύτερη εκτόνωση για την οποία δούλεψαν οι συνεργάτες του 
πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη µε επιτυχία ήταν η υπόθεση 

των τευτλοπαραγωγών, που δεν έχουν ακόµη εξοφληθεί για την 
παραγωγή που παρέδωσαν στην Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχα-
ρης. Από τα 10,5 εκατ. ευρώ, µένει ένα υπόλοιπο περίπου 6 εκατ. 
ευρώ, για το οποίο απειλούσαν να κάνουν διαδήλωση διαµαρτυ-
ρίας στο ξενοδοχείο όπου θα διεξάγονταν οι εργασίες του συνε-
δρίου.

Τελικά, όχι µόνο δεν έκαναν τη διαδήλωση αλλά αρκέστη-
καν σε µια απλή διαβεβαίωση του πρωθυπουργού ότι θα εξοφλη-
θούν. «Άµεσα θα αποζηµιωθούν για το προϊόν που παρέδωσαν 
και θα ενισχυθούν µε τα ποσά εκείνα τα οποία είναι αναγκαία 
για να καλλιεργήσουν και την επόµενη καλλιεργητική περίοδο 
τα χωράφια τους» είπε ο κ. Τσίπρας.

Οι ροδακινοπαραγωγοί αρκέστηκαν σε µια δήλωση του υ-
πουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος όταν ρωτήθηκε για την 
απώλεια εσόδων του κλάδου λόγω του εµπάργκο στη Ρωσία, πε-
ριορίστηκε να πει «κάνω ό,τι µπορώ». ∆ιαδήλωση, πάντως, δεν 
έγινε.

Ρηχή εξόρυξη
Το κρίσιµο πολιτικά για τον ΣΥΡΙΖΑ µέτωπο της εξόρυξης χρυ-
σού στη Χαλκιδική πέρασε επίσης χωρίς αντιδράσεις, γιατί η δι-
αδήλωση κατά της εξόρυξης, η οποία κατήγγειλε την κυβέρνηση 
ότι η διαιτησία γίνεται για να ευνοηθεί η εταιρεία, προγραµµατί-
στηκε το απόγευµα της Τρίτης, δηλαδή µία ηµέρα πριν από την 
παρουσία του πρωθυπουργού, και σε χώρο που απέχει χιλιόµε-
τρα από το ξενοδοχείο που φιλοξενούσε το συνέδριο.

Όµως ο πρωθυπουργός επιφύλαξε στην οµιλία του µια σαφή 
αναφορά σε αυτούς, καθώς, όπως είπε, η κυβέρνησή του θα επι-
µείνει «στην απαρέγκλιτη και σχολαστική τήρηση των περιβαλ-
λοντικών κανόνων για το σύνολο των δραστηριοτήτων της εξό-
ρυξης».

Ο κ. Τσίπρας ήταν καθησυχαστικός, αλλά κάποιοι από τους 
αντιπάλους της εξόρυξης σηµείωσαν ότι από την οµιλία του έ-

λειπε το σύνηθες επιµύθιο της αναφοράς, σύµφωνα µε το οποίο 
«αν δεν τηρηθούν οι κανόνες, δεν θα γίνει η επένδυση».

Υδάτινη αγωνία
Το κυβερνητικό επιτελείο ανησυχούσαν και οι αντιδράσεις των 
συµβασιούχων της ΕΥΑΘ οι οποίοι βρέθηκαν χωρίς δουλειά 
όταν η διοίκηση επέλεξε να µειώσει το κόστος αναθέτοντας εργα-
σίες της εταιρείας σε εργολάβους. Οι περίπου 90 συµβασιούχοι 
που έκαναν πορείες στους δρόµους της πόλης και κατάληψη των 
κεντρικών γραφείων της εταιρείας δεν έφτασαν στο ξενοδοχείο, 
καθώς την εκτόνωση της οργής τους, στην οποία συµπεριέλαβαν 
και τον υπουργό Εσωτερικών, ανέλαβαν το γραφείο του πρωθυ-
πουργού και διάφορες υποσχέσεις, που αµφίβολο είναι αν θα πε-
ράσουν από τη Βουλή, όµως αποδείχθηκαν χρήσιµες.

Ωστόσο, την ίδια στιγµή που ο πρωθυπουργός διαβεβαίωνε 
ότι «στηρίξαµε την προσπάθεια εκσυγχρονισµού της επιχείρη-
σης», οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης διαπίστωναν ότι η διακοπή 
νερού που είχαν από την προηγούµενη νύχτα θα συνεχιζόταν για 
πολύ ακόµη, εξαιτίας µιας βλάβης στον αγωγό που µεταφέρει το 
νερό από την Αραβησσό. Οι εκτιµήσεις της διοίκησης της ΕΥΑΘ 
για την αποκατάσταση έπεφταν διαρκώς έξω, αλλά ο επικεφαλής 
της εταιρείας προτίµησε να αποδώσει το πρόβληµα στο γεγονός 
ότι όταν κατασκευάστηκε το δίκτυο δεν υπήρχε ενιαίος σχεδια-
σµός.

Πάντως, ο πρωθυπουργός δεν απέκλεισε τον στρατηγικό ε-
πενδυτή που θα αγοράσει το 24% της ΕΥΑΘ που θα πουληθεί, 
αλλά και δεν διαβεβαίωσε ότι το management της εταιρείας θα 
το διατηρήσει το ∆ηµόσιο: «Παράλληλα αναζητούµε επενδυτι-
κές λύσεις για την αναπτυξιακή προοπτική της εταιρείας για το 
24% της επιχείρησης. Λύσεις όµως που δεν σχετίζονται απαραι-
τήτως κατ’ ανάγκη µε κάποιον στρατηγικό επενδυτή από το ε-
ξωτερικό. Αλλά θα µπορούσε να παραχωρηθεί το ποσοστό αυτό 
είτε σε δήµους ή σε διαδηµοτικές επιχειρήσεις. Στην κατεύ-
θυνση αυτή, ο νέος “Καλλικράτης” θα δίνει τη δυνατότητα στους 
φορείς των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης να επενδύουν σε 
τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Ενώ στην αγορά µετοχών της ΕΥΑΘ 
θα µπορούσαν να δραστηριοποιηθούν και συλλογικοί κοινωνικοί 
φορείς, όπως ασφαλιστικά ταµεία και επιµελητήρια».

Η ιδέα της κοινωνικής ιδιοκτησίας της ΕΥΑΘ είχε προταθεί 
από την παράταξη των Οικολόγων στον ∆ήµο Θεσσαλονίκης, συ-
γκεντρώνοντας τα πυρά της παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ, όµως η προ-
σπάθεια που ανέλαβε η κίνηση Κ136 για τη δηµιουργία συνεται-
ρισµού που θα αγοράσει τις µετοχές δεν είχε τα προσδοκώµενα 
αποτελέσµατα.

Ο ΠΑΟΚ άργησε µια µέρα
Η βασική όµως διαχείριση της ηρεµίας στην πρωθυπουργική ε-
πίσκεψη ήταν η διαχείριση της επικείµενης τιµωρίας του ΠΑΟΚ, 
η οποία εκκρεµούσε στον αθλητικό δικαστή. Πριν ανέβει ο πρω-
θυπουργός στη Θεσσαλονίκη, διευκρινίστηκε ότι παραµένει η 
ποινή του µηδενισµού του ΠΑΟΚ, χωρίς όµως αφαίρεση βαθ-
µών, για τον αγώνα µε τον Ολυµπιακό, ενώ η ποινή για τον αγώνα 
µε την ΑΕΚ ανακοινώθηκε την εποµένη.

Πάντως, οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ δεν έδειξαν διάθεση να στεί-
λουν µήνυµα ισχύος στον πρωθυπουργό, όσο βρισκόταν στη 
Θεσσαλονίκη, όπως είχαν στείλει µαταιώνοντας εκδήλωση µε 
οµιλητή τον κ. Άδ. Γεωργιάδη το προηγούµενο Σάββατο, ενώ ο 
πρωθυπουργός έκανε γνωστό ότι «από το Ταµείο Εθνικής Άµυ-
νας έχει επίσης ληφθεί απόφαση για την αξιοποίηση έκτασης 
στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου του ΠΑΟΚ στην Τούµπα, 
προκειµένου να εξυπηρετηθεί το σχέδιο ανακατασκευής του γη-
πέδου του συλλόγου».

Ο αναπτυξιακός τζίρος της οµιλίας Τσίπρα
Το σύνολο του τζίρου της ανάπτυξης που παρουσίασε ο κ. Τσί-
πρας στη Θεσσαλονίκη µε διάφορες δράσεις και προγράµµατα 
είναι περίπου 5 δισ. ευρώ. Για την ακρίβεια, 4.820.000 ευρώ. Από 
αυτά, όπως είπε ο ίδιος, έχουν καταβληθεί 276 εκατ. ευρώ, δη-
λαδή το 5,7%. Τα υπόλοιπα θα διατεθούν αφού εξεταστούν οι 
προτάσεις που έχουν κατατεθεί…

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 
ΑΠ’ ΟΣΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ… ΜΗ ΓΙΝΟΥΝ
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κόσµος

Η 
πολιτική αλληλεγγύη των 
συµµάχων της Βρετανίας µε 
απελάσεις Ρώσων διπλωµα-
τών για την υπόθεση Σκριπάλ 
είναι αναµφισβήτητα µια επι-
κοινωνιακή επιτυχία για την 
κυβέρνηση της Μέι. Μια ε-
πιτυχία σχετική, καθώς η κυ-

βέρνηση των Συντηρητικών και το κυβερνών κόµµα, βαθιά 
διαιρεµένοι γύρω από το Brexit, σε εµφανή ακόµη σύγ-
χυσ η για το τι θέλουν για την επόµενη µέρα, δεν θα µπο-
ρέσουν να αξιοποιήσουν την εντυπωσιακή συµπαράταξη 
συµµάχων και εταίρων στις διαπραγµατεύσεις µε την Ε.Ε.

Τούτων λεχθέντων, στο επίπεδο των εντυπώσεων το 
Λονδίνο δηµιούργησε την αίσθηση ή την ψευδαίσθηση ότι 
παρενέβη καταλυτικά στη διαµόρφωση ενός κοινού παρο-
νοµαστή της ∆ύσης απέναντι στη Μόσχα.

Συµβολικά µέτρα
Παρά το γεγονός ότι η σκλήρυνση της στάσης της ∆ύσης 
απέναντι στη Ρωσία του Πούτιν σε επίπεδο συµβολισµών 
ξεπερνά και τις χειρότερες στιγµές του πρώτου Ψυχρού 
Πολέµου την περίοδο 1947-1991, η πραγµατικότητα είναι 
πιο σύνθετη.

Σε ό,τι αφορά τις ΗΠΑ, η µαζική απέλαση εξήντα 
Ρώσων διπλωµατών συνδέεται και µε την είσοδο στην κυ-
βέρνηση γερακιών όπως ο νέος υπουργός Εξωτερικών Πο-
µπέο και ο επικεφαλής του Συµβουλίου Εθνικής Ασφά-
λειας Μπόλτον, αλλά κυρίως εντάσσεται στη συνεχή πίεση 
που υφίσταται ο Τραµπ µε τη συνεχιζόµενη έρευνα για την 
ανάµειξη του Κρεµλίνου υπέρ του στην προεκλογική εκ-
στρατεία του 2016. Ένα ανοιχτό µέτωπο που οδηγεί τον 
Τραµπ σε επικοινωνιακούς αντιπερισπασµούς, για να απο-
δείξει ότι δεν έχει εξαρτήσεις από τη Μόσχα.

Σε ό,τι αφορά τη Γερµανία, η απέλαση τεσσάρων Ρώσων 
διπλωµατών εντάσσεται στην οριακή προσπάθεια εξισορ-
ρόπησης µιας στρατηγικής σχιζοφρένειας: το Βερολίνο ε-
ξαρτάται, όπως η Ευρώπη συνολικά, από τις ΗΠΑ για την 
εγγύηση της ασφάλειας από εξωτερικές απειλές και ταυτό-
χρονα από τη Ρωσία για την ενεργειακή του επάρκεια.

Άλλωστε, λίγες ώρες µετά την απέλαση των Ρώσων δι-
πλωµατών από τη Γερµανία, δόθηκε από τις αρµόδιες υπη-
ρεσίες στο Βερολίνο η τελική έγκριση για την κατασκευή 
του υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 
II που θα συνδέει απευθείας τη Ρωσία µε τη Γερµανία.

Στα παραπάνω να προσθέσουµε την ανάγκη να σταθεί η 
Γερµανία αλληλέγγυα στις χώρες του Βορρά, που υπό την 
ηγεσία της Ολλανδίας απορρίπτουν επί της ουσίας την α-
τζέντα µεταρρυθµίσεων του Μακρόν στην Ευρωζώνη. Οι 
χώρες του Βορρά είναι οπαδοί της κληρονοµιάς Σόιµπλε 
και εκτιµούν ότι απειλούνται και από ενδεχόµενη δηµοσι-
ονοµική χαλάρωση αλλά και από πιθανή έλλειψη αποφασι-
στικότητας απέναντι στη Μόσχα.

Για την Ιταλία, που συνήθως είναι αρνητική σε κυρώ-
σεις κατά της Μόσχας, η απάντηση βρίσκεται στη µετεκλο-
γική ακυβερνησία, που δεν επιτρέπει σε µια κυβέρνηση 
που διεκπεραιώνει τις τρέχουσες υποθέσεις να διαφορο-
ποιηθεί από το Παρίσι και το Βερολίνο, καθώς η Ρώµη θα 
χρειαστεί σύντοµα την κατανόηση της Μέρκελ και του Μα-
κρόν για τον δηµοσιονοµικό της εκτροχιασµό.

Σε ό,τι αφορά τη Γαλλία, είναι προφανές ότι σε µια 
στιγµή που ο Μακρόν αναζητά ευρωπαϊκές συµµαχίες για 
τη µεταρρύθµιση της Ευρωζώνης δεν µπορούσε να διαφο-
ροποιηθεί από τη Γερµανία και την Ιταλία, που είναι οι 
βασικοί συνοµιλητές του στην ενδοευρωπαϊκή διαπραγ-
µάτευση. Σχεδόν ταυτόχρονα µε την απέλαση των Ρώσων 
διπλωµατών το Μέγαρο των Ηλυσίων έσπευσε να διευκρι-
νίσει ότι ισχύει η προγραµµατισµένη για τον Μάιο συνά-
ντηση Μακρόν-Πούτιν.

Έτσι, η υπόθεση Σκριπάλ, αντί να λειτουργήσει ως ε-

Η υπόθεση Σκριπάλ, αντί να λειτουργήσει 
ως επίδειξη ενότητας και αποφασιστικότητας 
της Ε.Ε. και της ∆ύσης, οδηγεί σε 
συµβολικά µέτρα κατά της Ρωσίας, που 
δεν θίγουν ενεργειακά συµβόλαια, 
ούτε µαταιώνουν προγραµµατισµένες 
συναντήσεις κορυφής.

Πέραν των προσχηµάτων και των 
συµβολισµών, σχεδόν κάθε χώρα-µέλος της 
Ε.Ε. έχει τη δική της πολιτική απέναντι στη 
Ρωσία.

 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΕ ΑΛΛΟΘΙ ΤΗ ΡΩΣΙΑ

πίδειξη ενότητας και αποφασιστικότητας της Ε.Ε. και της 
∆ύσης, οδηγεί σε συµβολικά µέτρα κατά της Ρωσίας, που 
δεν θίγουν ενεργειακά συµβόλαια, ούτε µαταιώνουν προ-
γραµµατισµένες συναντήσεις κορυφής.

Πολυδιάσπαση και σύγχυση
Σε δεύτερη, πιο προσεκτική ανάγνωση, λοιπόν, η αλληλεγ-
γύη της ∆ύσης στη Βρετάνια αναδεικνύει τόσο την παρατε-

ταµένη θεσµικά πολιτική κρίση στις ΗΠΑ όσο και την πο-
λυδιάσπαση και σύγχυση που επικρατεί στην Ε.Ε. και την 
Ευρωζώνη για το µέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Ένα κραυγαλέο παράδειγµα της ακραίας ευρωπαϊκής 
πολυδιάσπασης, που αναδεικνύεται ανάγλυφα κάθε φορά 
που τίθεται θέµα επιβολής κυρώσεων και ενίσχυσης της 
παρουσίας δυνάµεων του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη, 
είναι η τετράδα του Βίζεγκραντ – η Πολωνία, η Τσεχία, η 
Ουγγαρία και η Σλοβακία.

Η Πολωνία συµπλέει µε τις βαλτικές χώρες, τη Φιν-
λανδία, τη ∆ανία και τη Σουηδία και είναι υπέρ της πιο α-
κραίας περιχαράκωσης της Ε.Ε. και της ∆ύσης απέναντι 
στη Ρωσία.

Στους αντίποδες βρίσκεται η Ουγγαρία του λαϊκιστή 
Όρµπαν, που έχει µια ρεαλπολιτίκ ενεργειακής και εµπο-
ρικής συνεργασίας µε τη Μόσχα.

Ανάµεσα στην παραπάνω αντίστιξη της Βαρσοβίας µε 
τη Βουδαπέστη βρίσκονται η Τσεχία και η Σλοβακία.

∆εν χρειάζεται περαιτέρω τεκµηρίωση για να νοµιµο-
ποιηθεί η διαπίστωση ότι πέραν των προσχηµάτων και 
των συµβολισµών, σχεδόν κάθε χώρα-µέλος της Ε.Ε. έχει 
τη δική της πολιτική απέναντι στη Ρωσία.

∆υνατότητα ελιγµών
Εξυπακούεται ότι στον βαθµό που η κρίση της Ευρωζώ-
νης θα βραχυκυκλώνει κάθε προσπάθεια πολιτικής εµ-
βάθυνσης της Ε.Ε. στους τοµείς της εξωτερικής και α-
µυντικής πολιτικής, τόσο θα διευρύνεται η δυνατότητα 
του Κρεµλίνου να ελίσσεται κατάλληλα και κατά περί-
πτωση, για να διασφαλίζει τα ζωτικά εθνικά συµφέρο-
ντα της Ρωσίας.
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Ένα ακόµη κυβερνητικό αφήγηµα, αυτή τη 
φορά η λεγόµενη καθαρή έξοδος από το πρό-
γραµµα-µνηµόνιο, κατέρρευσε υπό την πίεση 
της δύσκολης πραγµατικότητας που έχουν 
διαµορφώσει τα λάθη και οι παραλείψεις του 

πρωθυπουργού κ. Τσίπρα και των συνεργατών του.

Μόνο για τους πιστωτές
Η καθαρή έξοδος από το πρόγραµµα-µνηµόνιο, στον βαθµό 
που υπάρχει, αφορά τους Ευρωπαίους εταίρους και πιστωτές. 
Αυτοί θα απαλλαγούν µετά τον Αύγουστο του 2018 από την υ-
ποχρέωση να δίνουν δάνεια στο ελληνικό ∆ηµόσιο µε προ-
νοµιακό επιτόκιο της τάξης του 1% και να δέχονται τη σχε-
τική κριτική από τα κόµµατα της αντιπολίτευσης των χωρών 
τους, τα οποία θέλουν µια ακόµη πιο αυστηρή στάση έναντι 
της Ελλάδας, στο όνοµα της προστασίας των καλώς εννοούµε-
νων συµφερόντων των φορολογούµενων πολιτών. Στην πραγ-
µατικότητα, βέβαια, το µεγαλύτερο µέρος του χρηµατοδοτι-
κού «µαξιλαριού» που θα επιτρέψει την έξοδο του ελληνικού 
∆ηµοσίου στις αγορές προέρχεται από τα αδιάθετα κεφάλαια 
του τρίτου προγράµµατος, δηλαδή από τους Ευρωπαίους εταί-
ρους και πιστωτές.

Σε ό,τι αφορά τους περισσότερους συµπολίτες µας, απο-
δεικνύεται ότι δεν υπάρχει έξοδος από τη µνηµονιακή λιτό-
τητα αλλά, αντίθετα, κλιµάκωσή της, για να καλυφθούν οι δι-
άφοροι λογαριασµοί που δηµιούργησαν η αστοχία και η σκό-
πιµη καθυστέρηση του 2015.

Ο λογαριασµός συνοψίζεται από τους εκπροσώπους του 
Eurogroup και του ∆ΝΤ ως εξής:

Πρώτον, υπάρχει καθυστέρηση στην εφαρµογή περί-
που 80 προαπαιτούµενων της τέταρτης αξιολόγησης και 
θα πρέπει η κυβέρνηση να βάλει δύσκολες υπογραφές, 
για παράδειγµα στον ενεργειακό τοµέα, και να προχω-
ρήσει στη λήψη συγκεκριµένων µέτρων, όπως η κλιµά-
κωση των πλειστηριασµών ακινήτων, για να ολοκληρω-
θεί η αξιολόγηση σύµφωνα µε το πρόγραµµα τον Ιούνιο.

∆εύτερον, η µεγάλη µείωση των παλαιών κύριων συ-
ντάξεων από τις αρχές του 2019, την οποία έχει υπογρά-
ψει ο κ. Τσίπρας και έχει εγκρίνει η κυβερνητική πλειο-
ψηφία στη Βουλή, θεωρείται αδιαπραγµάτευτη από τους ε-
ταίρους-πιστωτές και γι’ αυτό µπορεί να έχουµε εκλογές το 
φθινόπωρο του 2018, προτού εφαρµοστεί το νέο κοινωνικά 
σκληρό µέτρο.

Το ∆ΝΤ επιµένει στην εφαρµογή της προγραµµατισµέ-
νης για τις αρχές του 2020 µείωσης του αφορολόγητου ορίου 
για το ετήσιο εισόδηµα από το 2019. Το πιθανότερο είναι ότι 
δεν θα ικανοποιηθεί το αίτηµά του για επιτάχυνση, αλλά θα 
χρησιµοποιηθεί σε επίπεδο Eurogroup για να επικυρωθεί η 
άµεση µείωση των παλαιών κύριων συντάξεων.

Τρίτον, οι αρµόδιοι τονίζουν σε κάθε ευκαιρία –χαρα-
κτηριστική η συνέντευξη που έδωσε ο νέος επικεφαλής του 
EuroWorking Group κ. Φάιλµπριφ στην εφηµερίδα «Τα 
Νέα»– ότι θα χρειαστεί στην περίπτωση της Ελλάδας ενισχυ-
µένη εποπτεία για την περίοδο µετά τη λήξη του προγράµ-
µατος. Σύµφωνα µε το σκεπτικό που αναπτύσσουν αυτοί που 
συµµετέχουν στη διαχείριση του ελληνικού προγράµµατος, η 
Ελλάδα έχει ειδικά προβλήµατα, όπως το εξαιρετικά υψηλό 
δηµόσιο χρέος, η µεγάλη καθυστέρηση στην εφαρµογή των 
µεταρρυθµίσεων, σοβαρές δυσλειτουργίες στη δηµόσια διοί-
κηση και στη ∆ικαιοσύνη, έλλειψη της λεγόµενης ιδιοκτη-
σίας του προγράµµατος, τα οποία επιβάλλουν ενισχυµένη ε-
ποπτεία για ένα αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα. Προς το 
παρόν δεν έχει παρουσιαστεί στις λεπτοµέρειές της η ενισχυ-
µένη εποπτεία, είναι όµως φανερό ότι η θεωρία της κυβέρνη-
σης σύµφωνα µε την οποία µετά τη λήξη του προγράµµατος 
αποκτά µεγάλη αυτονοµία κινήσεων δεν έχει σχέση µε την 
πραγµατικότητα.

Τέταρτον, το µήνυµα από τις Βρυξέλλες και τη Φραν-
κφούρτη προς την Αθήνα είναι ότι θα πρέπει να εντατικο-
ποιηθούν οι πλειστηριασµοί ακινήτων και η επιθετική δια-

ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ 
ΟΤΙ ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΚΑΘΑΡΗ ΕΞΟ∆ΟΣ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η κρίση µε την Τουρκία 
µπορεί να επιβαρύνει την 
οικονοµία.

Η µείωση των παλαιών κύριων συντάξεων 
που θα πραγµατοποιηθεί τον Ιανουάριο 
του 2019 µπορεί να αποτελέσει καταλύτη 
πολιτικών εξελίξεων.

Οι Ευρωπαίοι εταίροι και πιστωτές επιµένουν 
ότι στην περίπτωση της Ελλάδας θα 
ισχύσει ενισχυµένη εποπτεία λόγω ειδικών 
προβληµάτων.

απόσυρση 40 δισ. ευρώ, και επαρκούς χρηµατοδότησης του ι-
διωτικού τοµέα της οικονοµίας από το τραπεζικό σύστηµα. Το 
αξιοπερίεργο είναι ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι-πιστωτές δεν α-
ναπτύσσουν πρωτοβουλίες, όπως, για παράδειγµα, η ίδρυση 
µιας bad bank ή η πρόσθετη χρηµατοδότηση των τραπεζών 
από τα αδιάθετα κεφάλαια του τρίτου δανειακού προγράµµα-
τος, για να επιταχυνθεί η επιστροφή του τραπεζικού συστή-
µατος στην προ του 2015 σχετικά καλή κατάσταση.

Πέµπτον, όσο καθυστερεί η κυβέρνηση Τσίπρα στην ε-
φαρµογή των συµφωνηθέντων, τόσο ενισχύονται οι δισταγµοί 
των Ευρωπαίων εταίρων να προχωρήσουν σε µια γενναία ανα-
διάρθρωση του χρέους του ελληνικού ∆ηµοσίου. Ενδεικτικό 
της αρνητικής δυναµικής που αναπτύσσεται είναι ότι αρκετοί 
Ευρωπαίοι συνοµιλητές της κυβέρνησης έχουν αρχίσει να α-
ναφέρονται σε προηγούµενες αποφάσεις του Eurogroup για 
το χρέος, στις οποίες αναφέρεται ρητά ότι η αναδιάρθρωσή 
του θα προχωρήσει µόνο στην περίπτωση που κριθεί ανα-
γκαία.

Άλλο δείγµα έλλειψης καλής πολιτικής διάθεσης έναντι 
της κυβέρνησης Τσίπρα είναι η απόφαση για σταδιακή επι-
στροφή µέρους των κερδών των κεντρικών τραπεζών από τις 
αγοραπωλησίες ελληνικών οµολόγων σε βάθος χρόνου και 
µε αυστηρές προϋποθέσεις. Να θυµίσουµε ότι µε βάση τους 
όρους του δεύτερου προγράµµατος-µνηµονίου, η Ελλάδα θα 
εξασφάλιζε την επιστροφή κερδών της τάξης των 10 δισ. ευρώ 
χωρίς όρους, ενώ µετά τους χειρισµούς Τσίπρα-Βαρουφάκη 
µπορούµε να ελπίζουµε σε επιστροφή µόνο 4 δισ. ευρώ στη 

διάρκεια της επόµενης τετραετίας µε ιδιαίτερα αυστηρούς 
όρους.

Οι ελιγµοί του Μαξίµου
Στο τέλος µίας τριετίας οικονοµικής στασιµότητας ο 
κ. Τσίπρας προσπαθεί να εµφανίσει ένα οικονοµικό 
success story το οποίο δεν εντυπωσιάζει την ευρύτερη 
κοινή γνώµη. Στη διάρκεια της τελευταίας τριετίας όλες 
οι χώρες που αντιµετώπισαν µνηµονιακές καταστάσεις 
αναπτύχθηκαν δυναµικά και κάλυψαν µεγάλο µέρος της 

χαµένης οικονοµικής απόστασης. Η Ιρλανδία αύξησε το 
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της κατά 14%, η Ισπα-

νία κατά 10%, η Πορτογαλία και η Κύπρος κατά 7%-8%. Στο 
ξεκίνηµα του 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι διεθνείς 
οργανισµοί προέβλεπαν για την Ελλάδα αναπτυξιακές επιδό-
σεις συγκρίσιµες µε εκείνες της Πορτογαλίας και της Κύπρου, 
αλλά τα ριζοσπαστικά πειράµατα και η σκόπιµη καθυστέρηση 
του κ. Τσίπρα έφεραν µία τριετία στασιµότητας που µεγάλωσε 
τα οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα.

Τα αποτελέσµατα των δηµοσκοπήσεων δείχνουν ότι η 
κοινή γνώµη αντιλαµβάνεται τις συνέπειες της αποτυχίας της 
οικονοµικής πολιτικής της κυβέρνησης Τσίπρα και πως το 
2019 και το 2020 θα είναι εξαιρετικά δύσκολα εξαιτίας των 
νέων µέτρων που ήδη έχει ψηφίσει η κυβερνητική πλειοψη-
φία στη Βουλή.

Το Μαξίµου προσπαθεί να αντιµετωπίσει τις πολιτικές 
συνέπειες της διαχειριστικής αποτυχίας µε ένα µείγµα προ-
παγάνδας για δήθεν καθαρή έξοδο των περισσότερων πολιτών 
από τη λιτότητα και επιλεκτικών παροχών, ιδιαίτερα σε πολί-
τες που έχουν βρεθεί στο οικονοµικό και κοινωνικό περιθώ-
ριο εξαιτίας της παράτασης της κρίσης.

Η µέθοδος που ακολουθεί το οικονοµικό επιτελείο είναι 
η εξής: Φουσκώνουν το δηµοσιονοµικό πρωτογενές πλεόνα-
σµα καθυστερώντας σκόπιµα ορισµένες δηµόσιες δαπάνες ή 
την έγκριση της κάλυψης των δαπανών. ∆ηµιουργούν έτσι µία 
δηµοσιονοµική εικόνα καλύτερη από την πραγµατική, σε µια 
προσπάθεια να συνεννοηθούν µε τους πιστωτές, και εξασφα-
λίζουν ορισµένα κονδύλια για τη χρηµατοδότηση επιλεκτι-
κών προεκλογικών παροχών και την ανάπτυξη του κοµµατι-
κού κράτους πριν από τη διαφαινόµενη κυβερνητική αλλαγή.

Οι µεθοδεύσεις του Μαξίµου προκαλούν τεράστια ζηµιά 
στην οικονοµία, γιατί σε πρώτη φάση της στερούν σηµαντικές 
αναπτυξιακές δυνατότητες, ενώ σε δεύτερη φάση θα φανεί ένα 

χείριση των λεγόµενων κόκκινων δανείων. Τα αποτελέσµατα 
των stress tests που γίνονται µε πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας για τις ελληνικές τράπεζες θα ανακοινω-
θούν τον Μάιο και µπορεί να αποτελέσουν αφετηρία εξελί-
ξεων, θετικών ή αρνητικών. Τα επίσηµα στοιχεία του Φεβρου-
αρίου επιβεβαιώνουν την αδυναµία ουσιαστικής αύξησης των 
καταθέσεων µετά την κρίση του 2015, η οποία οδήγησε στην 
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αρκετά σοβαρό δηµοσιονοµικό πρόβληµα, καθώς θα έρχονται 
στην επιφάνεια «κρυφές» δαπάνες και ανεξόφλητοι λογαρια-
σµοί. Οι Ευρωπαίοι εταίροι και πιστωτές δεν ενδιαφέρονται 
αυτή την περίοδο τόσο για τον έλεγχο των διαχειριστικών ε-
πιλογών της κυβέρνησης Τσίπρα όσο για την πραγµατοποί-
ηση της καθαρής εξόδου τους από το δανειακό πρόγραµµα, 
για να σταµατήσουν να υφίστανται τη σχετική κριτική και την 
πολιτική φθορά.

Πρόβληµα µε την Τουρκία
Την οικονοµική διαχείριση περιπλέκει η επιδείνωση των 
σχέσεων µε την Τουρκία. Ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας ερ-
µήνευσε, ως συνήθως, µε λάθος τρόπο τις κινήσεις Ερντογάν 
και γι’ αυτό του έστρωσε το κόκκινο χαλί τον περασµένο ∆ε-
κέµβριο και παρουσίασε την επίσηµη επίσκεψη του Τούρκου 
Προέδρου στην Ελλάδα ως µεγάλη κυβερνητική επιτυχία.

Τους τελευταίους µήνες οι σχέσεις µεταξύ Ελλάδας και 
Τουρκίας εξελίχθηκαν από το κακό στο χειρότερο µε ευθύνη 
της Άγκυρας και την Αθήνα να παρακολουθεί τις εξελίξεις α-
νήµπορη να αντιδράσει. Η επισηµοποίηση της εκλογικής συ-
νεργασίας των ισλαµιστών του Ερντογάν µε τους ακροδεξι-
ούς κεµαλιστές του Μπαχτσελί επιδεινώνει την προοπτική 
των σχέσεων της Ελλάδας µε την Τουρκία, εφόσον οι ακρο-
δεξιοί εθνικιστές έχουν παραδοσιακά στο στόχαστρό τους 
την Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ οι ισλαµιστές του Ερντογάν 
δίνουν προτεραιότητα στην τουρκική επιρροή σε Συρία και 
Ιράκ. Είναι λογικό, λοιπόν, να περιµένουµε ότι η Άγκυρα θα 
εφαρµόσει στρατηγική έντασης και ελεγχόµενων προκλή-
σεων έναντι της Αθήνας. Το πιθανότερο είναι ότι η Τουρκία 

θα είναι πιο συγκρατηµένη στις κινήσεις της έναντι της Ελλά-
δας και της Κύπρου σε σχέση µε αυτά που κάνει ή σχεδιάζει 
στη Συρία και στο Ιράκ, γιατί η Ε.Ε. έχει τεράστια οικονοµική 
σηµασία για την Τουρκία. Εποµένως δεν θα ξεπεραστούν ο-
ρισµένα όρια στις προκλήσεις και στις διεκδικήσεις, για να ε-
λεγχθεί το οικονοµικό κόστος αυτής της πολιτικής.

Η ένταση που προκαλεί η Άγκυρα µπορεί να δηµιουργή-
σει, βραχυπρόθεσµα, τρία σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα 
στην Ελλάδα.

Πρώτον, είναι µεγάλος ο πειρασµός για τον Ερντογάν να 
επιχειρήσει µια µίνι επανάληψη της προσφυγικής, µετανα-
στευτικής κρίσης του 2015 για να ασκήσει πολιτική πίεση σε 
Αθήνα, Βρυξέλλες και Βερολίνο. Το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν 
έχει αποκτήσει ακόµη αξιόλογη εθνική πολιτική για το προ-
σφυγικό-µεταναστευτικό και η Ε.Ε. έχει κοινή πολιτική για 
το θέµα περισσότερο στα χαρτιά και λιγότερο στην πράξη δι-
ευκολύνει τους ελιγµούς Ερντογάν.

∆εύτερον, είναι πιθανό να σκηνοθετήσει η Άγκυρα κά-
ποιου είδους ένταση στο Αιγαίο για να δοκιµάσει τις αντοχές 
του ελληνικού τουρισµού. Ο τουριστικός τοµέας στηρίζει την 
ελληνική οικονοµία τα τελευταία χρόνια, ξεπερνώντας τα ε-
µπόδια που έχει δηµιουργήσει η υπερφορολόγησή του από 
την κυβέρνηση Τσίπρα. Οι επαγγελµατίες του χώρου επιτυγ-
χάνουν, αξιοποιώντας και την κρίση που έχει εκδηλωθεί στον 
τουρκικό τουρισµό λόγω των αρνητικών πολιτικών εξελίξεων 
στην Τουρκία και των τροµοκρατικών χτυπηµάτων.

Η τουρκική οικονοµία εξακολουθεί να αναπτύσσεται δυ-
ναµικά, παρά την κρίση στον τουρισµό και την εµπόλεµη κα-
τάσταση σε κουρδικές περιοχές της Τουρκίας και της Συρίας, 

επειδή έχει αποκτήσει αξιόλογο βιοµηχανικό τοµέα. Στην Ά-
γκυρα γνωρίζουν ότι η εξάρτηση της ελληνικής οικονοµίας 
από τον τουρισµό είναι αυτή την περίοδο πολύ µεγαλύτερη 
από την εξάρτηση της τουρκικής και ίσως θελήσουν να µετα-
τρέψουν την κρίση στις διµερείς σχέσεις σε κρίση του ελλη-
νικού τουρισµού.

Τρίτον, αποµακρύνεται η προοπτική σηµαντικών νέων 
ξένων άµεσων επενδύσεων, πέρα από αυτές που έχουν προ-
γραµµατιστεί από την κυβέρνηση Σαµαρά. Το φιάσκο στο 
οποίο κατέληξε η επένδυση Ελληνοαµερικανών επιχειρηµα-
τιών στην Εθνική Ασφαλιστική επιβεβαιώνει ότι το επενδυ-
τικό περιβάλλον έχει βελτιωθεί, αλλά δεν είναι τόσο καλό όσο 
υποστηρίζει το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης. Η υπο-
τιθέµενη επένδυση στην Εθνική Ασφαλιστική είχε κυριαρχή-
σει επικοινωνιακά στη διάρκεια της επίσκεψης Τσίπρα στις 
ΗΠΑ, για να αποδειχθεί  στη συνέχεια ανύπαρκτη. Υπάρχουν 
πολλοί λόγοι για τους οποίους εξακολουθούν να διστάζουν οι 
επενδυτές να τοποθετήσουν τα κεφάλαιά τους σε µακροπρό-
θεσµη βάση στην Ελλάδα και η ένταση µε την Τουρκία δεν 
βοηθάει την κατάσταση.

Ένα τουρκικό «ατύχηµα» θα ήταν ιδιαίτερα αρνητικό για 
την κατάσταση και την προοπτική της ελληνικής οικονοµίας, 
εφόσον το οικονοµικό success story που περιγράφει ο κ. Τσί-
πρας είναι ανύπαρκτο, οι οικονοµικές και δηµοσιονοµικές ι-
σορροπίες είναι ασταθείς και η δοκιµασία την οποία υφίστα-
νται οι περισσότεροι συµπολίτες µας θα έχει συνέχεια µε 
βάση τις υπογραφές που έβαλε ο κ. Τσίπρας, ο άνθρωπος που 
ήρθε στην εξουσία τον Ιανουάριο του 2015 για να επιβάλει 
τον άµεσο τερµατισµό της λιτότητας και του µνηµονίου…

EΔΑ ΘΕΣΣ 
η δύναµη 
στο Φυσικό Αέριο.
Η δύναµη να ανοίγεις δρόµους, να προχωράς µπροστά, να βελτιώνεις τη ζωή των ανθρώπων, 
να µοιράζεσαι τη γνώση, να στηρίζεις τα νοικοκυριά και την ανάπτυξη, η δύναµη να δείχνεις µε 
πράξεις τη φροντίδα σου για το περιβάλλον, η δύναµη να βρίσκεσαι πάντα δίπλα στην κοινωνία.

100%
στα τέλη σύνδεσης
για όλο το 2018

έκπτωση
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Όταν ένας υπουργός αναγκάζεται να ζητή-
σει συγνώμη από τους πολίτες για την τα-
λαιπωρία στην οποία τους έχει υποβάλει 
το κράτος, τότε τα πράγματα είναι σοβαρά. 
Και όμως, αυτό ακριβώς υποχρεώθηκε να 

κάνει ο υπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Σταθάκης ενώ-
πιον των τεράστιων προβλημάτων που αντιμετώπισε η ηλε-
κτρονική πλατφόρμα του υπουργείου για τις αιτήσεις έντα-
ξης στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ», τα οποία 
προκάλεσαν θύελλα διαμαρτυριών.

Κρασάρισμα με το καλημέρα
Η έναρξη του προγράμματος συνοδεύτηκε από… κρα-
σάρισμα, καθώς η πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων 
(exoikonomisi.ypen.gr) κυριολεκτικά κατέρρευσε το πρωί 
της 13ης Μαρτίου, με αποτέλεσμα να είναι πρακτικά αδύ-
νατη η εξυπηρέτηση των πολιτών. Σύμφωνα με ανακοί-
νωση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(ΥΠΕΝ), «μέσα σε λίγες ώρες έγιναν 1,5 εκατομ-
μύρια προσπάθειες εισόδου στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα. Ήδη από τα πρώτα λεπτά λει-
τουργίας διαπιστώθηκε ότι συγκεκριμένες 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις (IPs) επιχει-
ρούσαν ταυτόχρονη είσοδο με πλήθος 
διαφορετικών κωδικών. Διερευνάται 
εάν πρόκειται για χρήση κακόβου-
λου λογισμικού», ενώ ο κ. Σταθάκης, 
μπροστά στις έντονες αντιδράσεις, 
αποφάσισε να παγώσει τη διαδικα-
σία για μία εβδομάδα, λέγοντας ότι 
«θα ήθελα να ζητήσω συγνώμη από 
τους πολίτες που υπέστησαν αυτή 
τη δυσάρεστη εμπειρία, καθώς και 
να δεσμευτώ ότι η διαδικασία υπο-
βολής αίτησης θα ομαλοποιηθεί το 
ταχύτερο δυνατό, με έμφαση στην 
κατοχύρωση τόσο της ασφάλειας 
του συστήματος όσο και της διαφά-
νειας των διαδικασιών που σχετίζο-
νται με την ένταξη στο πρόγραμμα».

Προβλήματα 
και στη συνέχεια
Ωστόσο, και η δεύτερη απόπειρα ανοίγμα-
τος του προγράμματος, στις 19 Μαρτίου, συ-
νοδεύτηκε με νέα προβλήματα της πλατφόρμας, 
η οποία ήταν εκτός λειτουργίας για μεγάλα διαστή-
ματα, καθώς και με προβλήματα στην κατάθεση των 
αιτήσεων, με αποτέλεσμα ο πρόεδρος του Τεχνικού Επι-
μελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) Γιώργος Στασινός να στείλει 
επιστολή στον υπουργό Περιβάλλοντος, με την οποία επι-
σήμαινε ότι «τα προβλήματα με το πληροφοριακό σύστημα 
του νέου “Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ” συνεχίζονται και 
σήμερα. Ζητώ από τον υπουργό ΠΕΝ, όπως την προηγού-
μενη εβδομάδα αποδέχθηκε την πρότασή μας για αναβολή, 
μόλις αντιλήφθηκε ότι δεν μπορούσε να γίνει κάτι άλλο με 
την υπάρχουσα κατάσταση, να εξετάσει και σήμερα τις προ-
τάσεις που του κάνουμε: εκ νέου αναβολή και δοκιμαστική 
περίοδος. Είναι η μόνη λύση που θα αποκαταστήσει το αί-
σθημα αδικίας που ήδη υπάρχει και τον εκνευρισμό που ε-
πικρατεί».

Σημειώνεται επίσης ότι ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και 
πρώην υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Μανιάτης επιτέ-
θηκε με σφοδρότητα στον κ. Σταθάκη, λέγοντας ότι το πρό-
γραμμα ήταν έτοιμο από το 2015 και κατηγορώντας την κυ-
βέρνηση ότι δεν το αξιοποίησε, «με αποτέλεσμα να φτά-
σουμε στα όσα τραγελαφικά συνέβησαν τις προηγούμενες 
ημέρες», ενώ και η ΝΔ έκανε λόγο για «φαρσοκωμωδία» και 
για «παροιμιώδη ανικανότητα της κυβέρνησης να τηρεί τις 
δεσμεύσεις της».

Η ΜΕΓΆΛΗ ΤΆΛΆΙΠΩΡΙΆ
ΤΟΥ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 

ΚΆΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ»
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο κ. Σταθάκης, μπροστά στις 
έντονες αντιδράσεις, αποφάσισε 
να παγώσει τη διαδικασία για 
μία εβδομάδα, λέγοντας ότι «θα 
ήθελα να ζητήσω συγνώμη από 
τους πολίτες που υπέστησαν 
αυτή τη δυσάρεστη εμπειρία».

Ζήτημα… ταχύτητας
Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι ίσως το πλέον σημαντικό κρι-
τήριο για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα είναι η… τα-
χύτητα υποβολής της αίτησής του. Όπως μάλιστα αναφέρει 
ο οδηγός εφαρμογής του προγράμματος, «οι αιτήσεις υπά-
γονται στη βάση άμεσης αξιολόγησης, ήτοι αυτοτελούς αξι-
ολόγησης της κάθε αίτησης, στη βάση της αρχής της χρονι-
κής προτεραιότητας (first in - first out), τους διαθέσιμους 
πόρους και τον χρόνο ολοκλήρωσης του αιτήματος για λήψη 
δανείου». Έτσι εξηγείται και το κύμα των αντιδράσεων, 
καθώς μια αργή σύνδεση στο διαδίκτυο ή ένα σφάλμα στη 
σελίδα των αιτήσεων μπορεί να κρίνει αν μια αίτηση θα γίνει 
δεκτή ή όχι.

Στο πλαίσιο αυτό, και μετά το φιάσκο της 13ης Μαρτίου, 
το ΥΠΕΝ αποφάσισε η πλατφόρμα να ανοίγει σταδιακά και 
ανά περιφέρεια. Κατά την πρώτη εβδομάδα της λειτουργίας 

της για τις πέντε περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτι-
κής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και 

Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ από τις 26 Μαρτίου η 
πλατφόρμα άνοιξε και για τις περιφέρειες Πε-

λοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Μα-
κεδονίας, Ιονίου, Βορείου Αιγαίου και Κρή-

της. Παράλληλα, και για να αμβλύνει τις 
άσχημες εντυπώσεις, αλλά και για την 

αναίρεση αδικιών, ο κ. Σταθάκης ανα-
κοίνωσε τον διπλασιασμό του συνολι-
κού ποσού που έχει διατεθεί για το 
«Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ», από 
τα 350 στα 700 εκατ. ευρώ, με στόχο 
να ενταχθούν στο πρόγραμμα επι-
πλέον 10.000 πολίτες που πληρούν 
τα κριτήρια αλλά έχουν χαρακτηρι-
στεί επιλαχόντες. Στις 2 Απριλίου η 
διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα 
ενεργοποιηθεί εκ νέου, για την Ατ-
τική και την Περιφέρεια Νοτίου Αι-
γαίου.

Τι έγινε ως τώρα
Για την ιστορία, όπως ανακοίνωσε το 

ΥΠΕΝ, ολοκληρώθηκε η διαδικασία υ-
ποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Ε-

ξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» στις περιφέ-
ρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, 

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και Κεντρι-
κής Μακεδονίας. Συνολικά εκδήλωσαν ενδιαφέ-

ρον 23.850 νοικοκυριά και ήδη έχουν οριστικοποιη-
θεί 12.338 αιτήσεις, που δεσμεύουν πόρους 120,7 εκατ. 

ευρώ από το Ταμείο Άμεσης Ενίσχυσης και 37,8 εκατ. ευρώ 
από το Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ, δηλαδή συνολικά 158,5 εκατ. 
ευρώ.

Όσον αφορά τις περιφέρειες Πελοποννήσου, Στερεάς 
Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίου, Βορείου Αιγαίου και 
Κρήτης, έως τις 27 Μαρτίου το υπουργείο ανακοίνωσε ότι 
έχουν ολοκληρωθεί 7.459 αιτήσεις και 3.821 ενδιαφερόμενοι 
έχουν ξεκινήσει να καταχωρίζουν στοιχεία, χωρίς ακόμη να 
έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία, σημειώνοντας ότι στην 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχουν εγγραφεί στην η-
λεκτρονική πλατφόρμα 2.108 ωφελούμενοι, οι αιτήσεις των 
οποίων εκτιμάται ότι θα δεσμεύσουν το σύνολο των πόρων, 
με αποτέλεσμα για τη συγκεκριμένη περιφέρεια να απενερ-
γοποιηθεί η δυνατότητα δημιουργίας νέων αιτήσεων, ενώ 
για τις υπόλοιπες πέντε περιφέρειες η ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα θα συνεχίσει να ενεργοποιείται καθημερινά, από τις 
8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ, έως ότου δεσμευτεί το σύνολο 
των πόρων που τελικά θα διατεθούν. Μετά και τον διπλα-
σιασμό του προϋπολογισμού του προγράμματος οι δικαιού-
χοι αυξάνονται, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, από 40.000-45.000 
νοικοκυριά σε 90.000-95.000 νοικοκυριά για το σύνολο της 
χώρας.
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συνέντευξη

Η Εκκλησία γενικά ως 
κοινωνία ανθρώπων σε 
πορεία μέσα στον χρόνο 
υφίσταται πιέσεις για να 
προσαρμοστεί στις συνθήκες 
που επιβάλλει το δικαιικό 
σύστημα ή η κοινωνική 
κατάσταση κάθε κρατικής 
ενότητας στην οποία 
δραστηριοποιείται.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Μητροπολίτης Αχαΐας Αθανάσιος, διευθυντής 
του Γραφείου της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας 

της Ελλάδος στην Ε.Ε.

«Είναι ανάγκη να γνωρίσεις 
και να κατανοήσεις τον 

γείτονά σου»

Τ
ις δραστηριότητες της Εκκλησίας 
της Ελλάδος στο επίκεντρο των ευ-
ρωπαϊκών εξελίξεων, τις Βρυξέλ-
λες, περιγράφει στην FS ο μητρο-
πολίτης Αχαΐας Αθανάσιος Χατζό-
πουλος, διευθυντής του Γραφείου 
της Αντιπροσωπείας της Εκκλη-

σίας της Ελλάδος στην Ε.Ε.

Εκπροσωπείτε την Εκκλησία της Ελλάδος στις 
Βρυξέλλες σε μια περίοδο κατά την οποία η 
Ελλάδα πέρασε από τη δυναμική και εύκολη 
ανάπτυξη στην κρίση διαρκείας. Επηρεάζει 
αυτό το έργο σας και με ποιον τρόπο;
Παρακολουθούμε με ευαισθησία τις εξελίξεις, 
προσπαθούμε να διαμορφώσουμε τον λόγο μας 
με γνώση και ενημερώνουμε από το μέρος μας 
κάθε πλευρά με οργάνωση συνεδρίων, με εκ-
δόσεις, με συνεντεύξεις, με την ιστοσελίδα μας 
(www.regue.eu) και επικοινωνώντας καθημε-
ρινά με όσους μπορούμε. Μας ενδιαφέρει ιδιαί-
τερα η ηθική και ψυχική τόνωση των νέων, που 
σήμερα απειλούνται από την ανεργία.

Έχοντας επαφή με τους Έλληνες που ζουν και 
εργάζονται στις Βρυξέλλες και στο Βέλγιο, τι 
συμπεράσματα βγάζετε για τα προβλήματα και 
τους επαγγελματικούς, οικογενειακούς τους 
στόχους και τι μηνύματα θέλετε να στείλετε 
στην Αθήνα;
Με την αναγκαία συντομία μπορώ να σας πω ότι 
οι υπάλληλοι των ευρωπαϊκών θεσμικών οργά-
νων με τις υψηλές αποδοχές τους έχουν διαμορ-
φώσει μια κοινωνία διαφορετική από τους αν-
θρώπους του μεροκάματου. Ιδιαίτερα σε εκεί-
νους που έρχονται να αναζητήσουν εργασία στο 
Βέλγιο θα ήθελα να πω ότι υπάρχει κι εδώ ανερ-
γία. Ας σημειωθεί ότι παρατηρείται, δυστυχώς, 
συχνά μια αναντιστοιχία μεταξύ επαγγελματικής 
και οικογενειακής κατάστασης. Αυτό σημαίνει ότι 
η ευτυχία δεν εξαρτάται μόνον από την οικονο-
μική ευρωστία. Ο σεβασμός του άλλου, η αλλη-
λεγγύη, η αγάπη, η τιμιότητα και η αυτοθυσία θα 
παραμείνουν αξίες αναπαλλοτρίωτες, διαχρονι-
κές και απαραίτητες για τη στήριξη μιας κοινω-
νίας που έχει μέλλον.

Ο κόσμος αναζητεί σε περίοδο κρίσης στήριξη 
από την Εκκλησία; Ή φεύγει από αυτήν κινού-
μενος προς πιο «κοσμικές» λύσεις;
Και στα δύο ερωτήματα η απάντηση κατά περί-
πτωση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Αυτό 
συμβαίνει διότι η κατάσταση σε μεγάλο μέρος δι-
αμορφώνεται ανάλογα με την πειστικότητα της 
μαρτυρίας του μηνύματος του Ευαγγελίου. Εκεί-
νοι που καταθέτουν τη μαρτυρία τους λέγοντας 
ότι είναι χριστιανοί αλλά στην πραγματικότητα 
προκαλούν με την εμπάθειά τους, δυσφημίζο-
ντας στην πραγματικότητα το μήνυμα της αγά-
πης και προκαλώντας συχνά με ψεύδη εκατόμ-
βες θυμάτων είτε φυσικά είτε ψυχικά, έχουν με-
γάλη ευθύνη για τη στάση που κρατάει ο απλός 
κόσμος. Ευτυχώς, σε όλες τις εποχές δεν έπα-
ψαν να υπάρχουν άνθρωποι θυσίας και αγάπης, 
δίκαιοι και ειρηνοποιοί, που σαν το αλάτι της γης 
κάνουν τη διαφορά.

Είστε στο κέντρο των ευρωπαϊκών εξελί-
ξεων και σε έναν πόλο του παγκόσμιου συ-
στήματος. Θεωρείτε ότι ο χριστιανισμός ε-

νισχύει την επιρροή του στην Ε.Ε. και στον 
κόσμο; Ή έχει μπει σε φάση συρρίκνωσης ε-
ξαιτίας άλλων αναζητήσεων ή και διωγμών; 
Πώς εξελίσσονται οι σχέσεις μεταξύ των Εκ-
κλησιών; Υπάρχει διάθεση συνεννόησης και 
κοινής κοινωνικής δράσης σε ευρωπαϊκό ε-
πίπεδο; Ή παρατηρείται ένας στείρος ανταγω-
νισμός μεταξύ τους;
Στο πρώτο μέρος της ερώτησης πιστεύω ότι η 
Εκκλησία γενικά ως κοινωνία ανθρώπων σε πο-
ρεία μέσα στον χρόνο υφίσταται πιέσεις για να 
προσαρμοστεί στις συνθήκες που επιβάλλει το 
δικαιικό σύστημα ή η κοινωνική κατάσταση κάθε 
κρατικής ενότητας στην οποία δραστηριοποιεί-
ται. Ως κοινωνία πιστών, όμως, άσχετα από τον 
αριθμό των μελών της, η Εκκλησία καταθέτει 

μια μαρτυρία που έχει τη δική της δυναμική και 
αξία ανάλογη με την αυθεντικότητά της, που α-
ντισταθμίζει είτε τη φαρισαϊκή υποκρισία, όπου 
υπάρχει, είτε πολιτικές σκοπιμότητες που πάντα 
εκμεταλλεύτηκαν τη θρησκεία σύμφωνα με συμ-
φέροντα της στιγμής.

Αναφορικά με τις σχέσεις των Εκκλησιών 
διαφόρων ομολογιακών παραδόσεων, σήμερα 
θεωρώ ότι ο θεολογικός ή αδελφικός διάλογος 
που διεξάγεται εδώ και έναν αιώνα, σε διάφο-
ρες φάσεις, οι διεθνείς οργανισμοί, όπως το Πα-
γκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών και το Συμ-
βούλιο των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, καθώς 
και οι προσωπικές σχέσεις μεταξύ εκκλησιαστι-
κών ηγετών, αλλά και απλών ανθρώπων, έχουν 
συμβάλει στην εξομάλυνση σχέσεων, στην κα-

λύτερη γνωριμία των διαφόρων πλευρών και 
στην κατανόηση της ανάγκης να επιτευχθεί μια 
συνεργασία, για να αντιμετωπιστεί όχι μόνον το 
φαινόμενο της απιστίας αλλά και ο ξεριζωμός 
χριστιανικών κοινοτήτων από τόπους στους ο-
ποίους έζησαν επί αιώνες χριστιανοί και ανέπτυ-
ξαν αξιόλογο πολιτισμό. Ο ανταγωνισμός, όπου 
υπάρχει, αποδεικνύεται σήμερα ατελέσφορος 
και επικίνδυνος, αφού ασκεί πιέσεις σε πιστούς 
οι οποίοι είναι ήδη εμπερίστατοι.

Έχετε συμμετοχή στον διαθρησκευτικό δι-
άλογο και σε ποιο επίπεδο εκτιμάτε ότι βρί-
σκεται;
Περιστασιακά έχω συμμετάσχει σε διεθνείς συ-
ναντήσεις με θέμα τον διαθρησκευτικό διάλογο. 
Ως σήμερα ίσως να μην έχει αναπτυχθεί αρκετά, 
αλλά με τις διεθνείς εξελίξεις που όλοι βλέπουμε 
θεωρώ ότι είναι ανάγκη να εντατικοποιηθεί. Είναι 
ανάγκη να γνωρίσεις και να κατανοήσεις τον γεί-
τονά σου.

Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνετε για τις 
άγιες ημέρες του Πάσχα;
Το Πάσχα είναι η γιορτή στην οποία εκφράζεται 
κατεξοχήν η χριστιανική πίστη. Χωρίς πίστη το 
«Χριστός Ανέστη!» καταντάει μια «παπαγαλία» 
για παιδάκια, που επαναλαμβάνουν ό,τι ακούνε 
χωρίς να καταλαβαίνουν το νόημά του. Η πίστη 
αυτή επί αιώνες γονιμοποίησε τη σκέψη πάμπολ-
λων ανθρώπων, μερικοί από τους οποίους είχαν 
το ταλέντο και την έμπνευση να δημιουργήσουν 
έργα που σφράγισαν έναν λαμπρό και θαυμαστό 
πολιτισμό, τον χριστιανικό πολιτισμό. Η κατανό-
ηση όμως αυτού του πολιτισμού και η αξιολό-
γησή του χωρίς την πίστη μοιάζει με άνθρωπο 
που στέκεται μπροστά σε μια εντυπωσιακή πόρτα 
που είναι κλειστή και δεν έχει το κλειδί για να 
την ανοίξει και να δει τι κρύβεται από πίσω. Το 
μήνυμά μου, λοιπόν, είναι «μακάριοι οι πιστεύ-
οντες». Αυτοί μπορούν να γίνουν οι δίκαιοι και 
ειρηνοποιοί που χρειάζεται ο κόσμος.
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άρθρο

Δ
εν είναι το πρώτο νομοσχέδιο για τα δεσποζό-
μενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς που απο-
σύρεται και σίγουρα δεν θα είναι το τελευταίο. 
Σίγουρα, γιατί όταν οι αρμόδιοι του ΥΠΑΑΤ 
προσέρχονται στις συζητήσεις για κάποιο νέο 
σχέδιο νόμου, αγνοούν την πραγματικότητα, α-

γνοούν τι συμβαίνει στα πεζοδρόμια και στους δήμους της χώρας 
που τους έχουν ορίσει ως αρμόδιους. Δεν ξέρουν ή προσποιούνται 
πως δεν ξέρουν, διαιωνίζοντας αυτό που ξέρει καλύτερα κάθε δη-
μόσια αρχή: τη μετατόπιση ευθυνών.

Νομοθετούν και νομοπαρασκευάζουν χωρίς να έχουν την ε-
λάχιστη επαφή με την πραγματικότητα. Το νομοσχέδιο που α-
ποσύρθηκε το μεσημέρι της Τρίτης «προς το παρόν», όπως είπε ο 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, ήταν ένα 
τέτοιο παράδειγμα.

Θέλετε να ξεκινήσουμε με τα απλά; Στο νομοσχέδιο, λοιπόν, 
που αποσύρθηκε αναφερόταν πως οι υιοθεσίες αδέσποτων ζώων 
θα προωθούνταν μόνο μέσα από τις ιστοσελίδες των δήμων και 
των περιφερειών. Τις ποιες; Ποιος πολίτης στη σημερινή υπερη-
χητικά ψηφιακή εποχή μπαίνει στο site του δήμου του; Εκτός, 
λοιπόν, από το να εξαιρούν από τη διαδικασία της υιοθεσίας τα φι-
λοζωικά σωματεία, τους ανθρώπους εκείνους δηλαδή που ευθύς 
εξαρχής μάζεψαν το ζώο, προτρέπουν τους ενδιαφερόμενους να 
μπουν στις αχανείς δημοτικές ιστοσελίδες, όπου η δράση για τα 
αδέσποτα ζώα –αν υπάρχει– είναι μια υποσημείωση.

Μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα του μεγαλύτερου δήμου της 
χώρας, του Δήμου Αθηναίων, θα σας πείσει. Το ύφος, η αισθητική 
αλλά και οι πληροφορίες που παρέχονται για τα ζώα του δήμου 
που είναι διαθέσιμα προς υιοθεσία (https://www.cityofathens.
gr/kathariotita-periballon/adespota-zoa) ξεπερνούν τον σχολια-
σμό. Φωτογραφίες –όταν υπάρχουν– με ζώα σε κλουβιά και τηλε-
γραφικές περιγραφές που αφορούν το φύλο και την ηλικία τους. 

Και όσο για τον ενδιαφερόμενο; Όποτε θέλει, ας κοπιάσει να το 
πάρει…

Τα φιλοζωικά σωματεία, πριν προχωρήσουν σε υιοθεσίες, κά-
νουν έλεγχο του χώρου του ενδιαφερόμενου, της οικογενειακής 
και οικονομικής του κατάστασης, εξετάζουν την εμπειρία και την 
πρόθεσή του. Κάνουν δηλαδή όλες εκείνες τις ενοχλητικές ερω-
τήσεις, προκειμένου να βεβαιωθούν πως ο ενδιαφερόμενος είναι 
ο κατάλληλος και όχι ένας ακόμη που θα περιορίσει τον σκύλο 
του σε ένα μπαλκόνι.

Το παραπάνω θα μπορούσε να θεωρηθεί και αφέλεια του υ-
πουργείου, αν δεν ήταν μέρος μιας σειράς ανησυχητικών διατά-
ξεων. Δεν είναι ανησυχητική η πρόταση ιδιοκτησίας ή φιλοξενίας 
ενός ζώου ανά 30 τετραγωνικά διαμερίσματος; Σωστά, δεν είναι α-
νησυχητικό, είναι ταξικός ρατσισμός.

Κι ενώ μόνο θετικά μπορεί να αντιμετωπιστεί η πρόθεση για 
υποχρεωτική στείρωση όλων των ζώων συντροφιάς, όχι απλώς 
των αδέσποτων, μόνο οργή προκαλεί η εξαίρεση εκείνων των ιδι-
οκτητών που μπορούν να διατηρούν σε διαμέρισμα αστείρωτους 
σκύλους διαφορετικού φύλου με σκοπό την αναπαραγωγή (ή τη 
«διαιώνιση της φυλής», όπως περιγράφει το υπουργείο την πρα-
κτική του backyard breeder). Εξαιρεί δηλαδή τον μικροεκτροφέα 
–κατά κύριο λόγο παράνομο– που έχει δυο πεκινουά στο σπίτι 
του και τα ζευγαρώνει δύο φορές τον χρόνο πουλώντας τα οκτώ 
κουτάβια που κάνει η σκυλίτσα του προς 300 ευρώ το ένα – μαύρα 
και αδήλωτα.

Δεν έχει καμία αξία αναφοράς το τέλος υπέρ των ταμείων των 
δήμων για την ενίσχυση των προγραμμάτων διαχείρισης αδέσπο-
των ζώων, γιατί πολύ απλά αυτά δεν υπάρχουν.

Το υπουργείο θέλει να μας πείσει πως πράγματι στους δή-
μους της χώρας εκπονούνται προγράμματα διαχείρισης αδέσπο-
των ζώων, πως υπάρχουν καταφύγια, πως υπάρχει Δημοτική Α-
στυνομία που επιβάλλει πρόστιμα, πως υπάρχουν τμήματα Αστι-

κής Πανίδας και εκπαιδευμένο προσωπικό που πραγματοποιεί 
την περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων ζώων.

Οι περισσότεροι δήμοι που γνωρίζω έχουν έναν υπάλληλο, α-
νεκπαίδευτο, που, κυρίως, απαντάει στα τηλέφωνα παραπέμπο-
ντας τους δημότες στα τοπικά φιλοζωικά σωματεία για να βρουν 
τη λύση. Και όσοι δήμοι, πράγματι, έχουν πρόγραμμα διαχείρισης 
αδέσποτων ζώων δεν διαθέτουν επανδρωμένο για τις περιστάσεις 
όχημα, παρά σαραβαλιασμένα φορτηγάκια, χωρίς φυσικά εκπαι-
δευμένο για διασώσεις, απεγκλωβισμούς ή έστω για περισυλλογή 
προσωπικό. Αντίθετα, οι δήμοι επαφίενται σε κάποιους φιλόζω-
ους και φιλότιμους δημοτικούς υπαλλήλους, τους οποίους, πέρα 
από τη δουλειά πεζοδρομίου, επιβαρύνουν με τη διατήρηση αρ-
χείων κτηνιατρικών πράξεων, την εκπόνηση υιοθεσιών, την επα-
νατοποθέτηση των ζώων, τις καταγγελίες κακοποίησης, τα παρά-
πονα των δημοτών, τα επείγοντα περιστατικά, την επικοινωνία με 
το υπουργείο και την περιφέρεια και φυσικά την επιμέλεια εορ-
τών με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, τότε που όλοι 
φοράνε τα καλά τους και φωτογραφίζονται αγκαλιά με ένα κου-
τάβι. Και όλα αυτά τα απαιτούν από έναν άνθρωπο, την ίδια στιγμή 
που στο Πρωτόκολλο για να βάζουν σφραγίδες έχουν… τρεις.

Και όσοι δήμοι έχουν αυτά τα υποτυπώδη προγράμματα βρί-
σκονται σχεδόν αποκλειστικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, γιατί 
στην περιφέρεια γίνεται… σφαγή. Στην επαρχία, όπου ένα αστυ-
νομικό τμήμα αντιστοιχεί σε επτά και δώδεκα χωριά, όποιος βρει 
το κουράγιο να καταγγείλει κακοποίηση πρέπει να κάνει και την 
προσευχή του το περιπολικό να έχει βενζίνη και ο αξιωματικός υ-
πηρεσίας άνθρωπο να στείλει. Στην επαρχία, όπου στα μαντριά, 
στα ποιμνιοστάσια και στα σπίτια κυνηγών ο εμβολιασμός, η στεί-
ρωση και η σήμανση των ζώων είναι άγνωστες λέξεις. Στην επαρ-
χία, όπου ακόμα και οι αγροτικοί κτηνίατροι είναι δυσεύρετοι, τα 
φιλοζωικά σωματεία με ηρωισμό προσπαθούν να κάνουν όσα η 
πολιτεία φαντασιώνεται πως ήδη υπάρχουν.

Ναι, είναι ξεκάθαρο πως αυτό το νομοσχέδιο μοναδικό σκοπό 
είχε την αδρανοποίηση των εθελοντών, των φιλοζωικών σωμα-
τείων. Πώς αλλιώς να ερμηνευτεί η διάταξη που απαγορεύει στους 
κτηνιάτρους να παράσχουν αξιολόγηση και εξετάσεις σε οποιοδή-
ποτε ζώο δεν φέρει ηλεκτρονική σήμανση; Δηλαδή ο φιλόζωος 
που βρήκε τρία γατάκια στον δρόμο και κάνει το προφανές, τα πη-
γαίνει σε κτηνίατρο, πρέπει να επωμιστεί το τσιπ αξίας 40 ευρώ 
επί τρία; Και το εγκαταλειμμένο ζώο πρέπει να τιμωρηθεί επειδή 
ο ιδιοκτήτης του δεν το σήμανε; Και, αντίστοιχα, να τιμωρούνται 
οι πολίτες που καταγγέλλουν κακοποίηση ζώων, στην περίπτωση 
που το δικαστήριο αθωώσει τον κατηγορούμενο;

Αναρωτιέται κανείς αν κάποιος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης έχει επισκεφτεί το Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέ-
σποτων Ζώων που λειτουργεί στο Σχιστό Περάματος πριν αρχί-
σει να μιλάει για δημοτικά καταφύγια. Υπό ποιο καθεστώς λει-
τουργεί και τι γίνονται τα ζώα που καταλήγουν εκεί;

Αναρωτιέται κανείς γιατί, αφού όλες οι κυβερνήσεις θέλουν 
την εξάλειψη των αδέσποτων ζώων, δεν δημιουργούν δημοτικά 
κτηνιατρεία, όπου η στείρωση θα κοστίζει 50 ευρώ και όχι 150 
ευρώ που στοιχίζει σήμερα στα ιδιωτικά κτηνιατρεία. Ή γιατί 
δεν επιτρέπουν σε ξένους εθελοντές κτηνιάτρους να έρθουν στη 
χώρα μας για να κάνουν μαζικές, δωρεάν στειρώσεις. Ή γιατί δεν 
απαγορεύεται, έστω για ένα διάστημα δέκα ετών, η πώληση μι-
κρών ζώων στα pet shops. Γιατί δεν διενεργούνται επιστάμενοι 
έλεγχοι ώστε να ξετρυπώσουν τους παράνομους εκτροφείς; Δεν 
είναι και τόσο δύσκολο. Μια εφημερίδα με μικρές αγγελίες αρκεί 
για να ξεκινήσουν την έρευνά τους.

Μετά και από αυτή την προσπάθεια του κ. Τσιρώνη –ανεξάρ-
τητα αν το νομοσχέδιο αποσύρθηκε– γίνεται πλέον ξεκάθαρο ότι 
στο ΥΠΑΑΤ ασχολούνται μόνο με τα παραγωγικά ζώα και τα σφα-
γεία, και σίγουρα ούτε εκεί επιτυχημένα. Υπηρετούν, πάντως, τη 
λογική εκμετάλλευσης των ζώων και όχι της προστασίας τους.

Όπως βέβαιο είναι πως το φιλοζωικό κίνημα είναι το πλέον 
ακμαίο, μαχητικό και πάντα σε επαγρύπνηση. Μέσα σε μία ημέρα 
από τη στιγμή που το νομοθέτημα τέθηκε σε δημόσια διαβού-
λευση, αποσύρθηκε. Γιατί στα σχόλια υπήρχε επιχειρηματολο-
γία και όχι αφορισμοί. Και όταν αγωνίζεσαι για ιδανικά, και όχι 
για καρέκλες, στο τέλος νικάς.

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΉΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΉΣ ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ 

ΓΙΑ ΤΑ ΖΏΑ; - ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ.

  ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Δεν είναι να απορείς που το νομοσχέδιο για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα 
ζώα συντροφιάς αποσύρθηκε, είναι να αναρωτιέσαι τι σκοπό είχε.

Photo: Αλέξανδρος Κατσής
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πολιτική

ΠΕΣ ΤΟ Μ’ ΕΝΑ TWEET
…και βγάλε τον πραγματικό εαυτό σου.

 ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

Οι εβδομάδες της εξαφάνισης ολοκληρώθη-
καν για τον υπουργό Άμυνας Πάνο Καμμένο, 
ο οποίος επανήλθε δυναμικά. Την εβδομάδα 
που μας πέρασε απείλησε αλά Μπαχτσελί με συ-
ντριβή την Τουρκία στην ομιλία του στην εθνική 
επέτειο, καταλήγοντας σε μια πρόκληση τύπου 
«αν τολμάτε, ελάτε».

Στη συνέχεια, είπε πως ο πρωθυπουργός 
εκφράζει «προσωπική άποψη», κάτι εκ θέσεως 
αδύνατο για έναν πρωθυπουργό, για την αποδοχή 
του Gorna Makedonija, απαξίωσε πλήρως τον 
Κουβέλη, επανέλαβε τα περί ομηρίας ρίχνοντας 
εκ νέου λάδι στη φωτιά με την Τουρκία ακριβώς 
πριν από την έκδοση της απόφασης της τουρκικής 
Δικαιοσύνης για το αίτημα αποφυλάκισης των δύο 
Ελλήνων στρατιωτικών και κατέληξε με εθνικι-
στικές κορόνες από την Αρμενία, υπενθυμίζοντας 
στην Τουρκία πως η Οθωμανική Αυτοκρατορία 
ηττήθηκε το 1821 στην Ελλάδα.

Και σίγουρα δεν γνώρισε την ήττα το 1821, όταν 
έγινε η έναρξη της Επανάστασης.
Τι να κάνει και ο Κατσίκης των ΑΝΕΛ, άκουσε 
τον πρόεδρο να λέει και να ξαναλέει για ομηρία 
των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, έψαξε κι έμαθε 
τι γίνεται σε περιπτώσεις ομηρίας και του ήρθε η 
έμπνευση. Πρότεινε αυτό που επιδιώκει ο Ερντο-
γάν αλλά δεν θα τολμούσε ποτέ να το πει.

Εντάξει, μετά κατάλαβε ο άνθρωπος τι ακριβώς είπε και 
τα μάζεψε.

Πλέον η λύση είναι ξεκάθαρη.

Υπάρχουν βέβαια και οι περιπτώσεις όπου η καλύτερη 
άμυνα είναι η επίθεση.

Σε άλλα νέα, η παρουσίαση του ελληνικού κόμματος του 
Γιάνη Βαρουφάκη ΜεΡΑ 25 διακόπηκε μετά την εισβολή 
στον χώρο οπαδών του Σώρρα.

Οι δύο πλευρές αντιπαρέθεσαν τα επιχειρήματά τους.

Ήταν μια πραγματική Τιτανομαχία.

Άλλος θα γελάσει στο τέλος.

Στη Θεσσαλονίκη, πάλι, η κατάσταση είναι δύσκολη.

Το δίλημμα είναι μεγάλο.

Μετρό ιτίζ.

Και το διαστημικό δεν θα είναι το μόνο κέντρο που θα 
ανοίξουμε.

Δεν ήταν μία έμπνευση της στιγμής, η εξαγγελία ήταν 
καλά σχεδιασμένη. Και κοστολογημένη.

Μ’ αυτά και μ’ αυτά, παραλίγο να αποσπαστεί η προσοχή 
μας και να χάσουμε τα πραγματικά σημαντικά, τα τρομε-
ρά αίσχη που κάνει αυτή η κυβέρνηση.

Μα τι πήγαινε και ζωγράφιζε κι αυτός ο Μοντιλιάνι, για το 
έργο του οποίου, όπως αποδείχθηκε, υπάρχει μια βαθιά 
γνώση στα ελληνικά social media.

Μιλάμε για πρωτοφανή πράγματα από την κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.

Σε κάθε περίπτωση,

Συνεχίζοντας την περιήγησή μας στον χώρο της τέχνης,

Εντάξει, θα σκέφτηκαν στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμ-
βούλιο, πού να τρέχουμε τώρα, αυτά τα πράγματα θέλουν 
προετοιμασία και οργάνωση. Ή απλώς η πλειοψηφία 
των μελών του (7 ψήφισαν να απορριφθεί η πρόταση 
και 6 να γίνει αποδεκτή) είναι εθισμένη στο να λέει όχι 
σε οτιδήποτε μοιάζει… νεοτερισμός και ξένο προς την 
ξεπερασμένη λογική της.

Το ωραίο είναι ότι λίγες μέρες πριν, την περασμένη Δευτέρα, 
ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος Παππάς είχε ανα-
κοινώσει νέα επενδυτικά κίνητρα για «οπτικοακουστικές 
παραγωγές που θα αναδείξουν το παρελθόν, το παρόν και 
το μέλλον της χώρας μας», ένα πρόγραμμα που θα διαρ-
κέσει για τις επόμενες 45 μέρες. Το ακόμα πιο ωραίο είναι 
ότι από κάποια από τα μέλη του ΚΑΣ που ψήφισαν υπέρ της 
απόρριψης του αιτήματος εκφράστηκαν ενστάσεις όχι μόνο 
για τη χρήση του αρχαιολογικού χώρου του Σουνίου αλλά 
και για το… περιεχόμενο της μίνι κατασκοπικής σειράς του 
BBC, η οποία, μεταξύ άλλων, έχει ως πρωταγωνιστή έναν 
Παλαιστίνιο τρομοκράτη.
Το θέμα πάντως θα ξανασυζητηθεί τη Μ. Τρίτη, αυτή τη 
φορά μόνο για πρωινά γυρίσματα, ενώ έχει δοθεί άδεια 
στο BBCγια τη συγκεκριμένη σειρά προκειμένου να κάνει 
νυχτερινά γυρίσματα στην Ακρόπολη.
Μωρέ, στις κλούβες θ’ ανέβουμε μ’ αυτά που συμβαίνουν.
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συνέντευξη

∆εν έχουµε κηδεµόνες, ούτε προστάτες. 
Έχουµε µια… τρέλα µε τη δηµοκρατία, το 
κράτος δικαίου και την ευρωπαϊκή πορεία 
της χώρας. Ναι, σε αυτά είµαστε φανατικοί 
και αµετανόητοι.

 ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ

Παναγιώτης Λάµψιας, διευθυντής της εφηµερίδας «Φιλελεύθερος»

«Οι εφηµερίδες ανήκουν 
στους αναγνώστες»

Ο 
Παναγιώτης Λάµψιας, διευθυντής της ηµερήσιας ε-
φηµερίδας «Φιλελεύθερος», σκιαγραφεί την εποχή 
µέσα από το νέο εκδοτικό ταξίδι που διανύει, µιλά 
για νησίδες ελευθερίας και ανεξαρτησίας και για το 
βαρύ τίµηµα που πλήρωσαν όσοι επιχείρησαν να ε-
λέγξουν την ενηµέρωση. Στη συνέντευξη που παρα-
χώρησε στην FS επιχειρεί έναν «τίµιο» απολογισµό 

της πορείας της εφηµερίδας µε όρους δηµοσιογραφικούς και θέτει τα 
όρια της ελευθερίας του Τύπου και των αναγνωστών.

Σχεδόν πέντε µήνες στα περίπτερα, ένας µήνας και κάτι υπό τη δι-
εύθυνσή σας. Τι υπόσχεται πλέον ο «Φιλελεύθερος»;
Προσπαθούµε ως έντιµοι επαγγελµατίες µε σεβασµό στις αρχές και 

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν

στις παραδόσεις της δουλειάς να κάνουµε το καλύτερο. Ο «Φιλελεύ-
θερος» είναι µια κανονική πλουραλιστική εφηµερίδα που σέβεται τις 
αρχές της ελεύθερης ακηδεµόνευτης ενηµέρωσης και αυτό φαίνεται 
καθαρά µέσα από τις σελίδες µας. Ξέρετε ότι η καλή δηµοσιογραφία 
δίνει από µόνη της απαντήσεις, αλλιώς δεν είναι δηµοσιογραφία. ∆εν 
έχουµε κηδεµόνες, ούτε προστάτες. Έχουµε µια… τρέλα µε τη δηµο-
κρατία, το κράτος δικαίου και την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Ναι, 
σε αυτά είµαστε φανατικοί και αµετανόητοι.

Στηλιτεύετε την κυβέρνηση σε κάθε έκφανση της καθηµερινότη-
τας, από την κοινωνία, την πολιτική, την οικονοµία. Ποιες οι αντι-
δράσεις και ποια η θέση των αναγνωστών;
Οι εφηµερίδες και γενικώς το χαρτί µπορεί να περνούν δύσκολα, αλλά 

θα ζήσουν παράλληλα µε το ηλεκτρονικό. Ασφαλώς έχουν συρρικνω-
θεί, αλλά πάντα υπάρχει χώρος για ένα καλό φύλλο, ειδικά αυτή την 
γκρίζα εποχή της καθοδηγούµενης ενηµέρωσης και της λυσσώδους 
προσπάθειας ποδηγέτησης των ΜΜΕ. Στην Ελλάδα εξοντώθηκαν, και 
µε δική τους ευθύνη, πολλές εκδοτικές επιχειρήσεις. Η σηµερινή ε-
ξουσία θέλει απόλυτο έλεγχο στα µέσα ενηµέρωσης και εν πολλοίς 
το έχει πετύχει. Υπάρχουν ακόµη νησίδες ελευθερίας και ανεξαρτη-
σίας. Η ιστορία έχει διδάξει πως όσοι επιχείρησαν να ελέγξουν την ε-
νηµέρωση στο τέλος πλήρωσαν βαρύ τίµηµα. Είναι θέµα χρόνου να 
τιµωρηθούν από τους πολίτες οι ολοκληρωτικές αντιλήψεις.

Ναι, εµείς κάνουµε αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση σε όλα, διότι, 
δυστυχώς για τον τόπο, τα έχει κάνει µούσκεµα παντού. Το χειρότερο 
είναι ότι η καταστροφή συνοδεύεται από µίσος. Η οικονοµική κρίση 
κάποτε θα περάσει, ο διχασµός όµως πληγώνει βαθιά την κοινωνία 
και αφήνει ανεπανόρθωτες βλάβες.

Έχουµε καθαρές σχέσεις µε τους αναγνώστες µας. Άλλωστε οι ε-
φηµερίδες ανήκουν σε αυτούς και όχι στους ιδιοκτήτες τους ή στους 
δηµοσιογράφους, όπως λανθασµένα πιστεύουν ορισµένοι. Έχουµε 
επιλέξει τον καθαρό δρόµο και θέλουµε να µας αγαπούν ή να µας µι-
σούν γι’ αυτό που βλέπουν. ∆εν υπάρχει κάτι άλλο.

Θα ακολουθήσετε την τάση των ενθέτων όπως άλλες εκδόσεις ή 
θα πρέπει να περιµένουµε µια έκδοση Σαββατοκύριακου; Ποιο θα 
είναι το κριτήριο γι’ αυτή την κίνηση;
Έχουµε συγκεκριµένες δυνατότητες και δεν έχουµε (ελπίζω) το µι-
κρόβιο του µικροµεγαλισµού. Η εποχή που «δέναν τα σκυλιά µε τα 
λουκάνικα» έχει περάσει προ πολλού και για τον Τύπο. Συνεπώς θα 
κάνουµε µετρηµένα βήµατα, ώστε να είµαστε συνεπείς στους συνα-
δέλφους και συνεργάτες µας και στην αγορά. Σχεδιάζουµε ασφαλώς 
τη λογική συνέχεια, που είναι το φύλλο του Σαββατοκύριακου, αλλά 
θα το τολµήσουµε τη στιγµή που θα µπορούµε να το υπηρετήσουµε 
µε επάρκεια ώστε να αντέξει στον ανταγωνισµό.

Η ανταπόκριση του κόσµου σε αυτό το εκδοτικό εγχείρηµα είναι ικα-
νοποιητική και τι θεωρείτε ότι αυτό δηλώνει για την κατάσταση στη 
χώρα και στον Τύπο;
Η ανταπόκριση είναι ικανοποιητική, αλλά έχουµε δρόµο µπροστά µας. 
Μια εφηµερίδα ολίγων µηνών έχει δώσει δείγµατα γραφής, αλλά ο µα-
ραθώνιος µόλις ξεκίνησε. Θα αντέξουµε, θα το παλέψουµε, θα κερδί-
σουµε αυτό που µας αναλογεί και τελικώς αυτό που θα κρίνουν οι ανα-
γνώστες ότι µας αξίζει. Ελπίζουµε το καθεστώς που µας πολεµά να µην 
καταφέρει να διαβρώσει πλήρως τον Τύπο και να διασφαλιστεί ο πλουρα-
λισµός και η µέγιστη ανεξαρτησία στα ΜΜΕ παρά τον λυσσαλέο πόλεµο.
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Ήταν τον περασµένο ∆ε-
κέµβρη όταν ο πρωθυ-
πουργός κατά τη συνε-
δρίαση του Περιφερεια-
κού Συµβουλίου Ιονίων 

Νήσων χαρακτήρισε προτεραιότητα τη δη-
µιουργία δικτύου υδατοδροµίων στην Ελ-
λάδα µέχρι την άνοιξη του 2018. Μάλιστα, 
τον Νοέµβριο είχαν πραγµατοποιηθεί οι 
πρώτες δοκιµαστικές πτήσεις των υδροπλά-
νων από το λιµάνι της Κέρκυρας. Ωστόσο, 
λίγες εβδοµάδες πριν από την έναρξη της 
τουριστικής περιόδου τα υδροπλάνα όχι 
µόνο δεν πετάνε αλλά καθυστερεί και η ψή-
φιση του σχεδίου νόµου.

Περιµένοντας τα υδροπλάνα
Σύµφωνα µε ρεπορτάζ του «Βήµατος», τόσο 
το περιορισµένο δίκτυο αδειοδοτηµένων υ-
δατοδροµίων όσο και η αναµονή εδώ και ε-
νάµιση χρόνο του σχεδίου νόµου αποθαρ-
ρύνουν τους επενδυτές. Στα παραπάνω 
έρχεται να προστεθεί και η ελληνική γρα-
φειοκρατία, καθώς από τις 25 αιτήσεις που 
έχουν υποβληθεί, µόλις οι τρεις έχουν προ-
χωρήσει. Και αυτά συµβαίνουν σε µια χώρα 
όπου η τεράστια ακτογραµµή, τα νησιά, οι 
βραχονησίδες και οι λίµνες την καθιστούν 
από τις πιο κατάλληλες για την ανάπτυξη δι-
κτύου υδατοδροµίων.

Όπως αναφέρεται στο δηµοσίευµα, «βα-
σική αιτία αποτελεί η µεγάλη καθυστέρηση 
της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, δεδο-
µένου ότι µε το ισχύον πλαίσιο του 2013, ε-
φόσον ένας λιµένας δεν διαθέτει εγκεκρι-
µένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώ-
σεων (ΜΠΕ), θα πρέπει να γίνει ΜΠΕ για 
το σύνολο του λιµένος, και όχι µόνο για το 
κοµµάτι όπου αναπτύσσεται το υδατοδρό-
µιο». Σηµειώνεται ότι τα λιµάνια στους Πα-
ξούς, στην Πάτρα και στην Κέρκυρα αποτε-
λούν σήµερα τα µόνα αδειοδοτηµένα υδατο-
δρόµια.

Τι προβλέπει το σχέδιο νόµου
Τον Σεπτέµβριο του 2016 ολοκληρώθηκε 

η δηµόσια διαβούλευση σχετικά µε την 
αδειοδότηση των υδατοδροµίων. Το υ-
πουργείο Μεταφορών και Υποδοµών σε 
ανακοίνωση που είχε εκδώσει εκείνη την 
περίοδο ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «ε-
γκαθιδρύεται νέο, σταθερό και αποτελε-
σµατικό θεσµικό πλαίσιο αδειοδότησης 
και νέες δυνατότητες χρηµατοδότησης για 
επενδύσεις υδατοδροµίων, ενώ δροµολο-
γείται άµεσα η δηµιουργία ενός νέου δι-
κτύου υδατοδροµίων πανελλαδικής εµβέ-
λειας, το οποίο προβλέπεται µέσα στα δύο 
επόµενα χρόνια να καλύπτει µεγάλο µέρος 
των σχετικών συγκοινωνιακών αναγκών 
της χώρας».

Ο υπουργός Χρήστος Σπίρτζης έκανε 
λόγο για «καινοτόµα στρατηγική επενδυ-
τική ευκαιρία όχι µόνο για την Ελλάδα 
αλλά και για τον ευρωπαϊκό χώρο». Το ε-
κτεταµένο δίκτυο υδατοδροµίων «προσδί-
δει υπεραξία στα λιµάνια, ενισχύει το του-
ριστικό προϊόν και αναβαθµίζει τη συγκοι-
νωνιακή εξυπηρέτηση τόσο των µικρών 
και αποµακρυσµένων νησιών όσο και των 
σηµαντικών τουριστικών προορισµών. Ε-
πίσης, προωθείται η τουριστική αγορά 
στην ευρύτερη περιοχή των λιµένων αλλά 
και σε περιοχές οι οποίες µέχρι σήµερα 
δεν θα ήταν εύκολα και γρήγορα προσβά-
σιµες, ενώ δηµιουργούνται νέες τουριστι-
κές τάσεις και επιτυγχάνεται, σε συνεργα-
σία µε τη βιοµηχανία της κρουαζιέρας, η 
δυνατότητα επισκεψιµότητας περισσότε-
ρων τουριστικών περιοχών» ανέφερε µε-
ταξύ άλλων η ανακοίνωση του υπουργείου.

Σηµειώνεται ότι τα υδροπλάνα, πέρα 
από την επιβατική και τουριστική κίνηση, 
εξυπηρετούν και άλλες ανάγκες, όπως α-
εροδιακοµιδής ασθενών, έρευνας και διά-
σωσης, µεταφοράς φαρµάκων, τροφίµων, 
Τύπου και άλλων ειδών ανάγκης.

Πριν από λίγες ηµέρες και ενώ το σχέ-
διο παραµένει άφαντο και οι υποψήφιοι ε-
πενδυτές στην αναµονή, ο κ. Σπίρτζης µι-
λώντας στην ΕΡΤ ανέφερε ότι «υπάρχει 
πλαίσιο για να βγάλει κάποιος άδεια για 

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

ΤΑ Υ∆ΡΟΠΛΑΝΑ ∆ΕΝ 
ΠΡΟΣΘΑΛΑΣΣΩΘΗΚΑΝ

Στο Νηπιαγωγείο της ΙΟΝΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ, η 
ζωή των παιδιών είναι κάθε μέρα σαν 
γιορτή! Μέσα από ποικίλα ερεθίσματα και 

με την καθοδήγηση των Νηπιαγωγών το παιδί 
ενθαρρύνεται και μαθαίνει να αγαπά τη γνώ-
ση, πρωταρχικά μέσα από το παιχνίδι, σ’ ένα 
ευχάριστο περιβάλλον που το παροτρύνει να 
καλλιεργήσει τα ταλέντα του και να αναπτυχθεί 
συναισθηματικά.
Στο Νηπιαγωγείο της ΙΟΝΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ το παι-
δί κάνει τα πρώτα του βήματα μακριά από την 
οικογένεια, σε στέρεες βάσεις, καθοριστικές 
για την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Με 
έμφαση στην τεχνολογία και μέσα από καινο-
τόμες εκπαιδευτικές, αθλητικές και εικαστικές 
δραστηριότητες, οι μικροί μας ‘‘πρωταγωνι-
στές’’ ανακαλύπτουν τον συναρπαστικό κόσμο 
της γνώσης παίζοντας, γεγονός που συμβάλλει 

ουσιαστικά στην κοινωνική τους ωρίμανση.
Βέβαια, όλα αυτά σε στενή συνεργασία σχολεί-
ου-οικογένειας.
Στις άρτιες εγκαταστάσεις του, εξειδικευμένοι 
εκπαιδευτικοί, ενθαρρύνουν την ομαλή ένταξη 
και πορεία των νηπίων, με τρόπο δημιουργικό, 
καλλιεργώντας τα εκφραστικά τους μέσα, τα τα-
λέντα τους και, κυρίως, την αγάπη τους για τη 
μάθηση. 
 Σας περιμένουμε μαζί με τα παιδιά σας, για να 
γνωρίσουν τον χώρο του Νηπιαγωγείου, τις δα-
σκάλες, να συναντηθούν με άλλα παιδάκια και 
να συμμετέχουν σε ευχάριστα και δημιουργικά 
παιχνίδια γεμάτα μουσική και φαντασία.
 
Εγγραφές με τις καλύτερες προτάσεις...!
 
Ιόνιος Σχολή: 210 613 6693, www.ionios.gr

Το ταξίδι στη γνώση ξεκινά...
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΗΣ ΙΟΝΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ.
ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ.

υδατοδρόµιο σήµερα. ∆εν είναι ότι δεν 
µπορεί να βγάλει κανείς άδεια». Επιπλέον, 
επέρριψε ευθύνες στη Ν∆, λέγοντας ότι 
«ενώ διατήρησαν ένα τέτοιο σύστηµα για 
να κάνουν κάποιοι εµπορία αδειών υδα-
τοδροµίων, έρχεται τώρα και µας εγκαλεί 
γιατί δεν κάνουµε γρήγορα για να αλλά-
ξουµε το νοµοθετικό πλαίσιο. Είναι από τα 
παράδοξα».

Επενδύσεις 250 εκατ. ευρώ
Τον περασµένο ∆εκέµβριο οι υπουργοί 
Ναυτιλίας και Υποδοµών συνάντησαν ε-
πενδυτικό σχήµα µε τη συµµετοχή κινεζι-
κών εταιρειών και των εταιρειών Hellenic 
Seaplanes και Petrichor Capital Partners. 
Οι εκπρόσωποι των εταιρειών εκδήλωσαν 
ενδιαφέρον για την υπόθεση των υδατο-
δροµίων και ανέφεραν ότι το σχήµα που 
εκπροσωπούν µπορεί να κάνει επενδύσεις 
έως και 250 εκατ. ευρώ. Ζήτησαν, δε, διευ-
κρινίσεις για το νοµικό πλαίσιο λειτουρ-
γίας των υδατοδροµίων.

Τα κεφάλαια ύψους 250 εκατ. ευρώ που 
προτίθεται να επενδύσει τα επόµενα δύο 
χρόνια οµάδα Κινέζων επενδυτών µέσω 
της Petrichor Capital Partners στην Ελ-
λάδα αφορούν την ανάπτυξη του δικτύου 
υδατοδροµίων και την αγορά στόλου αµφί-
βιων υδροπλάνων. Πρόκειται για µια επεν-
δυτική πρόταση που φιλοδοξεί και µπο-

ρεί, όπως δείχνουν τα δεδοµένα, να απο-
γειώσει τα υδροπλάνα στην Ελλάδα.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος 
της Hellenic Seaplanes Νικόλας Χαραλά-
µπους είχε αναφέρει για το επενδυτικό 
πλαίσιο που συµφωνήθηκε µεταξύ της 
Hellenic Seaplanes, της Petrichor Capital 
Partners και της United Group, οι οποίες 
εκπροσωπούν ιδιώτες και θεσµικούς ε-
πενδυτές, ότι σε βάθος διετίας θα επεν-
δύσουν ποσό συνολικού ύψους 250 εκατ. 
ευρώ για αγορά 20 αµφίβιων υδροπλάνων 
και ανάπτυξη µικρών, µεσαίων και µεγά-
λων εγκαταστάσεων επιβίβασης και απο-
βίβασης επιβατών. Επίσης, για ανάπτυξη 
ενός µητροπολιτικού υδατοδροµίου, τε-
χνικής βάσης και συντήρησης υδροπλά-
νων, καθώς και δικτύου σταθµών ανεφο-
διασµού υδροπλάνων. Αναφερόµενος στα 
οφέλη για την ελληνική οικονοµία, είχε 
κάνει λόγο για δηµιουργία 4.000 νέων θέ-
σεων εργασίας, νέων τουριστικών προϊό-
ντων, καθώς και ενδιαφέροντος για real 
estate σε νησιά και αποµακρυσµένες πε-
ριοχές.

Σε εκείνη τη συνάντηση ο κ. Σπίρτζης 
είχε σηµειώσει την προτεραιότητα που 
δίνει η Ελλάδα στα υδατοδρόµια, καθώς 
και ότι πολύ σύντοµα θα κατετίθετο στη 
Βουλή το νοµοσχέδιο για τη λειτουργία 
των υδατοδροµίων.
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Ενώ τον περασµένο Φεβρουάριο η διοίκηση 
του Πανεπιστηµίου Κρήτης προσέφυγε στο 
ΣτΕ ζητώντας να µειωθούν οι πρωτοετείς 
φοιτητές εάν δεν αυξηθούν οι διδάσκοντες και 
οι υποδοµές, ο υπουργός Παιδείας φαίνεται 
ότι «αγνόησε» τις εκκλήσεις όχι µόνο του 
συγκεκριµένου πανεπιστηµίου αλλά και των 
υπόλοιπων ιδρυµάτων.

Η µεγαλύτερη αύξηση εισακτέων των τε-
λευταίων ετών στην ανώτατη εκπαίδευση 
ανακοινώθηκε την περασµένη Τετάρτη 
από το υπουργείο Παιδείας. Συγκεκρι-
µένα, για το ακαδηµαϊκό έτος 2018-2019 

οι θέσεις στα πανεπιστήµια και ΤΕΙ θα είναι 74.692, ενώ 
για το 2017-2018 ήταν 70.726, ήτοι 3.966 περισσότερες θέ-
σεις. Η αύξηση αυτή, η οποία βρίσκει αντίθετη την πλειο-
νότητα των πρυτανικών αρχών, αναµένεται να φέρει πολλές 
ανατροπές στις βάσεις εισαγωγής.

Τα τµήµατα µε τις περισσότερες θέσεις
Η απόφαση για τον τελικό αριθµό των εισακτέων δηµοσι-
εύτηκε αργά το βράδυ της περασµένης Τρίτης στην «Εφη-
µερίδα της Κυβερνήσεως». Είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις 
του υπουργού Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου ότι ο αριθµός 
τους θα αυξηθεί. «Νοµίζω ότι µπορούµε να πούµε µε ασφά-
λεια ότι θα είναι ένας αριθµός πάνω από 3.000 πρόσθετους 
φοιτητές και φοιτήτριες. Κάναµε µία πολύ συστηµατική 
µελέτη για τις δυνατότητες των ιδρυµάτων, δίνουµε φέτος 
περισσότερες θέσεις» ανέφερε ο κ. Γαβρόγλου στο Περι-
φερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας.

Πιο αναλυτικά, σε ό,τι αφορά τα πανεπιστήµια –εκτός 
του νεοσύστατου Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής–, ο συ-
νολικός αριθµός εισακτέων φέτος είναι 46.663, ενώ πέρυσι 
ήταν 43.758. Συνεπώς, υπάρχει αύξηση του αριθµού των 
θέσεων κατά 2.905 θέσεις. Έτσι, σύµφωνα µε τη σχετική α-
νακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, έµεινε σταθερός ο α-
ριθµός των εισακτέων στις ιατρικές σχολές, ενώ µειώθηκε 
στις εκκλησιαστικές ακαδηµίες. Επιπλέον, αυξήθηκε ο α-
ριθµός των εισακτέων κατά 6% στα υπόλοιπα τµήµατα, ενώ 
σε συγκεκριµένα τµήµατα (Ναυτιλιακά, Πληροφορικής, 
Τουριστικά, Ψυχολογίας, Γεωπονίας, Χηµείας κ.λπ.) αυξή-
θηκε κατά 12,5%.

Σε ό,τι αφορά το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής, ο συ-
νολικός αριθµός εισακτέων φέτος είναι 4.633 άτοµα, ενώ 
πέρυσι στα αντίστοιχα τµήµατα των ΤΕΙ Αθήνας και Πει-
ραιά ήταν 4.557 άτοµα.

Στα ΤΕΙ (εκτός των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά) ο συνολι-

κός αριθµός είναι 23.396 άτοµα, ενώ πέρυσι στα αντίστοιχα 
τµήµατα ήταν 22.411 άτοµα. Οι θέσεις, δηλαδή, αυξήθηκαν 
κατά 985. Ο αριθµός εισακτέων αυξήθηκε κατά 12,5% σε 
συγκεκριµένα τµήµατα (Πληροφορικής, Τουριστικά, Γεω-
πονίας, Φυσιοθεραπείας, Εργοθεραπείας, κ.λπ.), ενώ στα 
υπόλοιπα τµήµατα έµεινε ίδιος µε το 2017.

Αντιδράσεις από τα ιδρύµατα
Και ενώ τον περασµένο Φεβρουάριο η διοίκηση του Πα-
νεπιστηµίου Κρήτης προσέφυγε στο Συµβούλιο της Επι-
κρατείας (ΣτΕ) ζητώντας να µειωθούν οι πρωτοετείς φοι-
τητές εάν δεν αυξηθούν οι διδάσκοντες και οι υποδοµές, ο 
υπουργός Παιδείας φαίνεται ότι «αγνόησε» τις εκκλήσεις 
όχι µόνο του συγκεκριµένου πανεπιστηµίου αλλά και των 
υπόλοιπων ιδρυµάτων.

Έτσι, παρ’ ότι η Σύγκλητος του Πανεπιστηµίου Κρή-
της ζήτησε 1.690 φοιτητές, «άνοιξαν» 3.013 θέσεις, ενώ στο 
Πανεπιστήµιο Αθηνών, από τους 4.590 εισακτέους που ζη-

τήθηκαν, ο κ. Γαβρόγλου ανακοίνωσε 5.787 θέσεις. Αντί-
στοιχα, το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ζήτησε 980 
και θα δεχτεί 1.450 εισακτέους.

Στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο οι πρωτοετείς φοι-
τητές θα είναι 1.256 και όχι 860, όπως ήθελε η διοίκηση, 
ενώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) 
δόθηκαν 6.363 θέσεις από τις 4.100 που είχαν ζητηθεί.

Οι πρυτανικές αρχές των ιδρυµάτων κάνουν λόγο για 
διπλασιασµό των φοιτητών από τις µετεγγραφές, κάτι που 
σε συνδυασµό µε τον ήδη αυξηµένο αριθµό εισακτέων θα 
προκαλέσει ασφυξία στα πανεπιστήµια.

Πάντως, ο κ. Γαβρόγλου εκτίµησε ότι λόγω της αύξη-
σης της χρηµατοδότησης τα ιδρύµατα «θα έχουν τη δυνα-
τότητα να απορροφήσουν αυτόν τον κόσµο. Ήδη έχουµε υ-
ποσχεθεί και είναι καταγεγραµµένο ότι θα αυξηθεί ο προ-
ϋπολογισµός όλων των ιδρυµάτων κατά 45%. Είναι συν 51 
εκατοµµύρια. Αυτό γίνεται γιατί για πρώτη φορά εξασφα-
λίσαµε χρήµατα λόγω των εξοικονοµήσεων σε δαπάνες που 
κάναµε και γιατί ως χώρα “παίρνουµε τη στροφή”».

Όσον αφορά την πορεία των βάσεων, εκπαιδευτικοί ε-
ρευνητές τόνισαν στην FS ότι η αύξηση των θέσεων θα έχει 
ως αποτέλεσµα την πτώση των βάσεων σε κεντρικά αλλά 
και σε περιφερειακά ιδρύµατα και κυρίως σε εκείνα που 
αυξήθηκαν κατά πολύ οι θέσεις τους. Σε κάθε περίπτωση, 
τον τελικό λόγο έχουν οι επιδόσεις των υποψηφίων, καθώς 
και οι επιλογές τους σχετικά µε τη σχολή στην οποία επι-
θυµούν να εισαχθούν.

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ-ΡΕΚΟΡ 
ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΑΕΙ 
ΚΑΙ ΤΕΙ

Σε ανοιχτή επιστολή διαµαρτυρίας 93 καθηγη-
τές της Νοµικής Σχολής Αθηνών εκφράζουν 
την αγωνία τους για την κατάσταση που επι-

κρατεί στο κτίριο και στον περιβάλλοντα χώρο της 
σχολής, δίπλα στο Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου 
Αθηναίων. Όπως αναφέρουν, «καθηµερινά τε-
λούνται στον χώρο αυτόν αξιόποινες πράξεις (δι-
ακίνηση και χρήση ναρκωτικών ουσιών, απειλές, 
σωµατικές βλάβες και εξυβρίσεις), κάποιες εκ 
των οποίων έχουν κακουργηµατικό χαρακτήρα. 
∆ιαµαρτυρόµαστε για την απραξία της πολιτείας, η 
οποία ανέχεται αυτή την κατάσταση, παντελώς α-
ναντίστοιχη µε την προσφορά και το έργο που ε-
πιτελείται στο παλαιότερο ακαδηµαϊκό ίδρυµα της 
πατρίδας µας».

Οι καθηγητές δηλώνουν ότι εάν δεν αντιµε-
τωπιστεί το φαινόµενο από την πολιτεία, θα προ-
στατέψουν την ασφάλεια και την υγεία των φοιτη-
τών και θα περιφρουρήσουν το κύρος της σχολής 
«λαµβάνοντας κάθε µέτρο, ακόµη και επώδυνο, 
αν χρειαστεί».

Η τοµεάρχης Παιδείας της Ν∆ Νίκη Κεραµέως 
τόνισε ότι «η πρωτοφανής κατάσταση ανοµίας 
πρέπει να αντιµετωπιστεί άµεσα. Είναι αδιανόητο 
η κυβέρνηση να ανέχεται τη διακίνηση και χρήση 
ναρκωτικών. Πόσο µάλλον δίπλα στους φοιτητές». 
Η κ. Κεραµέως χαρακτήρισε επίσης απαράδεκτο 
το γεγονός ότι ο «υπουργός Παιδείας αποποιείται 
των ευθυνών του, απαξιώνοντας ως ασόβαρους 
όσους του ασκούν κριτική. ∆υστυχώς, η διαρκής 
υποβάθµιση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι η 
µόνη πολιτική που υπηρετεί µε συνέπεια η κυβέρ-
νηση». Σηµειώνεται ότι από το 2012 έχει κατατεθεί 
µηνυτήρια αναφορά προς τις αρµόδιες εισαγγελι-
κές αρχές, επισηµαίνοντας ότι πρόκειται για ζή-
τηµα εξαιρετικής φύσης, που πρέπει να αντιµετω-
πιστεί κατ’ απόλυτη προτεραιότητα.



αφιέρωµα //
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ

Μυρίζει Πάσχα…
Οβελίας, λαµπάδες, σοκολατένια αβγά και κουνελοειδή, παιχνίδια, διακοσµητικά, gadgets τεχνολογίας, κινητά, φω-

τογραφικές µηχανές, βιβλία αλλά και είδη σπιτιού συνθέτουν το πολύχρωµο µωσαϊκό των πασχαλινών και ανοι-
ξιάτικων αγορών. Σε µια Ελλάδα που αναµένει την ανάπτυξη, η αγορά εναποθέτει τις ελπίδες της στις µέρες του 

Πάσχα και του οβελία για να πάρει ανάσες, αλλά και οι καταναλωτές αναζητούν τη σχέση ποιότητας και τιµής για µια δόση 
χαράς και ανάπαυλας. Τι να προσέξετε, τι αναµένει η αγορά, ποιοι κυριαρχούν στις καρδιές των µικρών µας φίλων, πού θα 
πάµε για να αγοράσουµε για καλό σκοπό, τι δώρα να κάνουµε, βρίσκουν απάντηση στο αφιέρωµα στην πασχαλινή αγορά.
Καλή Ανάσταση, λοιπόν, σε κάθε επίπεδο!
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Με δεδομένο ότι την 
περίοδο του Πάσχα η 
αγορά πραγματοποιεί 
περίπου το 25% του 
τζίρου της, οι έμποροι 
έχουν ήδη ξεκινήσει 
την προετοιμασία, με 
τις μεγάλες αλυσίδες 
να έχουν στολίσει 
βιτρίνες.

H 
αντίστροφη μέτρηση 
για την έναρξη της ε-
ορταστικής περιόδου 
στην αγορά ενόψει του 
Πάσχα ξεκίνησε και οι 
επιχειρήσεις σε μεγάλο 
ποσοστό έχουν τοποθε-

τήσει στα καταστήματά τους πασχαλινά είδη. Το 
θερμόμετρο έχει ανέβει και το σύνολο της αγοράς 
αναμένει στο μέτρο του δυνατού να βγάλει τα σπα-
σμένα από μια μάλλον κακή εκπτωτική περίοδο, η 
οποία σε σχέση με πέρυσι μέτρησε απώλειες τζί-
ρου που εκτιμώνται περίπου στα 480 εκατ. ευρώ.

Αν και δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι 
δεν θα πρέπει να περιμένουν πολλά, καθώς οι κα-
ταναλωτές φάνηκαν ότι είναι εξαντλημένοι οικο-
νομικά το προηγούμενο διάστημα, ωστόσο, με δε-
δομένο ότι την περίοδο του Πάσχα η αγορά πραγ-
ματοποιεί περίπου το 25% του τζίρου της, έχουν 
ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία, με τις μεγάλες 
αλυσίδες να έχουν στολίσει βιτρίνες.

Στην ημερήσια διάταξη αναμένεται να είναι οι 
προσφορές σε συγκεκριμένες κατηγορίες ειδών, 
ενώ το εορταστικό ωράριο του Πάσχα συμπερι-
λαμβάνει τη λειτουργία των καταστημάτων και μία 
Κυριακή και συγκεκριμένα την 1η Απριλίου 2018. 
Ειδικότερα, τα εμπορικά καταστήματα θα είναι α-
νοιχτά τόσο την Κυριακή των Βαΐων από τις 11 το 
πρωί έως τις 6 το απόγευμα, καθώς η συγκεκρι-
μένη Κυριακή είναι μεταξύ των οκτώ θεσμοθετη-
μένων Κυριακών του χρόνου που επιτρέπεται να 
λειτουργούν τα καταστήματα, όσο και τις λοιπές 
ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, για να εξυπηρε-
τηθούν οι καταναλωτές.

Εντατικοί έλεγχοι στην αγορά
Την ίδια στιγμή και με δεδομένη την αυξημένη κί-
νηση που έχει και η αγορά των τροφίμων το Πάσχα, 
με τον οβελία να αποτελεί το Νο1 στη λίστα των α-
γορών των Ελλήνων καταναλωτών, την εντατικοποί-

ηση των ελέγχων στην αγορά κρέατος εξήγγειλε ο 
αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων Γιάννης Τσιρώνης, με στόχο την απο-
φυγή παράνομων ελληνοποιήσεων.

Ειδικότερα, στοχευμένους ελέγχους και συνερ-
γασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών ελέγχου κατά 
την πασχαλινή περίοδο ζήτησε ο γενικός γραμμα-
τέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Δη-
μήτρης Αυλωνίτης. Οι έλεγχοι θα γίνουν στοχευ-
μένα σε σημεία εμπορίας και διακίνησης αγρο-
τικών προϊόντων, βιομηχανικών ειδών και ειδών 
μαζικής εστίασης, σύμφωνα με όσα προβλέπει η 
νομοθεσία (κανόνες ΔΙΕΠΠΥ).

Αποφασίστηκε, δε, η διενέργεια συντονισμέ-
νων ελέγχων σε σημεία λιανικής πώλησης, χον-
δρικής πώλησης και σε οχήματα μεταφοράς προ-
ϊόντων, όσον αφορά ιδίως την κατοχή των προ-
βλεπόμενων παραστατικών, την πλήρη και ορθή 
επισήμανση των προϊόντων, την τήρηση τιμοκατα-
λόγων, καθώς και την τήρηση της υποχρέωσης δι-
άθεσης προϊόντων σε ανώτατες προκαθορισμένες 
τιμές σε συγκεκριμένα σημεία πώλησης.

Με εγκύκλιό της η Γενική Γραμματεία Εμπο-
ρίου και Προστασίας Καταναλωτή ζητάει από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες κατά την πασχαλινή περίοδο 
να έχουν αυξημένη ελεγκτική δραστηριότητα σε 
σημεία διακίνησης και εμπορίας κάθε είδους α-
γαθών, ιδίως τροφίμων (καταστήματα, λαϊκές α-
γορές - υπαίθριο εμπόριο, κεντρικές και τοπικές 
αγορές κ.λπ.), καθώς και σε επίκαιρα σημεία του 
εθνικού, επαρχιακού και αστικού δικτύου, λιμά-
νια κ.λπ., είτε αυτοτελώς είτε με συναρμόδιες υ-
πηρεσίες (υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, ΣΔΟΕ, υπουργείο Υγείας κ.λπ), για την 
αποτροπή φαινομένων εξαπάτησης και εκμετάλ-
λευσης των καταναλωτών και την προστασία του 
ελεύθερου ανταγωνισμού.

Φθηνότερος ο οβελίας φέτος
Από την άλλη, φέτος το εορταστικό πασχαλινό 

τραπέζι θα είναι φθηνότερο κατά 5% ή 2,79 ευρώ 
σε σχέση με το 2017, σύμφωνα με έρευνα του Ιν-
στιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτι-
κών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) σε μεγάλες αλυσίδες σού-
περ μάρκετ.

Συνολικά το μέσο «καλάθι» προϊόντων του πα-
σχαλινού τραπεζιού για το 2018 υπολογίζεται στα 
55,74 ευρώ και παρουσιάζει μείωση της τάξης του 
5% σε σχέση με το 2017, όταν είχε διαμορφωθεί 
σε 58,53 ευρώ. Η μείωση αυτή κατά το ΙΕΛΚΑ ο-
φείλεται σε τρεις προϊοντικές ομάδες:
• Στα οπωροκηπευτικά, τα οποία παρουσιάζουν 
τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση στην τιμή –
οι πατάτες -29%, οι ντομάτες -24% και τα μαρού-
λια -7%– ως αποτέλεσμα και των ευνοϊκών καιρι-
κών συνθηκών.
• Σε προϊόντα με πολλές και έντονες προωθητι-
κές ενέργειες, όπως το αλεύρι με νέα σημαντική 
μείωση (-12%), η μουστάρδα (-11%) και τα ανα-
ψυκτικά (-7%).
• Επίσης, σε προϊόντα με αύξηση στην έμμεση φο-
ρολογία που εμφανίζουν διόρθωση μετά από προ-
ηγούμενες αυξήσεις, όπως το κρασί και η μπίρες, 
με μείωση κατά 9% και 5% αντίστοιχα, καθώς και 
το τσουρέκι (-12%).

Η τιμή του αρνιού στις μεγάλες αλυσίδες σού-
περ μάρκετ τη Μεγάλη Εβδομάδα αναμένεται να 
διαμορφωθεί περίπου στις ίδιες τιμές με το προ-
ηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα, η μέση τιμή του 
αρνιού τη Μεγάλη Εβδομάδα αναμένεται να είναι 
μειωμένη σε σχέση με το 2017 κατά -1%, στα 5,90 
ευρώ ανά κιλό, όπως και η τιμή του κατσικιού κατά 
-1%, στα 6,75 ευρώ ανά κιλό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές οι τιμές είναι εν-
δεικτικές και βασίζονται σε εκτιμήσεις και πως α-
νάλογα με τη ζήτηση της Μεγάλης Εβδομάδας α-
ναμένεται να μειωθούν ακόμη περισσότερο, ενώ, 
από την άλλη, δεν εμπεριέχουν τις προωθητικές-
εκπτωτικές ενέργειες που πραγματοποιούνται αυτή 
την περίοδο.

Πάσχα Ελλήνων 
και προσδοκίες 
εμπόρων





Πασχαλινά Τσουρέκια
ΥΛΙΚΆ ΓΙΆ 3 ΤΣΟΥΡΈΚΙΆ

ΥΛΙΚΆ ΓΙΆ ΤΗΝ ΖΥΜΗ

•  1.000 γρ. αλεύρι για τσουρέκι  
Μύλοι Αγίου Γεωργίου & λίγο  
για το ζύμωμα

•  225 γρ. πρόβειο βούτυρο
•  240 γρ. γάλα φρέσκο
•  340 γρ. ζάχαρη
•  4 αυγά χωρισμένα σε κρόκους 

και ασπράδια
•  50 γρ. φρέσκια μαγιά
•  0,5 κ.γ. μαχλέπι
•  0,6 κ.γ. μαστίχα κοπανισμένη

ΥΛΙΚΆ ΓΙΆ ΤΟ ΨΗΣΙΜΟ

•  1 αυγό
•  λίγο νερό
•  250 γρ. αμύγδαλο φιλέ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

1.  Ζεσταίνουμε το γάλα σε κατσαρολάκι μαζί με τη ζάχαρη μέχρι να λιώσει. Κατεβάζουμε από τη φωτιά πριν πάρει 
βράση, μεταφέρουμε σε ένα μεσαίο μπολ και αφήνουμε να γίνει χλιαρό (όχι όμως να κρυώσει)

2.  Προσθέτουμε τη μαγιά και τη λιώνουμε με ένα πιρούνι
3.  Προσθέτουμε 3 κ.σ. από το αλεύρι για τσουρέκι Μύλοι Αγίου Γεωργίου, ανακατεύουμε καλά και αφήνουμε σε ζε-

στό σημείο του σπιτιού να φουσκώσει για περίπου 30-45 λεπτά, αφού το έχουμε σκεπάσει με πετσέτες κουζίνας
4.  Λιώνουμε το βούτυρο και αφήνουμε στην άκρη να κρυώσει
5.  Χωρίζουμε τους κρόκους από τα ασπράδια και χτυπάμε τα ασπράδια σε μαρέγκα στο μίξερ με το σύρμα
6.  Μεταφέρουμε σε μπολ
7.  Μόλις φουσκώσει το προζύμι, μεταφέρουμε στον κάδο του μίξερ. Προσθέτουμε το βούτυρο και αρχίζουμε το 

χτύπημα σε μεσαία ταχύτητα με το εξάρτημα του γάντζου
8.  Προσθέτουμε το αλεύρι για τσουρέκι σε 3 δόσεις μαζί με τα αρωματικά και ζυμώνουμε 2-3 λεπτά
9.  Προσθέτουμε τους κρόκους και την μαρέγκα και ζυμώνουμε για περίπου 10 λεπτά. Η ζύμη πρέπει να είναι μαλα-

κή, υγρή και αφράτη
10.   Σε αυτό το σημείο δεν ξεκολλάει από τον κάδο ή τα χέρια
11.  Μεταφέρουμε τη ζύμη σε μια σχετικά μεγάλη λεκάνη, σκεπάζουμε καλά με πετσέτες κουζίνας και αφήνουμε σε 

ζεστό σημείο του σπιτιού να φουσκώσει για περίπου 1 με 1/2 ώρα ή μέχρι να διπλασιάσει τον όγκο της
12.  Αλευρώνουμε ελαφρώς μια επιφάνεια εργασίας και μεταφέρουμε το 1/3 της ζύμης
13.  Κόβουμε 3 λωρίδες από τη ζύμη. Ενώνουμε τις άκρες τους και πλέκοντας φέρνοντας εναλλάξ την αριστερή και 

την δεξιά κοτσίδα στο κέντρο
14.  Ενώνουμε και τις τελευταίες άκρες και κόβουμε ότι περισσεύει. Φροντίζουμε η πλεξούδα μας να είναι αρκετά 

σφιχτή όσο την πλέκουμε για να μην διαλυθεί το τσουρέκι στο ψήσιμο
15.  Στρώνουμε λαδόκολλα σε ένα ταψί και τοποθετούμε τα τσουρέκια. Αφήνουμε σε ζεστό σημείο του σπιτιού για 

περίπου 40 λεπτά ώστε να φουσκώσουν
16.  Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C. Χτυπάμε το αυγό με 2-3 κ.σ. νερό και αλείφουμε με προσοχή τα 

τσουρέκια για να μην τα τρυπήσουμε με το πινέλο και ξαναφουσκώσουν
17.  Πασπαλίζουμε με αμύγδαλο και ψήνουμε για 15-18 λεπτά.
18.  Μόλις ψηθούν τα μεταφέρουμε σε μία σχάρα του φούρνου και τα αφήνουμε να κρυώσουν για περίπου 30 λεπτά
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Λαµπάδες, 
πασχαλινά αβγά, 
δώρα και γλυκά 
κοσµούν τους 
πάγκους και 
περιµένουν µικρούς 
και µεγάλους να 
προσφέρουν τον 
οβολό τους για 
«καλό σκοπό».

ΚΕΘΕΑ
Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕΘΕΑ) 
διοργανώνει για ακόµη µια χρονιά πασχαλινά bazaars. 
Οι επισκέπτες µπορούν να βρουν λαµπάδες, δώρα 
και γλυκά, όλα στο χέρι, φτιαγµένα µε µεράκι και 
φροντίδα, καθώς επίσης και ποιοτικά και καλαίσθητα 
προϊόντα που πωλούνται, όλα, για καλό σκοπό, αφού 
τα έσοδα διατίθενται για τις ανάγκες των θεραπευ-
τικών προγραµµάτων του ΚΕΘΕΑ.

Το ΚΕΘΕΑ ∆ΙΑΒΑΣΗ θα βρίσκεται στη Στοά 
Κοραή την Παρασκευή 30 Μαρτίου 11:00-21:00 και 
το Σάββατο 31 Μαρτίου 11:00-19:00.

Χαµόγελο
του Παιδιού
Το «Χαµόγελο του Παιδιού» και φέτος το Πάσχα 
προσκαλεί όλους τους µικρούς και µεγάλους φίλους 
του να επισκεφτούν τα πασχαλινά bazaars που δι-
οργανώνει σε πολλές περιοχές στην Ελλάδα και να 
στηρίξουν τις δράσεις και το έργο του οργανισµού.

Μικροί και µεγάλοι µπορούν να κάνουν τις πα-
σχαλινές αγορές τους σε προσιτές τιµές και να χαρί-
σουν χαµόγελα τόσο στους φίλους και την οικογένειά 
τους όσο και στα παιδιά που στηρίζει το «Χαµόγελο».

Στα πασχαλινά bazaars θα βρείτε χειροποίητες 
πασχαλινές λαµπάδες και πασχαλινές κατασκευές, 
καθώς και δώρα για µικρούς και µεγάλους που δη-
µιούργησαν οι εργαζόµενοι και οι εθελοντές των 
Εθελοντικών ∆ηµιουργικών Εργαστηρίων του ορ-
γανισµού για τη στήριξη των χιλιάδων παιδιών που 
έχουν ανάγκη.

Στην Αθήνα τα πασχαλινά παζάρια του «Χαµό-
γελου του Παιδιού» θα βρίσκονται στις 30 και 31 
Μαρτίου στο Athens Metro Mall στον Άγιο ∆ηµή-
τριο τις ώρες λειτουργίας των καταστηµάτων και 
στις 7-9 Απριλίου στην Καλλιθέα, στην πλατεία Κύ-
πρου, 11:00-19:00.

Ακόµη, το «Χαµόγελο του Παιδιού» διοργανώ-
νει το Σάββατο 31 Μαρτίου και την Κυριακή 1 Α-
πριλίου το «Bazaar for a Smile», µε δωρεάν είσοδο, 
στο Ωδείο Αθηνών, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το 
βράδυ. Στο bazaar θα πωλούνται σε πολύ χαµηλές 
τιµές µοναδικά ρούχα επώνυµων Ελλήνων σχεδι-
αστών, υπέροχα brands σε ανδρικά και γυναικεία 
ρούχα, αξεσουάρ, κοσµήµατα, καλλυντικά, είδη σπι-
τιού, καθώς και µια τεράστια συλλογή από πασχα-
λινές λαµπάδες, σοκολατένια αβγά και λαχταριστά 

τσουρέκια. Όλα τα έσοδα από το bazaar θα ενισχύ-
σουν το έργο και τις δράσεις του οργανισµού «Το 
Χαµόγελο του Παιδιού».

Σύλλογος Προστασίας 
Αδέσποτων Ζώων
Το Σαββατοκύριακο πριν από τη Μεγάλη Εβδοµάδα 
(31/3 και 1/4) ο Σύλλογος Προστασίας Αδέσποτων 
Ζώων (ΣΠΑΖ) θα πραγµατοποιήσει πασχαλινό πα-
ζάρι στο ∆ιασχολικό Κέντρο Γλυφάδας από τις 10 
το πρωί έως τις 6 το απόγευµα.

Οι πάγκοι θα είναι γεµάτοι µε µοναδικές δηµι-
ουργίες που θα ετοιµάσουν οι καλεσµένοι χειροτέ-
χνες, θα υπάρχουν λαµπάδες και πασχαλινά είδη. 
Θα υπάρχει το ιδιαίτερο τµήµα µε µεταχειρισµένα 
αντικείµενα, που είναι τα περισσότερα σαν καινούρ-
για. Τέλος, οι επισκέπτες θα µπορούν να βρουν τα 
είδη ΣΠΑΖ, όπως µπλουζάκια, κούπες, βραχιόλια, 
ατζέντες, αναπτήρες, µπρελόκ, µαγνητάκια, καθώς 
και τους εθελοντές του ΣΠΑΖ, που θα είναι έτοι-
µοι να µιλήσουν για το έργο τους. Όλα τα έσοδα θα 
διατεθούν στα αδέσποτα.

Χατζηκυριάκειο
Το Χατζηκυριάκειο Ίδρυµα Παιδικής Προστασίας 
ενόψει των εορτών του Πάσχα περιµένει όλους, µι-
κρούς και µεγάλους, στον φιλόξενο χώρο του το 
Σάββατο 31 Μαρτίου και την Κυριακή 1 Απριλίου 
για ένα διήµερο εορταστικό πασχαλινό bazaar από 
τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Το προσωπικό και οι εθελοντές του ιδρύµατος 
έχουν ετοιµάσει χειροποίητες πασχαλινές λιχου-
διές, ενώ θα βρείτε µεγάλες ευκαιρίες αγορών σε 
λαµπάδες, ρούχα, βιβλία, κοσµήµατα, παιχνίδια, 
είδη διακόσµησης, καλλυντικά και παπούτσια από 
χορηγίες των φίλων του ιδρύµατος.

Εταιρεία Προστασίας 
Σπαστικών «Πόρτα 
Ανοιχτή»
Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών «Πόρτα Ανοιχτή» 
θα πραγµατοποιήσει στις 30 και 31 Μαρτίου πασχα-
λινό bazaar στο Φουαγιέ του Πολεµικού Μουσείου 
από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευµα.

Πασχαλινά δώρα, ρούχα και αξεσουάρ, παιχνί-

δια, χειροτεχνίες, βιβλία και CD, είδη σπιτιού, συ-
σκευασµένα τρόφιµα, συλλεκτικά είδη από προ-
σωπικές συλλογές, όπως γκραβούρες, πορσελάνες, 
κεντήµατα, ασηµικά, περιµένουν τους επισκέπτες 
του παζαριού.

Θα λειτουργήσει κυλικείο µε σπιτικά γλυκά και 
αλµυρά. Κατά τη διάρκεια της πασχαλινής εορταγο-
ράς θα υπάρξει πρόγραµµα µε τραγούδια µε τη συµ-
µετοχή της Χορωδίας «Πόρτα Ανοιχτή».

Ξεblogάρισµα
Το ξεblogάρισµα διοργανώνει για δέκατη συνεχή 
χρονιά το πασχαλινό του παζάρι το Σαββατοκύριακο 
31/3 και 1/4 στον πολυχώρο Γη Κ44 στον Κεραµεικό, 
για τις µητέρες που βρίσκονται φυλακισµένες στις 
γυναικείες φυλακές Ελαιώνα Θήβας µαζί µε τα παι-
διά τους και για τις άπορες φυλακισµένες.

Πασχαλινές χειροποίητες λαµπάδες και στολί-
δια, τα «πατροπαράδοτα» τσίπουρα και ρακόµελα, 
σπιτικά λικέρ και κουλουράκια, γλυκά κουταλιού 
και µαρµελάδες, πολλοί τίτλοι ελάχιστα µεταχει-
ρισµένων βιβλίων (από 0,50 έως 5 ευρώ), επιλεγ-
µένα ρούχα και κοσµήµατα από δεύτερο χέρι, είδη 
σπιτιού και διακόσµησης, σε πολύ χαµηλές τιµές, 
είναι µερικά από τα αντικείµενα που θα κοσµούν 
τους πάγκους που θα έχουν στηθεί στον χώρο. Στη 
διάρκεια του παζαριού θα λειτουργεί λαχειοφόρος 
µε δώρα όπως κοσµήµατα, προσκλήσεις για θεα-
τρικές παραστάσεις, θεραπευτικές συνεδρίες κ.ά., 
όπου όλοι οι λαχνοί κερδίζουν.

Ακόµη, θα υπάρχει συλλογή ειδών πρώτης ανά-
γκης (όχι ρούχα) για τις φυλακισµένες και τα παι-
διά τους, όπως πάνες, µωροµάντιλα, είδη παιδικής 
περιποίησης, σαµπουάν, αφρόλουτρα, οδοντόκρε-
µες, οδοντόβουρτσες, είδη προσωπικής φροντίδας, 
απορρυπαντικό για πλύσιµο ρούχων, υγρό καθαρι-
σµού χώρου, σαπούνια, τηλεκάρτες κ.ά.

Σύλλογος Γονέων 
και Κηδεµόνων ΑµεΑ 
«Το Εργαστήρι»
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων ΑµεΑ «Το Ερ-
γαστήρι» διοργανώνει και φέτος το «Πασχαλινό 
Πανηγύρι της Αγάπης», που θα πραγµατοποιηθεί 
στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του µετρό Συ-
ντάγµατος από τις 28 Μαρτίου µέχρι τις 30 Μαρ-

Ο ΚΑΛΟΣ
ΣΚΟΠΟΣ
ΠΟΥ ΑΓΙΑΖΕΙ 
ΤΑ ΜΕΣΑ

Καλαίσθητες λαµπάδες, οι περισσότερες φτιαγµένες µε 
µεράκι στο χέρι και µοναδικότητα, χειροποίητα κεριά 
και φαναράκια, σπιτικά λικέρ, µυρωδάτα τσουρέκια, 
σοκολατένια αβγά, πασχαλινά κουλούρια αλλά και 
ευφάνταστες πασχαλινές κατασκευές εµπνευσµένες 

από την ελληνική άνοιξη βρίσκουν κάθε χρόνο τη θέση τους στα 
φιλανθρωπικά bazaars.

Εκεί θα βρει κανείς όλα όσα χρειάζεται για τα βαφτιστήρια και 
τα δώρα των ηµερών, στα φιλανθρωπικά bazaars που «ανοίγουν» 
σε κεντρικά σηµεία όλης της πόλης στην Αθήνα και στα προάστια, 
αλλά και σε περίπτερα στις κεντρικές πλατείες µεγάλων πόλεων.

Λαµπάδες, πασχαλινά αβγά, δώρα και γλυκά κοσµούν τους 
πάγκους και περιµένουν µικρούς και µεγάλους να προσφέρουν 
τον οβολό τους για «καλό σκοπό».
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τίου από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
Για τρεις ημέρες οι επισκέπτες του bazaar θα έχουν την ευκαιρία να θαυ-

μάσουν και να αποκτήσουν τις χειροποίητες δημιουργίες των νέων με νοητική 
αναπηρία που διαθέτουν ελπίδα, ζωντάνια και θέληση για ζωή. Επίσης, μπο-
ρούν να προμηθευτούν επιλεγμένα προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές που προ-
σφέρουν εταιρείες, καταστήματα και ιδιώτες για να ενισχύσουν τη μεγάλη προ-
σπάθεια του συλλόγου.

Ίδρυμα Γεωργίου και Αικατερίνης 
Χατζηκώνστα
Το Ίδρυμα Γεωργίου και Αικατερίνης Χατζηκώνστα διοργανώνει πασχαλινό 
bazaar για την ενίσχυση των σκοπών του με τη βοήθεια των εθελοντών του, με 

πολλές πρωτότυπες δημιουργίες, παιχνίδια, βιβλία, λαμπάδες και πασχαλινά 
είδη, για να ευχηθείτε και να κάνετε δώρα στους αγαπημένους σας.

Το bazaar λαμβάνει χώρα από τη Δευτέρα 26 Μαρτίου έως και τη Μεγάλη 
Πέμπτη 5 Απριλίου στο Ίδρυμα Γεωργίου και Αικατερίνης Χατζηκώνστα από 
τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, καθώς και στο εμπορικό κέντρο Golden 
Hall (στο ισόγειο), 11:00-21:00.

ΕΛΕΠΑΠ
Έως και τις 7 Απριλίου θα μπορείτε να επισκέπτεστε το πασχαλινό περίπτερο 
της ΕΛΕΠΑΠ / Αrtεμείς Κοιν.Σ.Επ. στο Golden Hall στο Μαρούσι.

Στο περίπτερο υπάρχουν πασχαλινές δημιουργίες, γιορτινά καλάθια για τα 
δώρα μας, μοναδικά ανοιξιάτικα στεφάνια, όλα διά χειρός των ενηλίκων απο-
φοίτων της ΕΛΕΠΑΠ, καθώς και των εθελοντών.

Βιβλιοπωλεία και 
πολυκαταστήματα, 
αλυσίδες 
ηλεκτρονικών ειδών, 
σούπερ μάρκετ και 
περίπτερα είναι 
μερικά από τα σημεία 
όπου μπορεί να 
βρει ο καταναλωτής 
παιχνίδια.

Σ
τη μάχη για την κατάκτηση 
του τζίρου της πασχαλινής 
αγοράς, που είναι η αμέ-
σως μεγαλύτερη σε συνει-
σφορά στον τζίρο μετά από 
αυτήν των Χριστουγέννων, 
ρίχνεται η αγορά παιχνι-
διού, η οποία προσβλέπει 

στη σταθεροποίηση του μακροοικονομικού περι-
βάλλοντος για το 2018.

Μια αγορά η οποία, παρά την κρίση, διατή-
ρησε την αξία της περίπου στα επίπεδα της προ-
ηγούμενης χρονιάς, σε μια περίοδο προκλήσεων 
για το λιανεμπόριο – το 2017, αν και σημειώθηκε 
πτώση σε πολλούς κλάδους, κατάφερε, σύμφωνα 
με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, να ενισχύσει τον δεί-
κτη του κύκλου εργασιών της κατά 0,9%.

Οι λαμπάδες, τα λαγουδάκια και καθετί πασχα-
λινό έχουν την τιμητική τους αυτή την περίοδο, 
αλλά καθώς οι αλυσίδες έχουν αλλάξει το μείγμα 
των προϊόντων που διακινούν, μεγάλο κομμάτι του 
τζίρου αναμένεται να προέλθει και από διακοσμη-
τικά είδη, είδη δώρων και είδη σπιτιού, προϊό-
ντα που σχεδόν όλες οι αλυσίδες, άλλες σε μικρό-
τερο και άλλες σε μεγαλύτερο βαθμό, διαθέτουν.

Οι μεγάλες αλυσίδες κερδίζουν σταθερά με-
ρίδια από τις μικρές ανώνυμες επιχειρήσεις, κυ-
ρίως από το κανάλι της μικρής λιανικής, ψιλικα-

τζίδικα και μεμονωμένα καταστήματα για είδη 
δώρων και παιχνίδια και επεκτείνονται πανελ-
λαδικά, ενώ και τα μικρότερα δίκτυα επώνυμων 
παιχνιδάδικων ενισχύουν την παρουσία τους σε 
τοπικές αγορές.

Αυτό το άνοιγμα σε περισσότερες πόλεις έχει 
ως αποτέλεσμα το παιχνίδι να αποκτά περισσό-
τερα σημεία πώλησης και να διεισδύει σε ένα ευρύ 
φάσμα καταστημάτων του λιανεμπορίου και πέρα 
από τους παραδοσιακούς χώρους.

Βιβλιοπωλεία και πολυκαταστήματα, αλυσίδες 
ηλεκτρονικών ειδών, σούπερ μάρκετ και περίπτερα 
είναι μερικά από τα σημεία όπου ο καταναλωτής 
μπορεί να βρει παιχνίδια με την ευρύτερη έννοια, 
ενώ την τελευταία τριετία το μεγαλύτερο κομμάτι 
της πίτας μοιράζονται ισχυρά δίκτυα, τόσο νεοει-
σερχόμενα στην αγορά παιχνιδιού, όπως η Public, 
που αναπτύσσει συστηματικά αυτή την κατηγο-
ρία προϊόντων, όσο και παραδοσιακά, από εξει-
δικευμένες αλυσίδες, όπως η αλυσίδα Μουστά-
κας, που παραμένει αμιγώς παιχνιδάδικο, μέχρι 
την Jumbo, στο χαρτοφυλάκιο της οποίας τα είδη 
που απευθύνονται στο παιδί αντιστοιχούν στο 
40%, την αλυσίδα Max Stores, που εστιάζει ταυ-
τόχρονα στα είδη βιβλιοπωλείου, καθώς και νέα 
concepts, όπως π.χ. η δανέζικη Tiger.

Την ώρα όμως που οι εταιρείες αυτές βλέπουν 
τις πωλήσεις τους να αυξάνονται, σε πολλές πε-

ριπτώσεις με διψήφιο ρυθμό, όπως κατά 16,7% 
για την αλυσίδα Μουστάκας, 12,2% για τα Max 
Stores και 12% για τον Όμιλο Jumbo στο α΄ εξά-
μηνο της νέας χρήσης 2017-2018, στην υπόλοιπη 
αγορά συνεχίζεται η αναδιάρθρωση.

Παράλληλα, την περασμένη χρονιά οι εται-
ρείες του κλάδου μπήκαν πιο δυναμικά στο παι-
χνίδι των εκπτώσεων και προσφορών, ακολουθώ-
ντας τις τάσεις στην υπόλοιπη αγορά, αρχής γενο-
μένης από την Black Friday, όπου μεγάλο μέρος 
της αγοράς πουλούσε στο κόστος, σε μια προσπά-
θεια να διατηρήσει τα νούμερα της προηγούμε-
νης οικονομικής χρήσης, με εύλογες όμως παρε-
νέργειες στην κερδοφορία.

Ας σημειωθεί ότι η αξία της αγοράς, σύμφωνα 
με τις εκτιμήσεις, κυμαίνεται στα 250-260 εκατ. 
ευρώ. Την ίδια στιγμή οι εξαγωγές ελληνικών 
παιχνιδιών έχουν περιοριστεί εδώ και δεκαετίες 
και το καταναλωτικό ενδιαφέρον εστιάζεται πλέον 
στα ισχυρά διεθνή σήματα, όπως Lego, Mattel, 
Playmobil κ.ά., αν και θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
υπάρχουν και ελληνικά σήματα που αναπτύσσουν 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Ένα παράδειγμα 
είναι η Δεσύλλας (Desyllas Games), η οποία βέ-
βαια στον πυρήνα της δραστηριότητάς της, εκτός 
από την ανάπτυξη επιτραπέζιων παιχνιδιών, έχει 
και τη διανομή γνωστών ευρωπαϊκών παιχνιδιών 
υπό τα σήματα των Lego, Schmidt Spiele, Heye κ.ά.

ΜΥΡΊΖΕΊ ΠΆΣΧΆ
ΚΆΊ ΣΤΆ ΠΆΊΧΝΊΔΊΆ
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υγεία

Οι αναστολείς PCSK9i κατεβάζουν 
την κακή χοληστερόλη στα 30 mg/
dl και την ολική χοληστερόλη στα 
80mg/dl. Πρόκειται για πρωτόγνωρα 
χαµηλά επίπεδα, που ίσχυαν για 
τους καρποσυλλέκτες ανθρώπους των 
σπηλαίων.

 ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

Με τις καρδιοπάθειες να παραµένουν η πρώ-
τη αιτία θανάτου διεθνώς και στην πατρίδα 
µας, η µείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου 
µέσα από την ελάττωση των τιµών της κακής 
LDL χοληστερόλης και της ολικής χολη-

στερόλης αναδεικνύεται ως πολύτιµος σύµµαχος της δηµόσιας 
υγείας. Για τους ασθενείς µε ανθεκτική υπερχοληστερολαιµία 
και οικογενή υπερχοληστερολαιµία και για τους ανθρώπους µε 
στεφανιαία νόσο που ήδη έχουν υποστεί ένα σύµβαµα και η 
χοληστερόλη τους δεν πέφτει χαµηλά µε στατίνες και άλλα πα-
ραδοσιακά φάρµακα, η δυνατότητα περαιτέρω µείωσής της πα-
ρέµενε για χρόνια διακαής πόθος των γιατρών και των ασθενών, 
όπως εξηγεί ο Matti Arvela, γενικός διευθυντής της Amgen στην 
Ελλάδα και την Κύπρο.

«Πλέον µε τα νέας γενιάς φάρµακα, τους αναστολείς PCSK9i, 
όπως είναι το evolocumab, της φαρµακευτικής εταιρείας Amgen, 
η LDL χοληστερόλη µπορεί να πέσει στα 30 mg/dl και η ολι-
κή στα 80 mg/dl, δηλαδή στις τιµές που είχαν στο αίµα τους οι 
άνθρωποι των σπηλαίων. Μόνο που αυτοί ήταν πρωτίστως καρ-

ποσυλλέκτες και δεν τρέφονταν µε junk food όπως εµείς. Για 
να αντιληφθούµε τον αντίκτυπο µιας τέτοιας φαρµακευτικής 
παρέµβασης στην υγεία των καρδιοπαθών πρέπει πρώτα να κα-
ταγράψουµε τις επιπτώσεις των καρδιοπαθειών στο σύστηµα 
υγείας και στα οικονοµικά της υγείας» προσθέτει ο διευθυντής 
του Τοµέα Ιατρικής Ανάπτυξης της Amgen Ελλάδας, Νίκος Λια-
κόπουλος. Σύµφωνα µε έρευνες, στην πατρίδα µας το 40% των 
Ελλήνων θα νοσήσει από καρδιά σε παραγωγικές ηλικίες (40-
60 ετών), ενώ το 47% των θανάτων οφείλεται σε καρδιαγγειακά 
αίτια. Επιπλέον, απ’ όλες τις αιτίες που προκαλούν αναπηρία, το 
23% των χρόνων ζωής µε αναπηρία οφείλεται σε παθήσεις της 
καρδιάς. Το 2015 κράτος και ασθενείς (ιδιωτική συµµετοχή) 
πλήρωσαν 1,9 δισ. ευρώ για φάρµακα για τις καρδιοπάθειες, ενώ 
το 27% της συνολικής φαρµακευτικής δαπάνης του έτους αντι-
στοιχούσε στα φάρµακα. Μόνο η ισχαιµική νόσος κόστισε 268 
εκατ. ευρώ στις δαπάνες υγείας, ενώ το αντίστοιχο κόστος για 
τα εγκεφαλικά επεισόδια ήταν 356 εκατ. ευρώ. Ο αντίκτυπος σε 
νοσηρότητα, θνητότητα και οικονοµική επιβάρυνση είναι βαρύς.

Ας δούµε τώρα τι προσφέρουν οι PCSK9i αναστολείς, µια 
κατηγορία φαρµάκων υψηλού κόστους αλλά και υψηλής ανταπο-
δοτικότητας για το σύστηµα υγείας. Τα νέα φάρµακα κατεβάζουν 
την κακή χοληστερόλη στα 30 mg/dl και την ολική χοληστερόλη 
στα 80mg/dl, δηλαδή σε πρωτόγνωρα χαµηλά επίπεδα, και επι-
τυγχάνουν 27% µείωση των εµφραγµάτων, 21% µείωση των εγκε-
φαλικών και 22% µείωση της επαναγγείωσης στις επεµβάσεις δι-
άνοιξης αρτηρίας µε στεντ. Το evolocumab της Amgen, που ανή-
κει σε αυτή την κατηγορία, χορηγείται σε περίπου 200 Έλληνες 
ασθενείς, που κάθε τρεις µήνες πρέπει να περνούν από επιτροπή 
για να τους εγκριθεί η θεραπεία. Για να συµβεί αυτό, πρέπει να 
χάνουν κάθε φορά τρεις ηµέρες εργασίας, προκειµένου να συ-
µπληρώσουν και να µαζέψουν τα απαιτούµενα έγγραφα. Το γε-
γονός αυτό οδηγεί τους ασθενείς στο να σταµατούν τη θεραπεία. 
Αίτηµα των γιατρών και των ασθενών είναι τουλάχιστον τα άτοµα 
µε οικογενή υπερχοληστερολαιµία (που οφείλεται σε γονίδια, 
είναι γενετική κατάσταση και δεν αλλάζει) να µην περνούν κάθε 
τρεις και λίγο από επιτροπές.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΗΤΕΡΑ & ΠΑΙ∆Ι» 
ΑΓΚΑΛΙΑΣΕ 38.342 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
ΚΑΙ 6.685 ΒΡΕΦΗ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΦΑΡΜΑΚΟ 
ΡΙΧΝΕΙ ΤΗΝ LDL 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΣΤΑ 
ΕΠΙΠΕ∆Α ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 
ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ!

Α
σφαλή «αγκαλιά» σε 38.342 γυναίκες, 3.390 εγκύους και 6.685 βρέφη –ώστε να έρθουν στον κόσµο γερά, χωρίς προβλή-
µατα και να µην κινδυνέψουν παράλληλα και οι µητέρες τους– πρόσφερε το πρόγραµµα «Μητέρα & Παιδί» που υλοποιή-
θηκε στην πατρίδα µας την τελευταία διετία από τους Γιατρούς του Κόσµου και τη φαρµακευτική εταιρεία ΜSD. «Ο αρχικός 
µας στόχος ήταν να προσφερθούν ιατρικές υπηρεσίες σε 8.400 ωφελούµενες γυναίκες – Ελληνίδες και πρόσφυγες/
µετανάστριες» λέει ο πρόεδρος των Γιατρών του Κόσµου Νικήτας Κανάκης και συνεχίζει: «Ωστόσο, τον ξεπεράσαµε κατά 

πολύ. Η όλη παρέµβαση, που στηρίχτηκε οικονοµικά από την MSD, κόστισε µόλις 12 ευρώ ανά ωφελούµενη. Το ποσό αυτό εξασφα-
λίζει πως για να φέρει στον κόσµο µια µητέρα µια νέα ζωή δεν θα χρειαστεί να δώσει τη ζωή της, ούτε θα κινδυνέψει να γεννηθεί το 
µωρό µε σοβαρά προβλήµατα υγείας ή αναπηρίες από επιπλοκές στον τοκετό». Όπως εξηγεί ο επικεφαλής των Γιατρών του Κόσµου, 
το πρόγραµµα δεν στοχεύει να υποκαταστήσει την πολιτεία αλλά να τη βοηθήσει, καθώς µέσα από τα πολυϊατρεία τους και τις κινητές 
τους µονάδες οι Γιατροί του Κόσµου µπορούν µε την εµπειρία και την ευελιξία τους να προσεγγίσουν εκείνους τους ανθρώπους οι 
οποίοι δεν θα µπορέσουν να φτάσουν στο νοσοκοµείο, γιατί δεν µιλούν τη γλώσσα, ντρέπονται, δεν έχουν χαρτιά, είναι ανασφάλιστοι 
ή θα χαθούν στη… γραφειοκρατία. Από τα απολογιστικά στοιχεία της παρέµβασης προκύπτει ότι το 10% των ωφελούµενων γυναικών 
είναι Ελληνίδες που δεν έχουν πρόσβαση στην περίθαλψη λόγω ανεργίας ή ανήκουν σε ευάλωτους πληθυσµούς, όπως οι Ροµά ή οι 
µονογονεϊκές οικογένειες. Όµως ο κ. Κανάκης τονίζει ότι οι ανάγκες στην ελληνική κοινωνία είναι πολύ µεγαλύτερες, καθώς η συγκε-
κριµένη παρέµβαση υλοποιήθηκε κυρίως σε προσφυγικούς καταυλισµούς. Επίσης, η επαφή µε τις γυναίκες µέσα από το πρόγραµµα 
αποκάλυψε ότι υπάρχει πολλή ενδοοικογενειακή βία. Οι γυναίκες ωφελούµενες ήταν οι περισσότερες θύµατα ανείπωτης βίας που 
έχουν µάθει να σιωπούν. Γι’ αυτό άλλωστε ο κ. Κανάκης θεωρεί τεράστια κατάκτηση του προγράµµατος το γεγονός πως µια γυναίκα, 
για παράδειγµα, από το Αφγανιστάν δέχεται να εξεταστεί από άνδρα γυναικολόγο και του ζητά να ενηµερωθεί για την αντισύλληψη.

Από την πλευρά της, η διευθύνουσα σύµβουλος της MSD Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, Agata Jakoncic, επισηµαίνει πως όλοι µας 
έχουµε κάτι κοινό που µας ενώνει: µια µητέρα. « Η γυναίκα µητέρα, αν χρειαστεί, θα δώσει και τη ζωή της για το παιδί της. Σύµφωνα 
µε έρευνες, κάθε µέρα κάπου στον κόσµο 800 γυναίκες πεθαίνουν από επιπλοκές στην εγκυµοσύνη ή στον τοκετό, προσπαθώντας να 
χαρίσουν νέα ζωή. Αν η µητέρα χαθεί, το µωρό που θα γεννηθεί έχει 15πλάσιο κίνδυνο να µην επιβιώσει. Είναι στο χέρι µας να σταµα-
τήσει η περιγεννητική θνησιµότητα» καταλήγει η κ. Jakoncic, που δέχεται αιτήµατα να γίνει νονά σε πολλά µωρά «του προγράµµατος».

«Το πρόγραµµα φροντίδας των γυναικών κατά την 
εγκυµοσύνη και τον τοκετό ξεπέρασε κατά 5 φορές τον 
αρχικό του στόχο και η παρέµβαση κόστισε µόλις 12 ευρώ 
ανά ωφελούµενη». Νικήτας Κανάκης, πρόεδρος των 
Γιατρών του Κόσµου
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SKODA KAROQ 1.0 TSI
ΜΟΝΤΕ ΡΝΟ, ΠΡΑΚΤΙΚΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

DACIA DUSTER 4X4 1.5 dCi
ΜΗ ΣΤΑΘΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ!

HYUNDAI i30 FASTBACK - JEEP COMPASS - KIA CEED - MERCEDES VITO DARK EDITION

MITSUBISHI 
ECLIPSE CROSS
ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ SUV

VOLVO XC40
SMARTPHONE ΣΕ ΡΟ∆ΕΣ
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4. ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΝΕΑ 
ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
ΣΕ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.
6. ΤΟ MERCEDES VITO 
TOURER DARK EDITION 
ΓΟΗΤΕΥΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΕΣΗ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΥ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ, ΕΝΩ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ 
ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΧΩΡΙΣ 
ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑ IN-CAR WIFI ΜΕ 
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΕΩΣ 

ΚΑΙ 8 ΣΥΣΚΕΥΩΝ!
8. ΤΟ ΝΕΟ DACIA DUSTER 
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΖΕΙ ΜΕ ΤΙΣ 
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΣΟ 
ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟ ΟΣΟ ΚΑΙ 
ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΚΑΙ 
ΚΥΡΙΩΣ ΜΕ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΙΜΗΣ-
ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΤΟΥ.
10. ΤΟ ΝΕΟ XC40 ΕΙΝΑΙ ΤΟ 
ΠΙΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ Ο∆ΗΓΙΚΑ 
SUV ΤΗΣ VOLVO ΚΑΙ 
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΟ ΠΙΟ 
ΝΕΑΝΙΚΟ. ΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ 
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΤΟ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ, ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 
ΠΙΟ ΜΙΚΡΟ, ΕΝΩ ∆ΕΝ ΚΑΝΕΙ 
ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ 
ΚΑΝΕΝΑΝ ΤΟΜΕΑ.
12. ΜΕ ΤΟ ECLIPSE CROSS Η 
MITSUBISHI ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ 
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ 
SUV ΠΟΥ ΑΦΕΝΟΣ ΤΗ ΒΑΖΕΙ 
ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΑ ΣΤΟΝ 
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΕΤΕΡΟΥ 
ΑΞΙΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ.

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

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

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS ΑΕΒΕ
∆ιανέµεται ∆ωρεάν

   ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ:  Νίκος Μαρινόπουλος, 
Γιάννης Σκουφής

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Νίκος Μαρινόπουλος,
Παναγιώτης Τριτάρης 

Σχεδιασµός:  one9six.com

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

210-6754430 εσωτ.301
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*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική, ή κατά παράφραση, 
ή διασκευή απόδοσης του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρο-
νικό, φωτοτυπικό, ηχογραφήσεως ή άλλον, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόµοι 238/ 

1970, 4301/1979, Ν. 100/1975, Ν∆ 3565/1956 και 4254, 1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ FREE SUNDAY
ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ

issuu.com/autosunday

CIGARETTE RACING 515 PROJECT ONE 
ΑΓΓΙΖΕΙ ΤΑ 225 ΧΛΜ./ ΩΡΑ!

OΙ MERCEDES-ΒΕΝΖ C-CLASS 
ΚΑΤΕΒΗΚΑΝ ΣΤΑ 1.500 ΚΥΒΙΚΑ!

Υπό τη µορφή µιας νέας γενιάς κινητήρων µε 
τον εσωτερικό κωδικό M 264, ο πρώτος εκ-
πρόσωπος της οποίας έχει 4 κυλίνδρους, µό-

λις 1.500 κυβικά εκατοστά και συνδυάζεται µε σύ-
στηµα EQ Boost (start-stop µε ιµάντα και ηλεκτρι-
κό δίκτυο 48 V). Η απόδοση του νέου κινητήρα σε 
αυτήν του την εκδοχή είναι 184 ίπποι, ενώ κατά 

την επιτάχυνση το EQ Boost συµβάλλει µε επιπλέ-
ον 14 ίππους.

Η επίσηµη µέση κατανάλωση είναι 6,1 λίτρα για 
κάθε 100 χιλιόµετρα, οι εκποµπές CO2 στα 140 
γραµµάρια το χιλιόµετρο, ενώ το 0-100 ολοκληρώ-
νεται σε 7,9 δεύτερα. Αντίστοιχα, η τελική ταχύτητα 
φτάνει σχεδόν τα 240 (239 χλµ./ώρα).

Το πιο σηµαντικό νέο στις ανανεωµένες C-Class Coupé και Cabrio που παρουσί-
ασε η Mercedes στην έκθεση της Νέας Υόρκης κρύβεται κάτω από το καπό τους.
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Πρόκειται για το πρώτο Citroën στην Ευρώπη που, στο πλαίσιο του προγράµµατος Citroën Advanced 
Comfort, διαθέτει το νέο σύστηµα ανάρτησης µε Progressive Hydraulic Cushion (PHC), προσφέροντας την 
αίσθηση της οδήγησης πάνω σε ένα µαγικό χαλί. Είναι επίσης το πρώτο µοντέλο παγκοσµίως που διαθέτει 
τα καινοτόµα Advanced Comfort καθίσµατα για κορυφαία επίπεδα άνεσης.

Σε συνέχεια του λανσαρίσµατος του δηµοφιλούς C3 το 2016 και του Next Generation SUV C3 Aircross το 2017, το 
νέο Citroën C4 Cactus έρχεται να συνδυάσει την ιδιαίτερη προσωπικότητα του προκατόχου του –ενισχυµένη τώρα µε 
µεγάλες δυνατότητες εξατοµίκευσης (9 εξωτερικά χρώµατα, 4 χρωµατικά πακέτα, 31 συνδυασµοί και 5 πακέτα για το 
εσωτερικό)– µε την κορυφαία για την κατηγορία άνεση, αλλά και να προσφέρει υψηλού επιπέδου τεχνολογία, µε 12 
συστήµατα υποβοήθησης του οδηγού, 3 τεχνολογίες συνδεσιµότητας και υπερσύγχρονους, βραβευµένους για τρίτη 
συνεχόµενη χρονιά κινητήρες τελευταίας γενιάς, ισχύος έως 130 ίππων. Αξιοποιώντας, δε, το µεταξόνιο των 2,60 µέ-
τρων και τους κοντούς προβόλους εµπρός και πίσω, προσφέρει από τη µια την ευρυχωρία που απαιτείται από ένα 
µοντέλο της κατηγορίας και από την άλλη την ευελιξία που είναι άκρως επιθυµητή στην καθηµερινή χρήση.

Οι τιµές του νέου Citroën C4 Cactus ξεκινούν από τα €14.850 για την έ κδοση 1.2 Puretech 82 Live σε ό,τι α-
φορά τα σύνολα βενζίνης και από τα €16.800 για την diesel 1.6 BlueHDI 100 Live.

H Kia Motors κατασκεύασε το υπ’ αριθµόν 
3.000.000 αυτοκίνητό της στην Ευρώπη

Το 3.000.000στό αυτοκίνητο που βγήκε από τη γραµµή παραγωγής είναι ένα Kia cee’d. Πρόκειται 
για ένα λευκό πεντάθυρο hatchback µε επίπεδο εξοπλισµού GT Line, που κατασκευάστηκε για 
έναν πελάτη στην Ισλανδία και ο κινητήρας του είναι ο 1.0 T-GDi (turbo gasoline-direct injection).

Το 2017 η Kia Motors Slovakia κατασκεύασε 335.600 αυτοκίνητα και 539.987 κινητήρες που 
εξήχθησαν σε περισσότερες από 80 χώρες του κόσµου. Ο πιο δηµοφιλής κινητήρας πέρυσι ήταν ο 
diesel 1.7 CRDi (common-rail direct injection).

Στη Ζίλινα κατασκευάζονται τρία µοντέλα της ευρωπαϊκής γκάµας της Kia. Όλες οι εκδόσεις του 
δηµοφιλούς Kia cee’d (περιλαµβάνονται το πεντάθυρο hatchback cee’d, το Sportswagon και το pro_
cee’d), το best seller Kia Sportage και το µικρό MPV Kia Venga. Από τον Μάιο του 2013 η Kia 
Motors Slovakia κατασκευάζει τα πρώτα µοντέλα υψηλών επιδόσεων της µάρκας για την Ευρώπη: 

Πέρα από την τιµή, η σχεδίαση του αµαξώµατος είναι αναµφίβολα το πιο δυνατό χαρτί του αυτοκι-
νήτου, µε τις χαρακτηριστικές γραµµές της οροφής µε την έντονη κλίση και τη µεγάλη πίσω κολό-
να να δηµιουργούν µια έντονα σπορτίφ εικόνα. Για να ενισχύσει τη σπορτίφ αίσθηση η Hyundai 
προχώρησε σε αλλαγές και στη µάσκα, ενώ και οι µαύρες λωρίδες γύρω από τους προβολείς 

τονίζουν ακόµη περισσότερο το ιδιαίτερο στιλ του i30 Fastback. Παράλληλα, το ύψος έχει µειωθεί κατά 25 
χιλιοστά σε σχέση µε το πεντάθυρο i30, κάτι που βελτιώνει τη δυναµική και εξασφαλίζει την αίσθηση κουπέ.

Νέο Hyundai i30 Fastback από €17.650

Η Jeep, πιστή στο µότο της «Go Anywhere, Do Anything», στηρίζει τους οδηγούς που εξε-
ρευνούν και ανακαλύπτουν και προσφέρει περιορισµένο αριθµό Jeep Compass στην 
προνοµιακή τιµή των €24.100 ή µε άτοκη χρηµατοδότηση 50 µηνών. Πρόκειται για το νέο 
Jeep Compass Sport µε τον κινητήρα βενζίνης 1.4 λίτρων MultiAir2 Turbo, που θα προ-

σφερθεί σε αυτή την τιµή για αυστηρά περιορισµένο αριθµό αυτοκινήτων.
Το βραβευµένο µε την κορυφαία διάκριση ασφάλειας των 5 αστέρων Jeep Compass προσφέρε-

ται µε κινητήρες βενζίνης και diesel από 120 έως και 170 ίππους και χειροκίνητα ή αυτόµατα κιβώτια.

Jeep Compass µε bonus εξερεύνησης

Ολικά αναβαθµισµένο και εφοδιασµένο µε τις σταθερές αξίες της Citroën 
σε ό,τι αφορά την τεχνολογία, την άνεση και τους κινητήρες, το νέο C4 
Cactus καταφέρνει να ξεχωρίζει χάρη στη µοναδική του σχεδίαση και την 
έντονη προσωπικότητά του. 

Το νέο Citroën C4 Cactus ξεκινά από τα €14.850

Η Kia Motors κατασκεύασε το υπ’ αριθµόν 3.000.000 αυτοκίνητό 
της από τότε που ξεκίνησε η παραγωγή στο εργοστάσιο της Ζίλινα 
στη Σλοβακία, το 2006.

τα ισχυρά και ταχύτατα cee’d GT και pro_cee’d GT. Συνολικά τα µοντέλα της Kia που κα-
τασκευάζονται στην Ευρώπη αποτελούν σχεδόν το 50% των συνολικών πωλήσεων της 
µάρκας στην ευρωπαϊκή αγορά.

Πέρα από την κατασκευή των πιο δηµοφιλών µοντέλων της Kia στην Ευρώπη, η Ζίλινα 
είναι και η ευρωπαϊκή βάση της παραγωγής κινητήρων της µάρκας. Με δύο γραµµές παρα-
γωγής κινητήρων, έχουν κατασκευαστεί, από το 2006, συνολικά περισσότεροι από 4 εκατοµ-
µύρια κινητήρες.

H Hyundai έδωσε στη δηµοσιότητα τον νέο της τιµοκατάλογο, στον οποίο 
περιλαµβάνεται το νέο i30 Fastback, που ξεκινά από τα €17.650, µε τον τρικύλινδρο 
turbo των 1.000 κυβικών και των 120 ίππων και επίπεδο εξοπλισµού Active.

Η άνοιξη είναι εδώ και το ολοκαίνουριο Jeep Compass στο στοιχείο του, 
έτοιµο να εξερευνήσει δύσκολους προορισµούς, προσφέροντας 
ανεπανάληπτες εµπειρίες.



NEO CITROËN
C4 CACTUS

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

Advanced Comfort Καθίσµατα
Ανάρτηση µε Progressive Hydraulic CushionsTM

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

Σύστηµα Επόπτευσης Τυφλής Γωνίας
Σύστηµα Αυτόµατου Φρεναρίσµατος
Σύστηµα Αυτόµατου Παρκαρίσµατος

Αυτόµατο Κιβώτιο Ταχυτήτων EAT6
Citroën Connect Navigation

Σύστηµα Mirror Screen

NEO CITROËN

*2 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση συν 3 χρόνια επέκταση εργοστασιακής εγγύησης.

ΑΠΟ

14.850€
ΜΕ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ*
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ΤΟ ΝΈΟ VITO TOURER DARK 
EDITION TURNS YOU ONLINE!

Ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην κατηγορία του, το πιο περιζήτητο van μεταφοράς προσώπων των 
τελευταίων ετών, ταξίδεψε σχεδόν σε όλους τους ελληνικούς προορισμούς, αποκαλύπτοντας τα εντυπωσιακά 

τοπία της χώρας μας σε χιλιάδες επισκέπτες. Το Vito Tourer Dark Edition γοήτευσε επαγγελματίες και 
επισκέπτες με την άνεση και την ασφάλεια που προσφέρει, κατακτώντας την 1η θέση στις προτιμήσεις τους.
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Τώρα το Vito Tourer Dark Edition είναι online!
Για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά, το Vito Tourer Dark Edition προσφέρει χωρίς καμία επιβάρυν-
ση σύστημα In-Car WiFi με δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης έως και οκτώ συσκευών!

Με δωρεάν την προπληρωμένη mobile internet SIM card 60 GB είναι σίγουρο πως όλοι οι επι-
βάτες θα απολαύσουν όχι μόνο τις φυσικές αλλά και τις διαδικτυακές περιηγήσεις τους με το Vito 
Tourer Dark Edition. Με την ταχύτατη σύνδεση στο internet που αγγίζει τα 150 Mbps και τη δυνατότη-
τα οκτώ ταυτόχρονων συνδέσεων με dual band WiFi 2.4 & 5 GHZ, το Vito Tourer Dark Edition μετα-
τρέπεται σε WiFi hot spot, προσφέροντας απρόσκοπτο και ταχύτατο online surfing στους τυχερούς 
επιβάτες του.

Όφελος τιμής έως €4.880
H ειδική έκδοση Dark Edition προσδίδει στο ήδη εντυπωσιακό Vito Tourer ακόμη περισσότερη πολυ-
τέλεια και άνεση, ενσωματώνοντας στη βασική του έκδοση ένα πλούσιο σύνολο προαιρετικού εξοπλι-
σμού αξίας €4.880. Ο υποψήφιος αγοραστής έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει το Dark Edition της 
επιλογής του με ένα από τα τρία μεταλλικά χρώματα: μαύρο του οψιδιανού, μπλε του καβανσίτη ή γκρι 
της πέτρας. Επιπλέον, στη βασική του έκδοση διαθέτει επένδυση τροχών, προφυλακτήρες βαμμένους 
στο χρώμα του αμαξώματος και καθίσματα επενδυμένα με μαύρο leatherette. Τα καθίσματα επιβατών 
έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν εύκολα προσανατολισμό ανάλογα με τις ανάγκες διαρρύθμισης.

Ο εξοπλισμός Dark Edition αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τον premium χαρακτήρα του αυτο-
κινήτου που σχεδιάστηκε με μοναδικό κριτήριο την ικανοποίηση των υψηλών απαιτήσεων του σύγ-
χρονου επαγγελματία της ελληνικής τουριστικής αγοράς.

'Ενα όχημα ιδανικό για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες μετακινήσεων των  ξενοδοχειακών μονά-
δων αλλά και των μικρότερων καταλυμάτων, των boutique hotels ή των ξενώνων.

Ταυτόχρονα, η απόκτηση του νέου Vito Tourer Dark Edition γίνεται ακόμα πιο δελεαστική και 
προσιτή με τα ακόλουθα προνόμια:
• Ανταγωνιστικό πρόγραμμα χρηματοδότησης με χαμηλή προκαταβολή και δυνατότητα αποπληρω-
μής σε έως και 84 μήνες.
• Ευέλικτο πρόγραμμα χρηματοδότησης με δυνατότητα μηδενικών δόσεων κεφαλαίου τους μήνες 
με χαμηλή επιχειρηματική δραστηριότητα, αποκλειστικά για εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων.
• Δυνατότητα επέκτασης εργοστασιακής εγγύησης έως και τρία χρόνια.

Το Vito Tourer είναι ήδη αναγνωρισμένο για τα πλήρη συστήματα ασφαλείας του, την κορυφαία 
οδηγική του συμπεριφορά, τα εντυπωσιακά χαμηλά για την κατηγορία του επίπεδα κατανάλωσης και 
την απαράμιλλη ποιότητά του.

Το νέο Vito Tourer Dark Edition είναι και κάτι παραπάνω: ένα όχημα προορισμένο να 
κάνει τη διαφορά! Το όχημα που θα εκτιμήσουν οι πελάτες και θα ανταμείψει τον επιχειρη-
ματία για την επιλογή του.

Επικοινωνήστε σήμερα κιόλας με τον εξουσιοδοτη-
μένο διανομέα της επιλογής σας και ζητήστε ένα 

test drive ή να ενημερωθείτε για τα χρηματοδοτικά 
προγράμματα και τη δυνατότητα απόκτησης του 

Dark Edition. Απλώς κάντε κλικ στο 
www.mercedes-benz-testdrive.gr/test_drive/.
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 ΜΙΧΆΛΗΣ ΚΆΤΩΠΌΔΗΣ  ΝΙΚΌΣ ΜΆΡΙΝΌΠΌΥΛΌΣ

Α
ναφορικά με το τελευταίο (το εκτός 
δρόμου), μπορεί να ακούγεται σαν 
σπόντα για άλλα μοντέλα της κατηγο-
ρίας, είναι όμως πέρα για πέρα αλή-
θεια. Και είναι ένα μεγάλο πλεονέκτη-
μα. Αυτή τη στιγμή τα SUV, ανεξαρτή-
τως όγκου, γνωρίζουν μια εντυπωσια-
κή εμπορική άνθηση. Όχι γιατί αυξή-
θηκαν οι… κυνηγοί και οι λάτρεις του 

offroad, αλλά γιατί, απλώς, έχουν ορισμένα σημαντικά πλεο-
νεκτήματα σε σχέση με τις πιο συμβατικές κατηγορίες, τα 
hatchbacks και τα sedans. Πόσα όμως από αυτά μπορούν 
εμπράκτως να τα καταφέρουν και εκτός δρόμου;

Η απάντηση είναι λίγα – και μάλιστα αυτή είναι απολύτως 
δικαιολογημένη. Αφού η συντριπτική πλειονότητα των οδη-
γών τα θέλει για αστικές μετακινήσεις και πολύ σπάνια, έως 
καθόλου, για κίνηση στο χώμα, έτσι κι αυτά σχεδιάζονται για 
να υπηρετούν τον συγκεκριμένο σκοπό. Κάποια δεν είναι 
καν τετρακίνητα, ενώ άλλα έχουν δυνατότητες εκτός δρόμου 

Το νέο Duster είναι εδώ, έτοιμο να κερδίσει όσους αποζητούν ένα οικονομικό και 
ολοκληρωμένο τετρακίνητο που να τα καταφέρνει περίφημα τόσο εντός όσο και εκτός δρόμου.

περισσότερο στα χαρτιά απ’ ό,τι στην πράξη. Και είναι και το 
νέο Duster, το οποίο αποφάσισε να σταθεί στη μέση των δύο 
κόσμων.

Έχοντας στη διάθεσή μας την τετρακίνητη έκδοση, με πε-
τρελαιοκινητήρα 1,5 λίτρων και 109 ίππων, παρατηρούμε τα 
εξής: Το αυτοκίνητο έχει 210 χλστ. απόσταση από το έδαφος, 
τιμή εξαιρετική για την κατηγορία στην οποία ανήκει. Οι γωνί-
ες προσέγγισης, ράμπας και φυγής είναι αντίστοιχα 30, 21 και 
33 μοίρες. Διαθέτει ένα σύστημα τετρακίνησης κατ’ επιλογή, 
που σημαίνει ότι ο οδηγός επιλέγει πότε θα κινείται ως προ-
σθιοκίνητο (για την πόλη) με αυτόματη τετρακίνηση, αλλά και 
κλειδώνοντας τη ροπή στο κεντρικό διαφορικό, για πιο 
extreme καταστάσεις. Τα ελαστικά του δεν είναι ασφάλτινα 
αλλά on-off, υψηλού προφίλ, κατάλληλα για χρήση σε χώμα 
και πέτρες. Όσο για το εσωτερικό του, όλα τα πατάκια και το 
δάπεδο του διαμερίσματος των αποσκευών είναι λαστιχένια, 
ώστε να μη «νιώθουν» από λάσπες και κακομεταχείριση.

Με αυτές τις περγαμηνές, οδηγήσαμε αρκετά το Duster 
τόσο εντός όσο και εκτός δρόμου. Για τα εκτός, θα πούμε ότι 

μπορεί να μην αγγίζει τα καθαρόαιμα ATV, σίγουρα όμως τα 
καταφέρνει σαφώς καλύτερα από τα περισσότερα SUV της 
κατηγορίας, ανεξαρτήτως τιμής. Οι αναρτήσεις του διαθέτουν 
σχετικά μεγάλες διαδρομές και, παρ’ ότι ενέχουν αισθητές 
κλίσεις στις στροφές, στο χώμα καταφέρνουν να περνούν α-
πό μεγαλύτερα εμπόδια με επιτυχία. Νεροφαγώματα και φυ-
τευτές πέτρες δεν αποτελούν αξεπέραστα εμπόδια. Αντίστοι-
χα, μπορεί να κινείται σε κακοτράχαλους χωματόδρομους 
χωρίς να μεταφέρει σοβαρούς κραδασμούς μέσα και χωρίς 
να χρειάζεται ο οδηγός να πηγαίνει σημειωτόν. Για τις μεγά-
λες κατωφέρειες υπάρχει το Hill Descent Control, που σίγου-
ρα βοηθά την κατάσταση. Ως κερασάκι, δε, στο infotainment 
υπάρχει και επιλογή που παρουσιάζει τις κλίσεις του αμαξώ-
ματος στον εγκάρσιο και στον διαμήκη άξονα.

Εντός δρόμου τώρα, το αυτοκίνητο παρουσιάζει μια χα-
λαρή αίσθηση, όπως ακριβώς είναι αναμενόμενο. Οι μαλα-
κές αναρτήσεις εξασφαλίζουν μια αξιοπρεπή ποιότητα κύλι-
σης. Το σύστημα διεύθυνσης, με τη σειρά του, υπακούει μεν 
στις εντολές του οδηγού και να προσφέρει καλή πληροφόρη-

DACIA DUSTER 4X4 1.5 dCi
Το αστέρι της σκόνης!
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1.461 κ.εκ.

110 ίπποι / 4.000 σ.α.λ.

260 Nm / 1.750 σ.α.λ.

12,4 δλ.

169 χλμ./ώρα

6,8 λίτρα / 100 χλμ..

4,341x1,804x1,693 μέτρα

411-1.441 λίτρα

1.425 κιλά

123 γρ./χλμ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΥΒΙΣΜΌΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΌΠΉ ΣΤΡΈΨΉΣ

0-100 ΧΛΜ./ΏΡΑ

ΤΈΛΙΚΉ ΤΑΧΥΤΉΤΑ

ΜΈΣΉ ΚΑΤΑΝΑΛΏΣΉ (ΔΌΚΙΜΉΣ)

ΔΙΑΣΤΑΣΈΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΏΡΌΣ ΑΠΌΣΚΈΥΏΝ

ΒΑΡΌΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΌΣ ΌΔΉΓΌΥ)

ΈΚΠΌΜΠΉ CO2

DACIA DUSTER 1.5 dCi

ΤΙΜΉ 
ΜΟΝΤΈΛΟΥ ΔΟΚΙΜΉΣ 

ΒΑΣΙΚΉΣ ΈΚΔΟΣΉΣ 15.080€
4x4 από

17.350€ 
2χ4 από

ση στα χέρια του. Όσο για τα φρένα, δείχνουν να κάνουν κα-
λά τη δουλειά τους, παρ’ ότι η βύθιση του οχήματος σε από-
τομο φρενάρισμα είναι εντονότερη του φυσιολογικού. Στην 
πράξη, το Duster δεν υστερεί σοβαρά πουθενά. Φυσικά, υ-
πάρχουν πολλοί πιο ικανοί ανταγωνιστές στο θέμα της οδικής 
συμπεριφοράς. Αυτό όμως είναι το τίμημα για να προσφέρει 
και ουσιαστικές εκτός δρόμου δυνατότητες.

Αναφορικά με τον κινητήρα, ο 1.5 dCi τα καταφέρνει επά-
ξια με την απόδοση και τις επιδόσεις που προσφέρει. Έχει 
καλή λειτουργία και ελαστικότητα από χαμηλά, έστω και αν 
ψηλά δείχνει να κρεμάει κάπως. Σε συνδυασμό, όμως, με το 
πολύ κοντό εξάρι κιβώτιο (η τρίτη σχέση τελειώνει λίγο πάνω 
από τα 80 χλμ./ώρα!) κινεί το Duster αξιοπρεπώς στην καθη-
μερινή χρήση. Κατά τα άλλα, το μοτέρ είναι ροπάτο από χα-
μηλά, δεν μεταφέρει σοβαρούς κραδασμούς στο εσωτερικό, 
ούτε και ενοχλεί με την ηχητική του υπογραφή. Όσο για την 
κατανάλωση, κυμαίνεται σε λογικά για το βάρος και τον όγκο 
του αυτοκινήτου επίπεδα (υπάρχει και διακόπτης ECO για ό-
σους επιλέξουν να θυσιάσουν κάτι από τις επιδόσεις).

Για το τέλος αφήσαμε το εσωτερικό του Duster, το οποίο, 
εκ πρώτης όψεως, δείχνει αρκετά φιλόξενο. Τα χρησιμοποι-
ούμενα υλικά δεν είναι τα καλύτερα δυνατά, ούτε όμως μπο-
ρούν να χαρακτηριστούν μέτρια. Αυτά, όπως και το επίπεδο 
του εξοπλισμού, που περιλαμβάνει ESP, 6 αερόσακους, κλι-
ματισμό, σύστημα πλοήγησης και ζάντες αλουμινίου 16 ι-
ντσών, κρίνονται παραπάνω από τίμια, αν αναλογιστεί κανείς 
το πολύ χαμηλό και συμφέρον κόστος κτήσης για όλο το πα-
κέτο. Ως προς τη θέση οδήγησης, αυτή είναι άνετη, ενώ ρυθ-
μίζεται εύκολα στα μέτρα του οδηγού. Αυτό που αποτελεί μει-
ονέκτημα είναι οι πολλές μεν, αλλά ρηχές θέσεις για μικροα-
ντικείμενα, καθώς και μια-δυο μικρές ατέλειες στην εργονο-
μία, με τις οποίες όμως θα συμβιβαστεί κανείς με τον καιρό.

Οι πίσω επιβάτες έχουν αρκετό αέρα στα κεφάλια τους, ο 
χώρος όμως για τα πόδια θα μπορούσε να είναι μεγαλύτε-
ρος. Όσο για το διαμέρισμα των αποσκευών, είναι χαμηλό σε 
ύψος και με σχετικά μικρή χωρητικότητα, 411 λίτρων. Είναι 
ωστόσο τετραγωνισμένο, πλήρως αξιοποιήσιμο και, το σημα-
ντικότερο για τους λάτρεις του off-road, κρύβει από κάτω του 
μία κανονική ρεζέρβα, ίδιων διαστάσεων με τα υπόλοιπα ε-
λαστικά.

Κάνοντας τώρα τη σούμα, σε όλα τα παραπάνω θα πρέ-
πει να προσθέσετε 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση, 3 χρόνια 
οδική βοήθεια και ένα κόστος κτήσης της τάξης των 17.350 
ευρώ (για πετρελαιοκίνητο, τετρακίνητο SUV, υπενθυμίζου-
με). Με όλα αυτά μαζί, καταλήγουμε στο ότι το Duster παίζει 
χωρίς αντίπαλο για το κοινό στο οποίο απευθύνεται.

DACIA DUSTER 4X4 1.5 dCi
Το αστέρι της σκόνης!
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VOLVO XC40 D4 & T5
To XC40 κάνει ποδαρικό στην ελληνική αγορά με τις δίλιτρες εκδόσεις 

και μας δείχνει πόσο μελετημένο είναι ώστε να ακολουθήσει την 
επιτυχία των μεγαλύτερων XC60 και XC90.

 ΝΊΚΟΣ ΜΑΡΊΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΊΏΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΊΏΡΓΑΚΗΣ

Δ
εν χρειάζεται κανείς να υπενθυμίσει το ακόμη 
μεγαλύτερο άλμα που έχει κάνει η Volvo, ει-
δικά από την εμφάνιση του XC90 κι έπειτα. 
Και λανσάροντας SUV όπως το νέο XC60 και 
τώρα το επίσης ολοκαίνουριο XC40 λογικό 
είναι ο πήχης να ανεβαίνει ψηλότερα. Και δεν 
αναφέρομαι μόνο στους ίδιους τους Σουη-
δούς, οι οποίοι πλέον έχουν αναγάγει σε άλλο 

επίπεδο την έννοια του premium μοντέλου, αλλά κυρίως στον 
ανταγωνισμό που υπήρχε στα μεγάλα SUV-σαλόνια. Τώρα και 
στα μικρότερα.

Από κοντά το XC40 είναι πιο όμορφο απ’ ό,τι φαίνεται στις 
φωτογραφίες, ειδικά στις κορυφαίες εκδόσεις R-Design με το 
εμφατικό πακέτο, τη διχρωμία και τις μεγάλες ζάντες. Μπορεί να 
δείχνει κάπως χοντροκομμένο (ειδικά το προφίλ των τελευταίων 
κολονών του αμαξώματος), αλλά αυτό είναι κάτι που χαρακτηρί-
ζει το εμβληματικό του παρουσιαστικό με την ελαφρώς «χωστή» 
μάσκα που δίνει μια διαφορετική, τρισδιάστατη προοπτική. Και 
αυτό ώστε το XC40 ναι μεν να μοιάζει με τα μεγαλύτερα XC60 και 
XC90,αλλά δίχως να τα ξεπατικώνει, ώστε να διατηρεί το δικό του 
στίγμα. Στίγμα το οποίο, από πλευράς διαστάσεων, το τοποθετεί 
στο επίκεντρο της κατηγορίας, μια και είναι ελάχιστα κοντύτερο 
(14 χλστ.) από μια BMW X1 και αρκετά ψηλότερο από μια 
Mercedes GLA, ενώ τo μεγάλο πλάτος (1,863 μέτρα) είναι αυτό 
που δίνει πρόσθετους πόντους στο XC40, τόσο σε εμφάνιση όσο 
και σε ευρυχωρία.

Ειδικά οι πίσω επιβάτες κάθονται πολύ άνετα και έχουν πολύ 
χώρο τόσο για τα γόνατά τους όσο και πάνω από τα κεφάλια τους. 
Ακόμη κι ένας πέμπτος θα μπορέσει να καθίσει με κάποιες παρα-
χωρήσεις (κυρίως λόγω στενότητας της θέσης) ανάμεσά τους και 
δίχως να τον ενοχλεί πολύ το χαμηλό τούνελ. Το πορτμπαγκάζ 
κυμαίνεται από 460 έως 1.336 λίτρα, έχει καλό σχήμα και μια πο-
λύ εύκολη αποθήκευση της εταζέρας για μεγαλύτερη πρακτικότη-
τα. Επίσης, διαθέτει έναν κρυφό χώρο κάτω από το δάπεδό του 
στον οποίο, ακόμα και να παραβιαστούν τα παράθυρα, δεν υπάρ-
χει πρόσβαση, μια και τον μπλοκάρει η 5η πόρτα (η οποία μπορεί 
να ανοίξει και ηλεκτρομηχανικά, ανάλογα με την έκδοση εξοπλι-
σμού). Σημειώστε, δε, πως υπάρχει κανονικός τροχός ασφαλείας 
και όχι κιτ επισκευής.

Στο εσωτερικό η συγγένεια με τα πιο μεγάλα SUV της μάρκας 
είναι αναμενόμενη και ευπρόσδεκτη, αφού με αυτόν τον τρόπο 
υπογραμμίζεται ακόμη περισσότερο η premium εικόνα και η πο-
λυτελής διάσταση. Έτσι, η μεγάλη οθόνη των 9" του συστήματος 
πολυμέσων Sensus είναι το κυρίαρχο στοιχείο, αποτελώντας 
πρότυπο για άλλους κατασκευαστές. Είναι ίδια με αυτήν του XC90, 
ενώ η hightech αίσθηση ενισχύεται και από τον στάνταρ σε όλα τα 
XC40 ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3". Από κει και πέρα, η ποιότη-
τα κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα, υπάρχουν ανακυκλωμένα υλικά 
(π.χ. οι επενδύσεις στις πόρτες αποτελούνται κατά 97% από ανα-
κυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια), καθώς και έξυπνες λύσεις (π.χ. 
ένα laptop και ένα μπουκάλι νερό 1,5 λίτρων χωρούν με άνεση 
στις θήκες στις πόρτες).

Μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση αυτού του οδηγικού προφίλ 
παίζει και το νέο μεταβλητό πλαίσιο CMA (Compact Modular 
Architecture) που αποτελεί τη βάση του XC40 και θα χρησιμοποι-
ηθεί και σε όλα τα μοντέλα της σειράς 40 που θα ακολουθήσουν, 
καθώς και η καλή αναλογία κιλών ανά ίππο. Οι εκδόσεις που δο-
κιμάσαμε ήταν η T5 βενζίνης των 247 ίππων και η D4 πετρελαίου 
των 190 ίππων – και στις δύο περιπτώσεις μιλάμε για τα γνωστά 
δίλιτρα τετρακύλινδρα υπερτροφοδοτούμενα μοτέρ που συνδυά-
ζονται με αυτόματα κιβώτια 8 σχέσεων και στάνταρ τετρακίνηση.

Με τα XC40 συμβιώσαμε για λίγο, αλλά καταφέραμε να «γρά-
ψουμε» στο κοντέρ τους περισσότερα από 700 χιλιόμετρα, ταξι-
δεύοντας προς και από τη Μονεμβάσια. Το «πήγαινε» το κάναμε 
με το D4 και τον εξαιρετικό πετρελαιοκινητήρα, που θεωρώ πως 
ταιριάζει γάντι στον χαρακτήρα του XC40. Από τα πρώτα κιόλας 
χιλιόμετρα γίνεται αντιληπτή μια σπορ διάθεση που αποκομίζεις 
πίσω από το σχετικά μικρό σε διάμετρο (για τα δεδομένα της 
Volvo) και πολύ καλό σε ακρίβεια τιμόνι. Στις ανοιχτές καμπές το 
XC40 στρίβει σαν βέλος και γενικότερα εμπνέει απόλυτη εμπιστο-
σύνη, με την εξαιρετική ποιότητα κύλισης να παραπέμπει στα με-
γαλύτερα XC. Δίχως να λυπηθούμε το γκάζι, καταγράψαμε μια 
κατανάλωση στα περίπου 8,5 λίτρα / 100 χλμ., όταν με το T5 δεν 
καταφέραμε να πέσουμε κάτω από τα 10 (κάτι λογικό). Με αυτόν 
τον κινητήρα το XC40 ξεδιπλώνει ακόμη περισσότερο τις αρετές 
του καλοκουρδισμένου σασί και του μασίφ πλαισίου του, με την 
ανάρτηση να φιλτράρει αποτελεσματικά τις ανωμαλίες του οδο-
στρώματος. Στα δύσκολα κομμάτια θα φανεί η κάπως σφιχτή 
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1.969 cc

247 ίπποι / 5.500 σ.α.λ.

350 Nm / 1.800-4.800 σ.α.λ.

6,5 δλ.

230  χλμ./ώρα

11  λίτρα / 100 χλμ. 

4,425x1,863x1,652 μέτρα

460-1.336 λίτρα

1.755 κιλά

168 γρ./χλμ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΥΒΙΣΜΌΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΌΠΉ ΣΤΡΈΨΉΣ

0-100 ΧΛΜ./ΏΡΑ

ΤΈΛΙΚΉ ΤΑΧΥΤΉΤΑ

ΜΈΣΉ ΚΑΤΑΝΑΛΏΣΉ (ΔΌΚΙΜΉΣ)

ΔΙΑΣΤΑΣΈΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΏΡΌΣ ΑΠΌΣΚΈΥΏΝ

ΒΑΡΌΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΌΣ ΌΔΉΓΌΥ)

ΈΚΠΌΜΠΉ CO2

Volvo XC40 T5 AWD

ΤΙΜΉ 
ΜΟΝΤΈΛΟΥ ΔΟΚΙΜΉΣ 

ΒΑΣΙΚΉΣ ΈΚΔΟΣΉΣ 50.177€
από

1.969 cc

190 ίπποι / 4.000 σ.α.λ.

400 Nm / 1.750-2.500 σ.α.λ.

7,9 δλ.

210  χλμ./ώρα

8,0 λίτρα / 100 χλμ. 

4,425x1,863x1,652 μέτρα

460-1.336 λίτρα

1.803 κιλά

135 γρ./χλμ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΥΒΙΣΜΌΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΌΠΉ ΣΤΡΈΨΉΣ

0-100 ΧΛΜ./ΏΡΑ

ΤΈΛΙΚΉ ΤΑΧΥΤΉΤΑ

ΜΈΣΉ ΚΑΤΑΝΑΛΏΣΉ (ΔΌΚΙΜΉΣ)

ΔΙΑΣΤΑΣΈΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΏΡΌΣ ΑΠΌΣΚΈΥΏΝ

ΒΑΡΌΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΌΣ ΌΔΉΓΌΥ)

ΈΚΠΌΜΠΉ CO2

Volvo XC40 D5 AWD

ΤΙΜΉ 
ΜΟΝΤΈΛΟΥ ΔΟΚΙΜΉΣ 

ΒΑΣΙΚΉΣ ΈΚΔΟΣΉΣ 49.352€
από

ρύθμισή της, η οποία όμως είναι ένα από τα στοιχεία που κάνουν 
τόσο απολαυστικό οδηγικά το XC40.

Η τετρακίνηση του XC40 (όπως και του νέου XC60) διαθέτει 
έναν πολύδισκο ηλεκτρονικά ελεγχόμενο συμπλέκτη της 
BorgWarner που αντιλαμβάνεται τη διαφορά περιστροφής των 
τροχών ανάμεσα στους δύο άξονες. Πραγματικό off-road δεν κά-
ναμε, αλλά σύντομα περάσματα από χωματόδρομους και κάποια 
νεροφαγώματα τα επιδιώξαμε, για να διαπιστώσουμε τη μεγάλη 
απόσταση (21,1 εκατοστά) που χωρίζει το αμάξωμα από το έδα-
φος. Μάλιστα, το XC40 ανταποκρίνεται πλήρως στον ορισμό του 
SUV και από τα άλλα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του (με γωνίες 
προσέγγισης, διαφυγής και ράμπας στις 21,7, 30,4 και 21,9 μοίρες 
αντίστοιχα).

Συμπερασματικά, το XC40 είναι ένα ολοκληρωμένο premium 
SUV με δυναμικά χαρακτηριστικά που το καθιστούν ίσως το πιο 
ενδιαφέρον οδηγικά Volvo που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Μιλώντας 
με το χρώμα του χρήματος, η έκδοση Τ5 κοστίζει από €50.342, ε-
νώ το D4 από €49.511. Τους επόμενους μήνες αναμένονται οι αυ-
τόματες εκδόσεις T4 (από €36.825, το τετρακίνητο από €42.725) 
και το D3 (από €39.959, από €35.194 το AWD) και πολύ περισσό-
τερο η έκδοση T3 με τον νέο κινητήρα στα 1.500 κ.εκ. που αποδί-
δει 156 άλογα (από €30.713). Εννοείται πως σε κάθε περίπτωση ο 
βασικός εξοπλισμός άνεσης και ασφάλειας είναι πλήρης, με το 
City Safety και λοιπά συστήματα υποβοήθησης οδηγού να είναι 
στάνταρ, προτάσσοντας τα υψηλά επίπεδα ασφάλειας που προ-
σφέρει κάθε μοντέλο της Volvo.
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ΜΠΟΡΙΣ ΦΙΛΙΠΕΝΚΟ

∆ΟΚΙΜΗ

MITSUBISHI ECLIPSE CROSS 1.5

RESTART
Μετά από αρκετό καιρό η Mitsubishi παρουσίασε ένα νέο 

µοντέλο που έχει προσόντα και παρουσιάζει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον και στη χώρα µας.



ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 13

1.499 κ.εκ.

163 ίπποι / 5.500 σ.α.λ.

250 Nm / 1.800-4.500 σ.α.λ.

10,3 δλ.

205 χλμ./ώρα

6,6 λίτρα / 100 χλμ..

4,405x1,805x1,5655 μέτρα

341-1.136 λίτρα

1.425 κιλά

151 γρ./χλμ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΥΒΙΣΜΌΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΌΠΉ ΣΤΡΈΨΉΣ

0-100 ΧΛΜ./ΏΡΑ

ΤΈΛΙΚΉ ΤΑΧΥΤΉΤΑ

ΜΈΣΉ ΚΑΤΑΝΑΛΏΣΉ (ΔΌΚΙΜΉΣ)

ΔΙΑΣΤΑΣΈΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΏΡΌΣ ΑΠΌΣΚΈΥΏΝ

ΒΑΡΌΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΌΣ ΌΔΉΓΌΥ)

ΈΚΠΌΜΠΉ CO2

MITSUBISHI ECLIPSE 
CROSS 1.5 2WD

ΤΙΜΉ 
ΜΟΝΤΈΛΟΥ ΔΟΚΙΜΉΣ 

ΒΑΣΙΚΉΣ ΈΚΔΟΣΉΣ 24.900€
από

M
ε το Eclipse Cross η Mitsubishi όχι μόνο δηλώνει 
το «παρών» σε μία από τις πιο δημοφιλείς κατη-
γορίες της παγκόσμιας αγοράς, αυτή των μικρών-
μεσαίων SUV, αλλά και προσαρμόζεται στις πιο 
σύγχρονες τάσεις, μια και το νέο της μοντέλο έχει 

ένα στιλ κουπέ SUV, ενώ θυμάται –και εκμεταλλεύεται– τη μεγά-
λη της παράδοση στα τετρακίνητα.

Αν στο σημείο αυτό το όνομα κάτι σας θυμίζει, σημειώστε 
πως είναι μια αναφορά στο Eclipse, το επιτυχημένο στις ΗΠΑ 
σπορ μοντέλο της μάρκας.

Σημαντική για το Eclipse Cross και για τη μελλοντική του πο-
ρεία είναι η εμφάνισή του, η οποία είναι εμφανώς πιο επιβλητική 
σε σχέση με ό,τι μας έχει συνηθίσει μέχρι τώρα η Mitsubishi. Ε-
δώ ουσιαστικό ρόλο παίζει η μάσκα με το μπόλικο χρώμιο, ενώ 
η γενική εντύπωση είναι πως το Eclipse Cross δείχνει αρκετά 
πιο ακριβό απ’ ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Κι αυτό μόνο θετι-
κό μπορεί να θεωρηθεί.

Στο εσωτερικό, η παραδοσιακά «αυστηρή» προσέγγιση της 
μάρκας συνδυάζεται με σύγχρονα στοιχεία, όπως η οθόνη αφής 
στο κέντρο του ταμπλό και η επιφάνεια αφής στην κεντρική κον-
σόλα, καθώς και η δεδομένη πολύ καλή ιαπωνική εργονομία και 
η ποιότητα κατασκευής της Mitsubishi.

Σε ό,τι αφορά τους χώρους, αυτοί για τους επιβάτες δεν επη-
ρεάζονται πρακτικά από την κλίση της οροφής, με αποτέλεσμα 
να είναι άνετοι, ενώ αυτός των αποσκευών κυμαίνεται από τα 
341 μέχρι τα 1.136 λίτρα και βρίσκεται απλώς στον μέσο όρο της 
κατηγορίας. Πρακτικό χαρακτηριστικό είναι η δυνατότητα μετακί-
νησης κατά 200 χιλιοστά του πίσω καθίσματος, έτσι ώστε να αυ-
ξάνεται είτε ο χώρος των αποσκευών(μέγιστη τιμή στην πεντα-
θέσια διάταξη τα 448 λίτρα) είτε αυτός των επιβατών, ανάλογα με 

τις εκάστοτε ανάγκες.
Το νέο Eclipse Cross μπορεί να εξοπλιστεί με όλα τα σύγ-

χρονα συστήματα υποβοήθησης, το «παρών» δίνουν και όλες οι 
δυνατότητες διασύνδεσης smartphones, ενώ στα highlights του 
περιλαμβάνεται και HUD.

Πέρα από τη σχεδίαση και το πλαίσιο του μήκους 4,405 μέ-
τρων Eclipse Cross, καινούργιος είναι και ο κινητήρας με τον ο-
ποίο θα είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά. Πρόκειται για έναν 
σύγχρονο τετρακύλινδρο turbo 1.500 κυβικών, ο οποίος αποδί-
δει 163 ίππους στις 5.500 σ.α.λ. και 250 Nm από τις 1.800 έως τις 
4.500 σ.α.λ. Στη στάνταρ εκδοχή του συνδυάζεται με ένα χειροκί-
νητο κιβώτιο 6 σχέσεων, κινεί τους εμπρός τροχούς και αποδει-
κνύεται, όπως διαπιστώσαμε οδηγώντας το νέο Mitsubishi για 
αρκετά χιλιόμετρα, αρκετά ελαστικός από χαμηλά και δυνατός σε 
όλη σχεδόν την κλίμακα λειτουργίας του.

Η αρκετά μεγάλη ισχύς του περνά εύκολα στον δρόμο, με τα 
περιθώρια πρόσφυσης να είναι αρκετά υψηλά. Φυσικά ακόμα 
υψηλότερα είναι στην τετρακίνητη έκδοση, όπου είναι στάνταρ 
και το αυτόματο κιβώτιο CVT, με τις 8 προκαθορισμένες σχέσεις 
στη χειροκίνητη λειτουργία του. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει και 
τρία προγράμματα οδήγησης(πέρα από το S-AWC), τα Auto, 
Snow και Gravel, με τη ροπή στο πρώτο που καταλήγει στους 
πίσω τροχούς να φτάνει μέχρι και το 55%, με μέγιστη το 60% στο 
Gravel.

Στον δρόμο η ανάρτηση ελέγχει καλά τις κινήσεις του αμα-
ξώματος, ενώ και οι κλίσεις στις στροφές είναι αρκετά περιορι-
σμένες, κάτι που πέρα από τις καλές ρυθμίσεις πρέπει να απο-
δοθεί και στην αυξημένη ακαμψία του αμαξώματος.

Το νέο Mitsubishi Eclipse Cross είναι διαθέσιμο σε τρία επί-
πεδα εξοπλισμού, τα Inform, Invite Plus και Intense Plus, με το 

πιο πλούσιο τελευταίο να συνδυάζεται αποκλειστικά με την τε-
τρακίνηση και το αυτόματο κιβώτιο CVT. Οι τιμές των προσθιοκί-
νητων εκδόσεων ξεκινούν από τα €24.900, ενώ αυτές της τετρα-
κίνητης, πάντα σε συνδυασμό με τον κινητήρα βενζίνης των 
1.500 κυβικών και των 163 ίππων, από τα €35.950.
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Όταν το ελληνικό ποδόσφαιρο 
δικαιώνει την εισήγηση για Grexit

Τ
ο ελληνικό ποδόσφαιρο παραμένει «μια ωραία 
ατμόσφαιρα» και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Γι’ 
αυτό και η Επιτροπή Παρακολούθησης της 
ΕΠΟ, με πρόεδρο τον Αυστριακό αξιωματούχο 
της FIFA Χέρμπερτ Χούμπελ, εισηγήθηκε στην 
Παγκόσμια Ομοσπονδία την αποβολή της ΕΠΟ 

από τις τάξεις της.
Μόνο τα ποδοσφαιρικά γεγονότα της τελευταίας εβδομάδας να 

απαριθμήσει κανείς βρίσκει πολλούς λόγους για να αιτιολογήσει 
την εισήγηση της Επιτροπής – περισσότερους από αυτούς που ανα-
φέρει ο κ. Χούμπελ στην επιστολή του προς τη FIFA.

Άμεση συμμόρφωση 
Την εβδομάδα που προηγήθηκε όλες οι ομάδες συνυπέγραψαν 
τελικά το έγγραφο με τους όρους του υφυπουργού Αθλητισμού 
Κώστα Βασιλειάδη, κάτι που ήταν η βασική προϋπόθεση για την ε-
πανέναρξη του πρωταθλήματος. Ένας από τους όρους που περιγρά-
φονταν στο έγγραφο ήταν το να μην προκαλούν οι παράγοντες των 
ομάδων με δηλώσεις και ποσταρίσματα στα social media. Σημείο 
στο οποίο επέμειναν πολύ και οι εκπρόσωποι της FIFA. Την επό-
μενη μέρα οι εκπρόσωποι των ΠΑΕ Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ Κ. Κα-
ραπαπάς και Μ. Γκαγκάτσης απηύθυναν εκφράσεις πεζοδρομίου ο 
ένας στον άλλον στο Δ.Σ. της Super League.

Οπότε, αφού μεταφέρθηκαν οι «δηλώσεις» που έγιναν στο Δ.Σ. 
της Λίγκας, ακολούθησαν και τα προσαρμοσμένα στη νέα εποχή πο-
σταρίσματα στα social media. Όπως το ακόλουθο του υπεύθυνου Ε-
πικοινωνίας της ΠΑΕ Ολυμπιακός κ. Καραπαπά στο Facebook:«Χα 
χα χα!!!! Το Γκαγκατσάκι συνήλθε από τον τρόμο και μοιράζει τώρα 
και φανταστικούς διαλόγους! Αλλάξατε την καρέκλα του στη Λίγκα 
γιατί τα έκανε πάνω του; Με είπε λέει σαπιοκοιλιά. […]». Ή εκείνο 
του Γιώργου Σαββίδη, γιου του Ιβάν, ο οποίος ανέβασε φωτογρα-
φία του στο Instagram στην οποία κρατούσε μία φανέλα όπου α-
πεικονιζόταν ο πατέρας του σε στιγμιότυπο από την εισβολή του 
στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας, όχι απλώς να φαίνεται το πι-
στόλι αλλά να είναι η στιγμή ακριβώς που ο σωματοφύλακάς του 
τον βοηθάει να βγάλει το μπουφάν του και φαίνεται σαν να προ-
σπαθεί να τραβήξει το όπλο.

Η ομιλία του πρωθυπουργού
Ένα άλλο στοιχείο στο οποίο επέμεινε ο κ. Χούμπελ και βάρυνε 
στην αρνητική για το ελληνικό ποδόσφαιρο εισήγησή του είναι η 
καθυστέρηση στην απονομή της αθλητικής δικαιοσύνης. Η συμ-

μόρφωση ήταν… άμεση και σε αυτό το επίπεδο, μόνο που σε αυτή 
την περίπτωση δεν φταίνε οι ΠΑΕ και οι αρχές του ελληνικού πο-
δοσφαίρου. Το παιχνίδι της Τούμπας μεταξύ ΠΑΟΚ και ΑΕΚ που 
διακόπηκε διεξήχθη στις 11 Μαρτίου. Η απόφαση του πρωτοβάθ-
μιου πειθαρχικού οργάνου ανακοινώθηκε στις 28 Μαρτίου, 17 ημέ-
ρες αργότερα. Η συνηθισμένη διαδικασία είναι οι αποφάσεις για 
παιχνίδια που διεξάγονται Σαββατοκύριακο να βγαίνουν την επό-
μενη μετά το παιχνίδι Παρασκευή, το πολύ να πάει μέχρι τη Δευ-
τέρα, αν είναι δύσκολη υπόθεση. Πολλά σενάρια ακούστηκαν για 
την καθυστέρηση στην έκδοση της απόφασης. Αποδείχθηκε ότι το 
πιο ρεαλιστικό ήταν εκείνο που τη συνέδεε με την παρουσία του 
πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη για το Αναπτυξιακό Περιφερει-
ακό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας. Η ομιλία του κ. Τσίπρα ο-
λοκληρώθηκε το απόγευμα. Αμέσως μετά βγήκε η απόφαση του 
(τριτοβάθμιου) Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ, με την οποία α-
πορρίπτονταν οι προσφυγές τόσο του ΠΑΟΚ όσο και του Ολυμπι-
ακού για τη μη τέλεση του μεταξύ τους ντέρμπι στην Τούμπα και 
παρέμενε η απόφαση του δευτεροβάθμιου οργάνου, για κατακύ-
ρωση του αγώνα υπέρ του Ολυμπιακού, χωρίς αφαίρεση βαθμών 
και ποινή κεκλεισμένων των θυρών στον ΠΑΟΚ.

Το επόμενο πρωί ανακοινώθηκαν μαζεμένες τρεις αποφά-
σεις του πρωτοβάθμιου πειθαρχικού οργάνου που αφορούσαν τον 
ΠΑΟΚ. Η πρώτη για το ντέρμπι ΠΑΟΚ - ΑΕΚ, το οποίο κατακυ-
ρώθηκε στην ΑΕΚ, αφαιρέθηκαν τρεις βαθμοί από το τρέχον και 
δύο από το επόμενο πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ, ενώ θα πρέπει να 
δώσει και τρία παιχνίδια κεκλεισμένων των θυρών. Στον πρόεδρο 
του ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη επιβλήθηκε ποινή απαγόρευσης εισόδου 
στα γήπεδα για τρία χρόνια, ενώ στον τεχνικό του διευθυντή Λού-
μπος Μίχελ μόλις 90 ημερών. Το συγκεκριμένο είναι ένα κρίσιμο 
στοιχείο της απόφασης, καθώς ο κ. Μίχελ, που θεωρείται αξιωμα-
τούχος του ΠΑΟΚ (σε αντίθεση με τον κ. Σαββίδη), εισέβαλε στον 
αγωνιστικό χώρο μαζί με τον κ. Σαββίδη, έφτασε μέχρι τον διαιτητή 
Κομίνη και του είπε «τελείωσες», κάνοντας και τη χαρακτηριστική 
κίνηση με τα χέρια, κάτι που φαίνεται και στο βίντεο του αγώνα. Ε-
φόσον είναι αξιωματούχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αν η ενέργειά του θεω-
ρούνταν απειλή προς τον διαιτητή, μπορούσε να επιφέρει μέχρι και 
ποινή υποβιβασμού στον ΠΑΟΚ. Ο κ. Κομίνης στη συμπληρωμα-
τική του έκθεση υποστήριξε ότι δεν ένιωσε να απειλείται από τον 
κ. Μίχελ, οπότε η ενέργειά του θεωρήθηκε εξύβριση του διαιτητή 
και του επιβλήθηκε η ανάλογη ποινή.

Ταυτόχρονα με την απόφαση για το ΠΑΟΚ - ΑΕΚ ανακοινώ-
θηκαν και οι ποινές (προστίμων) του ΠΑΟΚ για τις συμπλοκές παι-

κτών και παραγόντων των δύο ομάδων μετά το Αστέρας Τρίπολης - 
ΠΑΟΚ, καθώς και για τα επεισόδια των οπαδών του στον περιβάλλο-
ντα χώρο της Τούμπας κατά την αποχώρησή τους από το ντέρμπι που 
δεν έγινε με τον Ολυμπιακό. Τέσσερις διαφορετικές αποφάσεις από 
δύο πειθαρχικά όργανα, με τη μία να ανακοινώνεται αμέσως μετά την 
ομιλία του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και τις υπόλοιπες το ε-
πόμενο πρωί.

Πειθαρχικό δίκαιο
Αυτή είναι η μία από τις δύο περιπτώσεις στις οποίες η επιλογή της 
κυβέρνησης δεν συμπλέει με τις επιταγές της FIFA, παρ’ ότι σε γενι-
κές γραμμές αυτή την εποχή υπάρχει συμπόρευσή τους για τη βελτί-
ωση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Από την επιστολή του κ. Χούμπελ 
–και από το πειθαρχικό δίκαιο των διεθνών ομοσπονδιών– γίνεται 
σαφές πως επιθυμία τους είναι τα παιχνίδια και οι διοργανώσεις να 
κρίνονται στους αγωνιστικούς χώρους και όχι στις δικαστικές αίθου-
σες. Αντιθέτως, οι αλλαγές των κανόνων που προωθεί ο υφυπουργός 
Αθλητισμού περιλαμβάνουν και… νέους τρόπους και δυνατότητες για 
να κρίνονται οι διοργανώσεις στις δικαστικές αίθουσες και όχι στους 
αγωνιστικούς χώρους.

Σε επίπεδο αυστηρότητας ποινών έχουμε δει τα πάντα στο ελλη-
νικό ποδόσφαιρο – και αυστηρό πειθαρχικό κώδικα και εξοντωτικό 
και… light και όλα. Δύο πράγματα δεν έχουμε δει. Θέληση για την ε-
πιβολή αυστηρών ποινών όταν διώκεται ο εκάστοτε «αγαπημένος» 
του ποδοσφαιρικού συστήματος ή της κυβέρνησης. Ακόμη περισσό-
τερο, σύλληψη και επιβολή ποινών στους φυσικούς αυτουργούς των 
επεισοδίων. Το δεύτερο είναι στην πραγματικότητα και το «κλειδί» 
στην αντιμετώπιση του φαινομένου. Εκεί εστιάζουν άλλωστε και στα 
προηγμένα πρωταθλήματα, στην τιμωρία των προσώπων, όχι των ο-
μάδων, με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο και προς αυτή την κατεύ-
θυνση θα πρέπει να κινηθούν η κυβέρνηση και το ελληνικό ποδό-
σφαιρο. Είτε οι φυσικοί αυτουργοί είναι οπαδοί που παρεκτρέπο-
νται, είτε παράγοντες.

Τα γεγονότα που συμπλήρωσαν την ωραία ατμόσφαιρα της εβδο-
μάδας του ελληνικού ποδοσφαίρου ήταν η πρόσω ολοταχώς πορεία 
του Παναθηναϊκού προς τη Β΄ Εθνική λόγω μη εξασφάλισης αδειο-
δότησης και δη η προσπάθεια που γίνεται –και με κυβερνητική εν-
θάρρυνση– να αλλάξει μεσούσης της σεζόν ο κανονισμός και να μην 
προβλέπεται υποβιβασμός για τις ομάδες που δεν εξασφαλίζουν α-
δειοδότηση. Αυτοκαταστροφική πορεία για τον Παναθηναϊκό και 
ενδεικτική των περιορισμένων ικανοτήτων της διοικητικής ηγεσίας 
του, η οποία, παρ’ ότι Ολυμπιακός και ΑΕΚ στήριξαν το αίτημα του 
Παναθηναϊκού, δεν κατάφερε να πείσει την πλειοψηφία των ΠΑΕ 
της Super League να ψηφίσουν για την αλλαγή του κανονισμού ώστε 
να αρχίσει έτσι η διαδικασία, η οποία βέβαια, ακόμη κι αν ολοκλη-
ρωθεί, είναι εξαιρετικά δύσκολο στις δεδομένες συνθήκες να γίνει α-
ποδεκτή από τη FIFA.

Επίσης, προέκυψε και η απαίτηση των επτά ΠΑΕ (Παναθηναϊ-
κός, Ατρόμητος, Ξάνθη, Παναιτωλικός, Πλατανιάς, Λαμία, Απόλλων 
Σμύρνης, Κέρκυρα) που δεν έχουν βρει ακόμη τηλεοπτικό συμβό-
λαιο να τους βρει από ένα ο υφυπουργός Αθλητισμού, ειδάλλως… 
θα μπλοκάρουν τη διεξαγωγή του πρωταθλήματος. Ας πρόσεχαν, θα 
μπορούσε να πει κανείς, όταν ως Super League απέρριψαν την πρό-
ταση της Nova για την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιω-
μάτων αντί 30 εκατ. ευρώ, επειδή τους φάνηκαν λίγα τα χρήματα που 
πρόσφερε ο σταθερός αιμοδότης του ελληνικού πρωταθλήματος εδώ 
και δύο δεκαετίες για το άθλιο τηλεοπτικό προϊόν που προσφέρουν.

Θα έπρεπε να «τους τρομάζει»
«Δεν μας τρομάζει το ενδεχόμενο αποβολής της ΕΠΟ από τη FIFA. 
Το ενδεχόμενο αυτό άλλωστε θα συνεχίσει να επικρέμεται όσο οι ε-
μπλεκόμενοι με το ελληνικό ποδόσφαιρο παράγοντες των ΠΑΕ δεν 
συμμορφώνονται με το πλαίσιο κανόνων και αρχών» σχολίασε την 
Παρασκευή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Τζανακόπουλος. Έχει α-
πόλυτο δίκιο ως προς το δεύτερο σκέλος και απόλυτο λάθος ως προς 
το πρώτο. Όποιος αντιλαμβάνεται τις επιπτώσεις, όχι μόνο για το ελ-
ληνικό ποδόσφαιρο και τους ιδιοκτήτες των ΠΑΕ (αρκετοί εκ των ο-
ποίων έχουν πολύ καλές σχέσεις με την κυβέρνηση) αλλά και για την 
κυβέρνηση, στα χέρια της οποίας θα «σκάσει», σαφώς και θα έπρεπε 
να τρομάζει από το ενδεχόμενο αποβολής της ΕΠΟ από τη FIFA και 
να κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να την αποτρέψει.

 ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ
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ΟΙ ΣΑΟΛΙΝ ΣΤΟ TAE KWON DO
Πετάνε στον αέρα, εντυπωσιάζουν με τα σπαθιά 
τους, σπάνε πέτρες στο σώμα ή στο κεφάλι τους, 
ακουμπάνε τα σώματά τους πάνω σε λόγχες και 
όλα αυτά σε μια κατανυκτική ατμόσφαιρα με 
αναμμένα κεριά και εντυπωσιακά σκηνικά. Η 
αυθεντική ομάδα μοναχών Σαολίν ταξιδεύει και 
πάλι από τον ναό των Σαολίν στην Κίνα προς την 
Ευρώπη, για να αφήσει άναυδο το κοινό με τα 
κατορθώματά της. Αμέσως μετά το Παρίσι έρχονται 
στην Αθήνα για δύο εκρηκτικές παραστάσεις, που 
θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 31 Μαρτίου και 
την Κυριακή 1 Απριλίου στο Tae Kwon Do.

ΟΙ MANOUCHEDROME TRIO 
ΣΤΟ GAZARTE
Οι Manouchedrome Trio έρχονται την 
Κυριακή 1 Απριλίου στο Roof Stage του 
Gazarte για ένα gypsy jazz live με ελεύθερη 
είσοδο και πολλούς special guests. Το 
ιδιαίτερο τρίο που εξελίσσει διαρκώς τον ήχο 
του παρουσιάζει ένα πολυσυλλεκτικό live με 
κομμάτια γνωστά, στον αγαπημένο ρυθμό της 
gypsy jazz, αλλά και οκτώ ολοκαίνουρια από 
τη νέα του δισκογραφική δουλειά, τα οποία 
θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε για 
πρώτη φορά ζωντανά στη σκηνή, συνοδεία 
των special guests που συμμετέχουν και στον 
δίσκο.

2o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙΔΙΚΟΎ ΒΙΒΛΙΟΎ 
ΣΤΟΝ ΙΑΝΟ
Το Σάββατο 31 Μαρτίου και την Κυριακή 
1 Απριλίου, στις 12:00, ο Ιανός, με αφορμή 
την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 
και σε συνεργασία με 13 εκδοτικούς οίκους, 
διοργανώνει το 2ο Φεστιβάλ Παιδικού 
Βιβλίου. Κατά τη διάρκειά του τα παιδιά 
θα έρθουν σε επαφή με το βιβλίο, με 
τους δημιουργούς του, αλλά και με τους 
εκδοτικούς οίκους. Θα ζήσουν τη μαγεία 
που κρύβεται πίσω από τις σελίδες και θα 
δουν από κοντά τόσο τους ανθρώπους που 
δημιουργούν ιστορίες όσο κι εκείνους που 
τις «ζωγραφίζουν». Είσοδος ελεύθερη.

Ο «ΜΑΓΙΚΟΣ ΑΥΛΟΣ» ΤΟΥ ΜΟΤΣΑΡΤ ΣΤΗΝ ΕΛΣ
Ο πιο επιτυχημένος και πολυσυζητημένος «Μαγικός Αυλός» της εποχής μας έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 

από την Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ). Η πολυταξιδεμένη παραγωγή της Κωμικής Όπερας του Βερολίνου, στην 
οποία το animation συνομιλεί με το ζωντανό θέαμα, θα παρουσιαστεί από τις 31 Μαρτίου και για 12 παραστάσεις 

στην Αίθουσα «Σταύρος Νιάρχος» της ΕΛΣ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σε μουσική 
διεύθυνση Ζωής Τσόκανου και Γιώργου Μπαλατσινού.
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Είναι δύσκολο να 
μιλήσω για τη Λυδία 
Κονιόρδου και 
κυρίως να την κρίνω 
ως πολιτικό πρόσωπο, 
καθώς πρόκειται 
για άνθρωπο κατά 
κάποιον τρόπο 
δικό μου, αφού 
συνεργαζόταν, νέα 
κοπέλα τότε, με το 
Θέατρο Τέχνης, 
την εποχή που εγώ 
φοιτούσα στη σχολή 
του, και είναι ίσως ο 
πρώτος άνθρωπος και 
ηθοποιός που, μετά 
τις τελικές εξετάσεις 
του τρίτου έτους, 
ήρθε να με βρει για 
να μου πει ότι, κατά 
τη γνώμη της, έχω 
κάτι ξεχωριστό και 
ότι αξίζει τον κόπο να 
συνεχίσω.

INFO
Ο Γλάρος
Σκηνοθεσία - Φωτισμοί: 
Κωνσταντίνος Χατζής
Μετάφραση από τα 
ρωσικά: Γιάννης 
Χαρτοδιπλωμένος
Απόδοση: Κωνσταντίνος 
Χατζής, Γιάννης 
Χαρτοδιπλωμένος
Παίζουν (με αλφαβητική 
σειρά): Ρουμπίνη 
Βασιλακοπούλου, 
Κλέων Γρηγοριάδης, 
Θανάσης Δήμου, Τζίνα 
Θλιβέρη, Μάγδα Λαδά, 
Νικόλας Μακρής, 
Ηλέκτρα Νικολούζου, 
Γιώργος Παπαπαύλου, 
Ένκε Φεζολλάρι, Γιάννης 
Χαρτοδιπλωμένος
Θέατρο Τέχνης Καρόλου 
Κουν
Υπόγειο
Πεσμαζόγλου 5, τηλ. 210 
3228706

Ο «Γλάρος», το πιο αυτοβιογραφικό έργο του Τσέχοφ, παρουσιά-
ζεται στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης και ο Κλέων Γρηγοριά-
δης εξηγεί γιατί ενώ τα χρόνια έχουν περάσει, μοιάζει σαν τί-

ποτα να μην έχει απαντηθεί και γιατί θεωρεί την κυβέρνηση Τσίπρα την 
καλύτερη από τη Μεταπολίτευση και μετά.

Μιλήστε μας για την παράσταση…
Η συνεργασία προέκυψε μετά από πρόταση που μου έκανε ο Κωνστα-
ντίνος Χατζής, με τον οποίο, αν και δεν είχα συνεργαστεί μέχρι τώρα, 
από την πρώτη στιγμή της γνωριμίας μας ένιωσα ότι υπάρχει μεταξύ μας 
μια «συγγένεια» και ότι, κατά κάποιον τρόπο, μοιραζόμαστε μια κοινή 
καλλιτεχνική γλώσσα.

Ο δικός σας ρόλος;
Ο ρόλος του γιατρού (Ντορν), ρόλος ο οποίος επανέρχεται στα έργα 
του Τσέχοφ και, επίσης, ρόλος που για πολλούς μελετητές εκπροσωπεί 
συχνά τον ίδιο τον Τσέχοφ. Είναι ένας ώριμος, χορτασμένος από τη ζωή 
άνθρωπος, που πλέον περνάει τον χρόνο του, κυρίως, σαν παρατηρητής 
της ζωής και των συμπεριφορών των άλλων ανθρώπων. Αυτή η διαρκής 
παρατήρηση, νομίζω, είναι η αιτία και του δεύτερου χαρακτηριστικού 
του Ντορν, που είναι η σχεδόν μόνιμη τάση του να φιλοσοφεί για τα υ-
παρξιακά ζητήματα.

Τι είναι αυτό που μας αναγκάζει να επιστρέφουμε διαρκώς 
στον «Γλάρο» του Τσέχοφ;
Τα κλασικά έργα είναι κλασικά ακριβώς επειδή διαχρονικά μας «ανα-
γκάζουν» να επιστρέφουμε σε αυτά, επιχειρώντας συνέχεια καινούργιες 
αναγνώσεις. Τα πάντα επίκαιρα θέματα που τίθενται τόσο στον «Γλάρο» 
όσο και στο σύνολο του έργου του Τσέχοφ εξακολουθούν να απασχο-
λούν τον άνθρωπο, τόσο σε προσωπικό όσο και σε συνολικό επίπεδο, 
καθώς ακόμα κι αν τα χρόνια έχουν περάσει, μοιάζει σαν τίποτα να μην 
έχει απαντηθεί.

Έχετε δει κάποιο από τα «ανεβάσματα» του «Γλάρου» στην 
Ελλάδα ή στο εξωτερικό;
Ναι, αρκετές φορές έχω επιλέξει να παρακολουθήσω έργα του Τσέχοφ, 
μια και με ενδιαφέρει πάντα η διαφορετική ματιά και προσέγγιση των 
σκηνοθετών, αλλά και των ηθοποιών, όταν καλούνται να αναμετρηθούν 

και να «ξανασυστήσουν» στο κοινό ένα κλασικό κείμενο.

Έχετε δηλώσει ότι ψηφίσατε ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν θα το ξανα-
κάνατε…
Καθώς πολύς λόγος έχει γίνει γι’ αυτή μου τη δήλωση, πράγμα που πρέ-
πει να πω ότι με εξέπληξε, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω με αυτή την ευκαι-
ρία πως, αν και πράγματι δεν θα ξαναψήφιζα ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώ αυτή την 
κυβέρνηση ίσως την καλύτερη που είχαμε στην Ελλάδα μετά τη Με-
ταπολίτευση. Καλύτερη, γιατί είναι σαφώς πιο αξιοπρεπής απ’ όλες τις 
προηγούμενες, γιατί έδωσε πρόσβαση στο ελλιπέστατο ΕΣΥ σε 2,5 εκα-
τομμύρια ανασφάλιστους συμπολίτες μας που τους την είχε αφαιρέσει 
ο κ. Γεωργιάδης, γιατί επιτρέπει στους ανέργους να χρησιμοποιούν δω-
ρεάν τα ΜΜΜ και γιατί, συνολικά, το ύφος και το ήθος διαχείρισης της 
εξουσίας είναι κατά κανόνα καλύτερο από των προηγούμενων κυβερνή-
σεων. Ο λόγος που δεν θα ξαναψήφιζα ΣΥΡΙΖΑ είναι γιατί όταν το έκανα 
ευελπιστούσα για μια καθαρή αριστερή διακυβέρνηση που θα σήμαινε 
και το τέλος όλων των μνημονίων, η πολιτική όμως που ασκεί η συγκε-
κριμένη συγκυβέρνηση είναι, κατά τη γνώμη μου, μια αμιγώς καπιταλι-
στική πολιτική, η οποία μοιραία διαιωνίζει τα μνημόνια με ολίγον «σο-
σιαλιστικόν» παρηγορητικό χάδι για τον λαό.

Η Λυδία Κονιόρδου πώς σας φαίνεται ως υπουργός 
Πολιτισμού;
Είναι δύσκολο να μιλήσω για τη Λυδία Κονιόρδου και κυρίως να την 
κρίνω ως πολιτικό πρόσωπο, καθώς πρόκειται για άνθρωπο κατά κά-
ποιον τρόπο δικό μου, αφού συνεργαζόταν, νέα κοπέλα τότε, με το Θέα-
τρο Τέχνης, την εποχή που εγώ φοιτούσα στη σχολή του, και είναι ίσως 
ο πρώτος άνθρωπος και ηθοποιός που, μετά τις τελικές εξετάσεις του τρί-
του έτους, ήρθε να με βρει για να μου πει ότι, κατά τη γνώμη της, έχω 
κάτι ξεχωριστό και ότι αξίζει τον κόπο να συνεχίσω. Είναι εμφανές πως 
κάνει ό,τι μπορεί –και, όπως βλέπουμε, μπορεί αρκετά– για τον πολιτι-
σμό, συμμετέχοντας σε μια κυβέρνηση που λόγω μνημονίων δεν διαθέ-
τει καθόλου χρήματα για τον πολιτισμό.

Τα καλοκαιρινά σας σχέδια;
Έχω κουραστεί να απαντάω, 34 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, ότι 
δεν έχω κάνει ποτέ μου κανένα σχέδιο. Όταν οι άνθρωποι σχεδιάζουν, 
το σύμπαν οφείλει να γελά.

ΚΛΈΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΆΔΗΣ
«Δεν έχω κάνει ποτέ μου κανένα σχέδιο»

  ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ
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